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O uso da tecnologia de orientação a objetos está em processo de expansão, sendo 
já utilizada em aplicações complexas e críticas. Conseqüentemente, a urgência pela 
qualidade torna-se um aspecto fundamental. 

Embora a literatura disponível sobre orientação a objetos ofereça formas de como 
utilizar os métodos orientados a objetos, estes métodos não fornecem um tratamento 
direto dos aspectos relacionados à qualidade das especificações. 

Este trabalho define atributos de qualidade e procedimentos para avaliação de 
software desenvolvido segundo o paradigma de orientação a objetos, considerando as 
fases de especificação de requisitos e especificação de projeto. A organização e discussão 
destes atributos é realizada de acordo com um método de avaliação da qualidade de 
software anteriormente proposto. É, também, apresentada uma experiência de avaliação de 
especificações, considerando os atributos propostos e os processos de avaliação deftnidos. 

São, ainda, descritos os resultados de uma pesquisa de campo realizada com o 
objetivo de obter um perfil da qualidade desejável para especificações orientadas a 
objetos. A partir desta pesquisa, verificou-se a adequação dos atributos de qualidade 
propostos às especificações desenvolvidas utilizando este paradigma, estabelecendo-se 
uma hierarquização dos mesmos de acordo com o grau de importância e considerando 
a opinião de especialistas envolvidos em projetos de desenvolvimento orientado a 
objetos. 
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The scale of object-oriented techuology has changed. Object-oriented technology 
use is expanding to large complex-critica1 applications being built by teams of developers 
with diverse skills. The urgency for quality assurance is heightened. 

Al though many books and articles have been written on how do apply object- 
oriented methodologies, none directly address quality for object-oriented specifications. 

This work defines quality attributes and evaluation processes for object-oriented 
sofiware development considering the requirements and design phases. The attributes 
organization and discussion are fúlfilled according to a software quality evaluation 
method previously proposed. It is also presented a specification evaluation experience 
considering the proposed attributes and the evaluation processes defined. 

The results of a field research realized with the purpose of obtainiug a profile 
about the desirable quality for object-oriented specifications are described. Based on this 
research the quality attributes adequacy to the object-oriented specifications development 
was verified, to set up an hierachy according to their importance grade, considering the 
specialists opinions. 
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Capítulo I 

Introdução 

'Wão existe nada mais di$cil de se ter em 
mãos, mais perigoso de se conduzir e mais 
incerto sobre seu sucesso do que a vantagem 
de introduzir uma nova ordem das coisas. " 

Nicolo Machiavelli 

(O Príncipe) 

1.1. Impacto da Tecnologia de Orientação a Objetos 
no Desenvolvimento e Qualidade de Sofhrvare 

Grandes esforços vêm sendo realizados na área de Engenharia de Sofhyare 
visando oferecer novas técnicas e métodos de desenvolvimento para atingir maior 
qualidade nos produtos e baixar o custo de desenvolvimento e manutenção do software. 

A baixa qualidade e produtividade no processo de desenvolvimento é atribuída, 
principalmente, ao aumento constante do tamanho e complexidade do software, ao 
incremento na demanda por novos produtos, ao caráter dinâmico e iterativo ao longo de 

todo o ciclo de vida, a falta de procedimentos normalizados de avaliação da qualidade e 

a falta de métodos e ferramentas adequadas para construir novas aplicações (Basili et al. 
1995). 

As novas aplicações que surgem são de natureza diversas, em complexidade e 
domínios de aplicagão. Tratar de representar e modelar o comportamento de tais 

aplicagões, empregando métodos e linguagens de desenvolvimento tradicionais, as vezes, 
não é simples nem eficiente. Isto se deve, em parte, a dificuldade para abstrair o modelo 
da realidade num modelo computacional. 

É comumente aceito considerar que a mente humana abstrai naturalmente o 
mundo da aplicação como um mundo de objetos que interagem entre si, cada um 
possuindo propriedades e comportamentos próprios, e onde cada objeto pode ter outros 
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objetos como componentes de sua estrutura (Wand em Kirn e Lochovsky 1989). 
Partindo dessa idéia, a tecnologia de orientação a objetos constitui uma abordagem que 
minimiza a distância da representação entre os problemas no mundo real e as soluções no 
mundo computacional. Isso é possível implementando-se o conceito de abstrair 
naturalmente um modelo de objetos do mundo da aplicação num modelo computacional 
de objetos, diminuindo, portanto, a complexidade dos sistemas (Wss-Brock et al. 
1990a). 

Assim sendo, o aumento da complexidade é o acelerador paralelo para o uso do 
paradigma, pois fornece o melhor caminho no tratamento da complexidade dos sistemas 
(Henderson-Sellers 1996). Além disso, a tecnologia baseada em objetos oferece 
subsídios que atendem a natureza iterativa e dinâmica do processo de desenvolvimento. 
Para aumentar a qualidade e produtividade, fornece mecanismos básicos para reutilização 
(Karlsson 1995). Promove o desenvolvimento de software segundo a perspectiva de 
construção de sistemas físicos, isto é, como objetos complexos constituídos pela 
composigão de diversos objetos pré-fabricados de uso geral (Cox 1991), (Winblad et al. 
1993). 

A introdução da tecnologia orientada a objetos pode apresentar problemas e 
alguns projetos baseados em objetos tem falhado (Martin 1994), (Capper et al. 1994). 
Portanto, como qualquer outra tecnologia de sofhvare, a tecnologia orientada a objetos 
não deve ser considerada uma panacéia. 

Para ter sucesso no uso desta tecnologia e atingir a qualidade desejada nos 
produtos desenvolvidos é preciso treinamento intenso, um ambiente de desenvolvimento 
adequado, a utilização correta do método orientado a objetos escolhido, uma ferramenta 
CASE que apóie todo o processo de desenvolvimento e uma gerência que saiba o que 
está fazendo, controlando a qualidade dos produtos gerados e do processo de 
desenvolvimento (Rocha et al. 1994), (Clunie et al. 1995b; 199%). 

Firesrnith (1 993), Martin (1 994) e Henderson-Sellers (1 994; 1996) identificam 

vantagens no uso da tecnologia de orientação a objetos. Apresentamos, aqui, as 
vantagens que consideramos relevantes do ponto de vista da qualidade dos sistemas, 
principalmente as relacionadas as fases iniciais do processo de desenvolvimento. 

Permite gerar uma especificagão de requisitos e de projeto mais 
compreensível, através do uso de distintos tipos de abstração e de objetos que 
modelam diretamente as entidades do domínio da aplicação. 
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Permite uma fácil transição entre as atividades de desenvolvimento de 
software, atingindo um alto grau de uniformidade, isto é, usando o mesmo 
paradigma, conceitos, modelos e notação ao longo de toda a atividade de 
especificação de requisitos e de projeto. 

Melhora a manutenibilidade, extensibilidade e gerência de codguração das 

especifícações, projeto e código, pois permite-nos trabalhar com classes e 
objetos ao invés de operações (fbnções). 

Permite que as classes sejam projetadas de forma que possam ser reutilizadas 

em outras aplicações. Para rninimizar este reaproveitamento, as classes podem 
ser construídas de forma que possam ser adaptadas (customizadas) a cada 
situação. Além disso, as classes projetadas para reutilização repetida tornam- 
se estáveis, aumentando a estabilidade do sistema como um todo. 

Permite aplicar melhor os princípios de engenharia de software relacionados a 

modularidade e ocultamento da informação (encapsulamento), através da 
geração de módulosl com alto grau de coesão e com melhores interfaces 
abstratas. 

Facilita a transição para a irnplementação do sistema com o uso de uma 

linguagem orientada a objetos (LOO) e um gerenciador de banco de dados 
orientado a objetos (GBOO). 

Aumenta a qualidade das especilkações de análise e projeto, assim como a 
produtividade, pois permite um processo de desenvolvimento iterativo e 
recursivo, facilitando a verifkação e validação dos produtos que estão sendo 
gerados. Além disso, o software construído a partir de classes estáveis, bem 
testadas e aprovadas, é menos suscetível a erros do que o software construído 
a partir do nada. Cada método em uma classe é, por si só, relativamente 
simples e pode ser projetado para ser codável. 

A grande compensação da tecnologia baseada em objetos vem quando ela é 
utilizada em larga escala, o que maximiza o reaproveitamento e minimiza os custos de 
manutenção, permitindo a construção de sistemas com mais qualidade (Melo et al. 
1995). 

Estas vantagens fazem com que, atualmente, existam poucas dúvidas de que a 
tecnologia baseada em objetos vá, aos poucos, permear quase todo o desenvolvimento 
de software (Martin 1994). 

1 O conceito de módulo em orientação a objetos pode ser entendido como classe-objetos ou clusters 
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1.2. Motivação 

Usuários demandam, constantemente, novos e melhores produtos de software. 
Para satisfazer esta demanda, gerentes de desenvolvimento de software procuram 
utilizar novos métodos e técnicas com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos e 

a produtividade no processo de desenvolvimento. 

O desenvolvimento de software é uma atividade que consome tempo e recursos. 
Apesar do incremento na automatização das atividades de desenvolvimento de software, 
os recursos ainda são insuficientes. Torna-se necessário oferecer informações precisas 
que ajudem os gerentes a tomar decisões, elaborar planos e cronogramas, assim como, 

destinar recursos para as diferentes atividades que são realizadas durante o processo de 
desenvolvimento de software. 

Neste sentido, métricas de software são de fundamental importância, pois, além 
de constituírem uma fonte de informações na tomada de decisões, ajudam os gerentes a 
identificar onde os recursos devem ser destinados (Basili et al. 1995), (Fenton 1994), 

(Moller e Paulish 1993). Assim sendo, resulta necessária a existência de métricas, 
principalmente quando as organizações estão adotando uma nova tecnologia. 

No final da década passada, algumas empresas americanas introduziram a 

tecnologia de orientação a objetos em seus ambientes de desenvolvimento de software. 
Atualmente, métodos de análise e projeto orientados a objetos e linguagens de 
programação orientadas a objetos estão sendo utilizados em grandes e pequenas 

organizações dedicadas ao desenvolvimento de software. 

O processo de desenvolvimento de software orientado a objetos e seus produtos 
gerados apresentam características diferentes, se comparados com o desenvolvimento 
tradicional, que nos induzem a pensar que as métricas existentes para o paradigma 

tradicional são inadequadas para este paradigma. Portanto, métricas propostas para o 

paradigma de orientação a objetos devem ser definidas e validadas de maneira a 
tomarem-se úteis na indústria (Brooks 1993), (Chidamber e Kemerer 1991;1994), 

(Abreu e Carapuça 1994), (Lorenz e Kidds 1994), (Basili et al. 1995; 1996), (Li e Henry 

1995), (Henderson-Sellers 1996). 

Existem relativamente poucas experiências descritas na literatura com relação a 

definição e validação de atributos de qualidade aplicáveis ao paradigma de orientação a 
objetos. A maioria das propostas são baseadas nos trabalhos descritos por Chidamber e 
Kemerer (1991;1994). Contudo, existem algumas experiências que se preocupam por 

aspectos relacionados com a manutenção (Li e Henry 1993), (Lattanzi e Henry 1994), 
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(Li et al. 1995) e complexidade (Chen e Lu 1993), (Henderson-Seler 1996) dos sistemas 
orientados a objetos. 

A maioria das experiências, entretanto, propõe atributos de qualidade 
relacionados a aspectos estruturais aplicáveis ao projeto detalhado e código. Não são 
discutidos atributos de qualidade relativos a modelagem e a sua documentação. Além 
disso, a confiabilidade conceitual, como por exemplo aspectos relacionados a 
fidedignidade e suficiência do modelo, não são abordados. Pode-se, portanto, dizer que, 
na literatura, as experiências relatadas não se preocupam em avaliar completamente a 
qualidade dos produtos gerados nas fases iniciais do processo de desenvolvimento. 

Considerando esta problemática, três aspectos nortearam nossa proposta de 
identificar e definir atributos de qualidade para as fases iniciais do processo de 
desenvolvimento orientado a objetos. Uma primeira motivação está vinculada a nossa 
experiência a nível de tese de mestrado e o desejo de dar continuidade a este trabalho 
desenvolvido na área de qualidade de especifícações de requisitos (Clunie 1987), (Clunie 
e Rocha 1987a; 1987b). 

Uma outra motivação está relacionada com a nossa participação num projeto de 
desenvolvimento de um grande sistema orientado a objetos, onde está envolvida a 
F d @ o  COPPETEC e uma empresa estatal. Durante o desenvolvimento pudemos 
constatar as dificuldades encontradas e a necessidade de se ter atributos de qualidade e 
formas de avaliação para os produtos gerados nas fases iniciais do processo de 
desenvolvimento (Rocha et al. 1994), (Clunie et al. 1995b; 199%). 

Ao identificarmos as dificuldades, propomos, como uma forma de minimizá-las, a 
elaboração de um manual completo e sistemático, dirigido ao grupo responsável pela 
avaliação da qualidade das especifícações orientadas a objetos. Neste manual são 
definidas características de qualidade, processos de avaliação, comentários e sugestões. 

A linha de pesquisa de Engenharia de Software do Programa de Engenharia de 
Sistemas da COPPE/UFW tem estado envolvida em atividades de pesquisa na área de 
qualidade de software desde 1985, com o objetivo de propor técnicas e métodos de 
avaliação da qualidade de software para diferentes produtos, domínios de aplicação e 
paradigmas de desenvolvimento. Os resultados destas pesquisas estão descritos em 
Clunie (1 987), Palermo (1989), Andrade (1991), Passos, (1 99l), Bahia (1992), 
Comerlato (1994), Campos G. (1994), Campos F. (1994), Oliveira (1995), Blaschek 
(1995) e Braga (1995) entre outros. Dando continuidade aos objetivos da linha de 
pesquisa, nossa proposta visa responder a uma necessidade no que se refere a qualidade 
de produtos de software desenvolvidos segundo o paradigrna de orientação a objetos. 
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1.3. Objetivo da Tese 

Esta tese tem como objetivo elaborar uma proposta para Avaliação da 
Qualidade de Especzjicações Orientadas a Objetos. Esta proposta foi desenvolvida 
como resultado da experiência na participação de um grande projeto de desenvolvimento 
orientado a objetos e da revisão da literatura sobre o desenvolvimento e qualidade em 
orientação a objetos. 

O trabalho insere-se no contexto das pesquisas realizadas em qualidade de 
sofhvare pela linha de Engenharia de Software da COPPEmRI, tendo sido, também, 
um dos projetos do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, no 
Subprograina Setorial da Qualidade e Produtividade em Software - SSQP/SW (Weber 
1996). 

1.4. Metodologia de Pesquisa 

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho está baseada no método 
proposto por Basili (Basili e Rombach 1988), (Basili et al. 1995) - GoaZ./QuestionMetric 
(GQM) - já utilizado em muitos projetos de pesquisa em Engenharia de Software. O 
método facilita a organização e orientação na determinação dos objetivos gerais e 
específicos e o refinamento de cada objetivo em um conjunto de questões de interesse 
nas áreas correlatas da pesquisa. A partir daí, são definidas as atividades gerais que 
foram realizadas (Figura I. 1 .). 

De modo geral, a pesquisa foi desenvolvida realizando as seguintes etapas: 

Etapa 1. Definição dos objetivos gerais e específicos da pesquisa (Clunie et al. 1995) 

Etapa 2. Pesquisa bibliográfica centrada principalmente nas seguintes questões de 
interesse: 

Métodos de Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos 
Métricas aplicáveis ao Paradigma de Orientação a Objetos 
Avaliação da Qualidade de Especificações 

Etapa 3. Análise de métodos de desenvolvimento de software orientado a objetos 
(Clunie e Werner 1994), (Clunie et al. 199%) 

Etapa 4. Definição do processo de geraçãolavaliação de específícações orientadas a 
objetos 
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Etapa 5. Identificação e discussão de atributos de qualidade (Clunie et al. 1994a; 
1994b; 1994c; 1995a), (Clunie e Xexeo 1996) 

Etapa 6. Hierarquização dos atributos de qualidade 

Etapa 7. Avaliação de especificações orientadas a objetos 

Etapa 8. Elaboração de um Manual para Controle da Qualidade de 
Especificações Orientadas a Objetos (Clunie et al. 1994a; 1997) 

1.5. Organização da Tese 

Esta tese está dividida em oito capítulos e quatro apêndices. O primeiro deles 
define o objetivo do trabalho, suas motivações e sua organização. 

No Capítulo 11 - Qualidade de Software - são definidos aspectos referentes a 
qualidade de software. São apresentados os modelos de avaliação da qualidade mais 
representativos e discutidos os problemas das medições em software. Por fim, é feita 
uma recompilação de vários projetos visando a pesquisa aplicada e a divulgação de 
métricas. 

No Capítulo III - Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos - são 
apresentados os princípios e conceitos do paradigma de orientação a objetos, discutindo 
o conceito de modelagem, e são caracterizados os métodos de desenvolvimento de 
software orientado a objetos. São descritos os métodos de desenvolvimento orientado a 
objetos mais relevantes segundo a literatura especializada e, por h, são apresentadas 
algumas considerações sobre os métodos e a qualidade de software. 

No Capítulo IV - Qualidade de Somare e o Paradigma de Orientação a 
Objetos - são discutidas as propostas mais representativas sobre métricas aplicadas ao 
paradigma de orientação a objetos. 

No Capítulo V - Avaliação da Qualidade de Especzjicaações Orientadas a 
Objetos - iniciamos com uma discussão sobre o desenvolvimento de especificações 
orientadas a objetos. Em seguida, é defínido o Processo de Gerap7o/Avalia@ío de 
Especzj?ca@es Orientahs a Objetos e é discutido, em detalhe, um conjunto de atributos 
de qualidade para avaliar especifkações orientadas a objetos. A organização da 

discussão dos atributos é realizada de acordo com o Método de Avaliação da Qualidade 
de Software proposto por Rocha (1983). 
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No Capítulo VI - Hierarquizapío dos Atributos de Qualidade de Especificações 
Orientadas a Objetos - descrevemos os resultados de uma pesquisa de campo realizada 
com o objetivo de obter um perfil da qualidade desejável para especificações orientadas a 
objetos. A partir desta pesquisa, verificamos que os atributos de qualidade propostos 
adequam-se as especifícações desenvolvidas utilizando este paradigma e estabelecemos 
uma hierarquização dos mesmos, de acordo com o seu grau de importância. A pesquisa 
foi realizada consultando a opinião de profissionais com experiência no uso do 
paradigrna de orientação a objetos no desenvolvimento de projetos reais. 

No Capítulo VIT - Experiência de Avaliagão de Especificagões Orientadas a 
Objetos - descrevemos uma experiência de avaliação de especificações orientadas a 
objetos. O capítulo se inicia com a descrição, em linhas gerais, do projeto que serviu de 
base para a realização desta experiência de avaliação. Em seguida apresentamos a 
experiência de avaliação, segundo os atributos propostos e os processos de avaliação 
definidos. 

No Capítulo Vm - Conclusões e Perspectivas Futuras - são apresentadas as 

conclusões do trabalho, destacando-se suas contribuições e os trabalhos futuros que 
podem ser realizados dentro do contexto da tese. 

O Apêndice I - Manual para Controle da Qualidade de Especijicqões 
Orientadas a Objetos - contém um guia completo e sistemático, para ser utilizado 
durante o processo de desenvolvimento e avaliação de especifícações orientadas a 
objetos. Neste manual são definidas características de qualidade, processos de avaliação 
e incluídos comentários e sugestões para correção quando isto for pertinente . 

O Apêndice II - Formulários de Avaliagão de Especijicações Orientadas a 
Objetos - contém um conjunto de formulários a serem utilizados para avaliação de 
especificações orientadas a objetos. 

O Apêndice III - Instrumento para Hierarquizar Critérios de Qualidade para 
Especijicagões Orientadas a Objetos - contém o formulário utilizado na pesquisa de 
campo para obter o grau de importância dos atributos de qualidade para especificações 
de requisitos e de projeto, segundo as visões de analistas/projetistas e programadores. 

O Apêndice IV - Formulários de Coleta de Dados - são apresentados os 

formulários de coleta de dados para a realização da avaliação das especificações. 
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Capítulo II 

Qualidade de Software 

'2 importância da qualidade teve um crescimento exfraordinario na sociedade em geral. Muito 
desse crescimento deve-se ao fenômeno chamado de "a vida por trik das barreiras da 
qualidader1. A sociedade industrial proporciona a coletividade os incríveis bene$cios da 
tecnologia. Entretanto, a continuidade desse estilo de vida depende exclusivamente da 
qualidade dos bens e serviços, que constituem a base de uma sociedade industrial" 

11.1. Introdução 

Neste capítulo são discutidos diversos aspectos relacionados a qualidade de 
software com o intuito de proporcionar uma visão geral sobre o assunto. Para atingir 
este objetivo, o capítulo foi organizado em oito seções. A segunda delas introduz uma 
discussão sobre a necessidade de qualidade em software, para posteriormente, na terceira, se 
chegar a definição de qualidade de software. Na quarta parte, apresenta-se o problema 
das medições de softwarq onde discutimos o conceito de métrica em software, suas 
propriedades e aspectos de confiabilidade das medidas. Na quinta seção são discutidas 
algumas técnicas de controle da qualidade de software. Na sexta parte, são comentados 
os modelos mais relevantes de avaliagão da qualidade. Seguidamente são apresentadas, 
de forma resumida, algumas experiências de projetos visando a investigagão aplicada e a 
divulgação de métricas. Por fim, apresentamos as conclusões do capítulo. 

11.2. A Necessidade de Qualidade em Software 

Existe uma tendência mundial no sentido do aumento das expectativas do usuário 
em relação a qualidade. Acompanhando essa tendência, houve uma crescente tomada de 
consciência de que melhorias contínuas na qualidade são fiequentemente necessárias para 
atingir e assegurar um bom desempenho econômico. 
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Por outro lado, o crescimento da competição pela qualidade tornou-se intenso, 
pois as indústrias vêm respondendo a essa necessidade crescente de qualidade dentro de 
seu processo produtivo. Essa preocupação se manifesta através da ampliação dos 

objetivos de qualidade nas empresas, incluindo atividades de apoio a produção, 
processos comerciais e necessidades do usuário; planejamento da qualidade utilizando 
uma abordagem estruturada e formal; administração da qualidade e treinamento em 

administração da qualidade. Este comportamento da indústria obriga a trabalhar em 
direção da obtenção de qualidade, considerando seu planejamento, controle e 
aperfeiçoamento na produção de bens, serviços e produtos de software. 

A crescente dependência da sociedade por sistemas computacionais e, em 
especial, por produtos de software, tem direcionado o foco central do processo de 
desenvolvimento de software para a qualidade Como conseqüência, isso tem levado ao 
desenvolvimento de iniciativas para elaboração de padrões internacionais que 
estabelegam procedimentos para assegurar e avaliar a qualidade do processo de software, 

e, conseqüentemente, do produto. A série de normas ISO1 surge como resposta a essa 
necessidade. 

As normas ISO 9000 estabelecem orientações/recomendações/diretrizes e usos 
destas normas. Estão compostas pelas normas ISO 9001, 9002, 9003, 9004 relacionadas 
com gestão e garantia da qualidade. Elas foram elaboradas pelo ISO Technical 
Committee 176 (ISO TC 176) (ISO 9000 1990) e são compostas de: 

ISO 9001 - compreende um modelo para garantia da qualidade em projeto, 

desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica. 
ISO 9002 - compreende um modelo para garantia da qualidade em produção e 

instalação. 
ISO 9003 - compreende um modelo para garantia da qualidade em inspeção e 

ensaios finais. 
ISO 9004 - compreende a norma que estabelece como deve ser a gestão da 
qualidade na empresa. É um guia geral para todas as organizações. 

Para o caso do desenvolvimento de software tem-se a norma ISO 9000-3, uma 
particularização da ISO 9001 para software e que compreende procedimentos para a 

garantia da qualidade de software em relação ao processo de desenvolvimento. 

Esta última norma está composta de três partes: (ISO 9000-3 1990) 

l- ISO - Internationa1 Organization for Standarization 



Estrutura - descreve os aspectos organizacionais a serem considerados na 
produção de software, o que inclui: responsabilidade da administração, sistemas 
de qualidade, auditorias internas do sistema e ações corretivas. 

e Atividades do ciclo de vida - define as ações necessárias para conduzir cada 
fase do processo de desenvolvimento, o que inclui: revisão de contrato, 
especifícação de requisitos do cliente, planejamento do desenvolvimento, 
planejamento da qualidade, projeto e implementação, testes e validação, 
aceitação, cópia, entrega e manutenção. 
Atividades de apoio - define as atividades de suporte a produção, entrega e 

manutenção de software, o que inclui: gerenciamento de configuração, controle 
de documentos, registros da qualidade, medições, regras práticas e convenções, 
ferramentas e técnicas, compras, aquisição, produto de software incluído e 
treinamento. 

O processo de garantia da qualidade de soíiware está relacionado a qualidade de 
seu processo de desenvolvimento e as características de qualidade do próprio produto. 
Ou seja, produto e processo estão fortemente relacionados e não devem ser tratados de 
forma separada quando se analisa qualidade. Assim sendo, para estabelecer um programa 
de garantia da qualidade de sohare, é necessário ter procedimentos para garantia da 

qualidade a nível de produto e a nível do processo de desenvolvimento (I3azzana et al. 1993). 

Tusukrno et al. (1995) estabeleceu que a relação entre processo e produto pode 

ser examinada respondendo as seguintes questões: 

Como os requisitos de qualidade do produto podem orientar o processo de 

desenvolvimento? 
De que forma os documentos gerados durante o processo de desenvolvimento 

podem ser utilizados na definição dos requisitos de qualidade do produto? 
Como a avaliação dos produtos intermediários e final deve realimentar o 

processo de desenvolvimento? 
De que forma as atividades realizadas durante o desenvolvimento podem ser 

modificadas para permitir realizar avaliações de produtos intermediários? 

Na mesma linha de preocupação, o Modelo de Maturidade de Capacidade de 
Processo de Software (Capability Maturity Model - CMM) foi desenvolvido pelo 

Instituto de Engenharia de SoRware (Software Engineering Institute- SEI) na 
Universiakde de Carnegie Mellon. Este modelo busca quantificar a capacidade de uma 
organização produzir, de forma previsível e consistente, produtos de software de alta 

qualidade (Saideian e Kuzara 1995). 
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O CMM incorpora a infka-estrutura de maturidade de processo do SEI um 
questionário e dois métodos de avaliação de processo de software. Estes são compostos 
por 18 processos-chave, que representam 343 práticas-chave que têm mostrado ser 
eficazes no aumento da capacidade de desenvolvimento e manutenção de s o h a r e  
(Humphrey 1989), (Paulk et al. 1993). Esta infka-estrutura é um caminho evolutivo dos 
processos e possui cinco níveis: inicial (caos), repetível, defínido, gerenciado e 
otimizado, onde as capacidades nos níveis mais baixo fornecem bases progressivamente 
mais sólidas para os níveis superiores. Cada estágio de desenvolvimento, ou nível de 
maturidade, distingue uma capacidade de processo de software na organização. 

11.3. Conceituaçáo de Qualidade de Software 

O conceito de qualidade é utilizado no quotidiano para descrever o grau de 
excelência de um produto ou serviço, sendo uma palavra genérica e não de uso exclusivo 
do software. Por isso, o termo qualidade têm distintos significados, pois são 
consideradas visões diferentes das pertencentes as pessoas diretamente envolvidas com a 
avaliação de um produto ou serviço. Uma característica comum as várias formas de 
dehir  o conceito é a influência de percepções e expectativas, que, inegavelmente, 
evidenciam a dimensão psicológica associada ao conceito qualidade (Mosley 1993). O 
que demonstra que qualidade é um conceito complexo, de várias facetas, e que pode ser 
descrito atendendo a cinco perspectivas identificadas por Ganíin em Kitchenham e 
Pfleeger (1996). São elas: perspectiva transcendental, perspectiva do umário, 
perspectiva do fabricante, perspectiva do produto e perspectiva baseada no valor. 

É consenso que qualidade é uma meta a ser perseguida e que o software exige, 
para seu desenvolvimento, um processo sistemático e controlado. Portanto, um produto 
de software com qualidade requer um processo de desenvolvimento orientado a 
qualidade (Basili e Musa 1990). Vários autores vêm discutindo o conceito de qualidade 
de software. De modo geral, todos concordam em considerar a qualidade como um 
conceito multidimensional cujas dimensões incluem a entidade de interesse, o ponto de 
vista sobre a entidade e as características de qualidade pertinentes a esta entidade. Rocha 
(1 987) sintetiza esse conceito da seguinte maneira: 

"Qualidade é um aíributo associado a alguma coisa. Assim sendo, qualidade não 
pode ser dejnida universalmente mas date ser definida para o item em questão 
(qualidade de especijcações, qualidade de projeto, qualidade de programas etc.). 
Qualidade é, também, um conceito multidimensional que se realiza através de um 
conjunto de atributos ou características. Qualidade de soJhYare é, portanto, um 
conjunto de propriedades a serem satisfeitas em determinado grau, de modo que o 
somare satisfaga ds necessidades de seus usuários'! 

Rocha - 1987 
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A qualidade de software é tão necessária quanto não é absoluta. É um conceito 
multidimensional cujas definições estão baseadas num conjunto de propriedades a 
maioria das vezes de ditícil quantificação. Para cada domínio de aplicação, a qualidade 
tem conceitos e si@cados diferentes. Desta forma, a busca pela qualidade depende do 
contexto da aplicação, pois, para cada tipo de aplicação, um conjunto diferente de 
propriedades será utilizado e quantifícado de forma independente. Porém, existirão 
sempre propriedades que podem ser medidas absolutamente e que, na maioria dos casos, 
terão maior importância na qualidade do produto final. 

A experiência tem demonstrado que a qualidade de software não surge 
espontaneamente, e sim através de um conjunto de procedimentos, cuidadosamente 
observados ao longo do desenvolvimento. Portanto, a qualidade do software é uma 
responsabilidade de todos os que participam na sua constnição e deve ser construída 
em cada fase do ciclo de desenvolvimento. Não se pode adicionar qualidade em datas 
posteriores, por pessoal que não participou do desenvolvimento, a menos que sejam 
utilizadas adequadamente técnicas de re-engenharia e sejam considerados os custos 
envolvidos. Collins et al. (1994) propõem que as pessoas envolvidas no processo de 
desenvolvimento tenham responsabilidades éticas para rninimizar os riscos encontrados e 
derivados de suas participações nesse processo, e com isso contribuir para melhorar a 
qualidade do produto. 

Para que uma organização possa construir software com a qualidade desejada e 
se possa medir se o software produto possui esta qualidade, é necessário que se defina a 
qualidade de sofòuare de acordo com seu contexto. Para isto, deve-se analisar a natureza 
do produto e identificar quais são as características consideradas como desejáveis. Estas 
características devem ser possíveis de serem avaliadas, existindo um grau mínimo a ser 
atingido para que um software seja considerado de boa qualidade. 

O Problema das Medições em Sofhnrare 

A determinação da qualidade de qualquer produto é um fator importante no 
nosso viver diário, pois convivemos com isso. A qualidade é avaliada de uma forma 
quase direta, por comparagão de objetos sob idênticas condições, considerando-se 
atributos pré-determinados. Os objetos serão julgados de acordo com suas características 
próprias. Entretanto, este tipo de julgamento é muito subjetivo e para ter algum valor é 

necessário que seja conduzido por especialistas. 

Portanto, para a avaliação da qualidade do software, devem ser utilizados 
parâmetros objetivos que fundamentem julgamentos e forneçam argumentos para futuras 
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avaliações. Além disso, a qualidade só pode ser atingida quando são utilizados métodos 
e técnicas que tornam o processo de desenvolvimento organizado e metódico. 

A qualidade de software é traduzida através de características de qualidade. A 
obtenção de dados quantitativos relativos a essas características é, assim, fundamental 

para introduzir melhorias no processo de desenvolvimento. Por isso a medição deve 
fazer parte do processo de desenvolvimento de software, tal como é corrente na 
generalidade dos processos industriais, no sentido de permitir a previsão e o 
monitoramento dos custos e cronogramas, controlar a qualidade e, por outro lado, 
melhorar a compreensão e validação do próprio processo de desenvolvimento. Sem a 
obtenção desses dados quantitativos, torna-se di£ícil, senão impossível, estabelecer de 
forma racional condições contratuais - prazos e orpmentos -, tomar decisões de 
atribuição de recursos humanos e financeiros, ou tentar atingir objetivos definidos. Por 

isso, a medição de software é uma chave vital para a escalada de excelência no 
software. Sem ela, a avaliação e melhora do processo e produto do software é 

impossível. 

Qualidade de software é o resultado de muitos aspectos, não, somente, da 
qualidade do código. O produto da especzfíca@ío de requisitos e projeto de um 

determinado software é uma representação que, como qualquer outro produto, também 
possui padrões de qualidade que precisam ser quantificados. Contudo, o software é 
abstrato e fisicamente inexistente, o que dificulta sua avaliação. 

A subjetividade e a experiência também são aplicadas a determinação da 
qualidade de software. Para ajudar a rninimizar o problema, precisamos de uma estrutura 
de avaliação da qualidade que permita que o processo de controle da qualidade seja de 
fato viável. Esta estrutura deve estar composta, principalmente, por um método de 
avaliagão da qualidade, técnicas de controle da qualidade, guias de avaliação e 
ferramentas de suporte. Desta maneira é possível realizar medições quantitativas 
baseadas em uma análise objetiva. É óbvio que este controle da qualidade deve ser 

conduzido através de uma gestão eficaz. 

Qualquer medição possui um certo grau de imprecisão. Daí ser necessário 

estabelecer o nível de tolerância segundo o qual se confia ou não no resultado da 

medição. Assim sendo, parte do objetivo da medição é a determinação dessa área de 
tolerância e de como ela pode afetar o uso e a interpretação do resultado da medição. 

Segundo Kitchenham e Mellor em Fenton (l991), um dos maiores problemas das 

medições de s o h a r e  está na habilidade para coletar e analisar dados confíáveis que 
possam ser utilizados durante o desenvolvimento para avaliação e compreensão de 
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processos e produtos. Para minirnizar estes problemas, os autores sugerem diretrizes de 
como coletar dados, quando coletar dados, como armazenar e recuperar dados e como 
analisar os dados.2 

Podemos concluir, então, que a engenharia de software deve estar marcada pela 
disponibilidade de parâmetros de medidas, precisas e bem entendidas. No entanto, 
medidas de software não podem ser obtidas como nas demais disciplinas de engenharia, 
baseadas em ciências fisicas. Isto torna necessário que a abordagem dada a medição de 
software seja marcada pelo paradigma científico tradicional de hipótese, avaliação, crítica 
e revisão. Além disso, a engenharia de software, da mesma forma que em outras 
disciplinas, deve aderir a ciência da medição, para atingir uma total aceitação e validade 
(Fenton 1994). Assim sendo, a engenharia de software deve caminhar nessa direção para 
se tornar uma real disciplina de engenharia e para satisfazer as demandas futuras de 
desenvolvimento de software (Basili e Musa 1990). 

11.4.1. Métricas de Software 

O conceito de medidas em engenharia de software ou o que, geralmente, é 

chamado de métricas de sofhyare, não é novo. O crescente interesse pelas métricas de 
software baseia-se no controle que precisamos ter sobre o produto e o processo de 
desenvolvimento; isto é, para que se tenha garantia da qualidade do soíbvare, temos que 
ter mecanismos para medir esta qualidade. Outra forma de abordar a difiisão do interesse 
por métricas é a necessidade de prever, ainda nas fases iniciais, problemas que poderão 
advir nas fases de construção e testes. Portanto, o principal objetivo do estudo das 
métricas de software não é só a determinação estática das propriedades do software, mas 
sim uma previsão científica durante todo o ciclo de vida. O uso de métricas reduz a 
subjetividade na avaliação da qualidade do software, pois fornece bases quantitativas 
para a tomada de decisões sobre a qualidade do software. Entretanto, o uso de métricas 
não elimina a necessidade de um julgamento humano na avaliação da qualidade do 
software (Schneidewind 1992). 

Ghezzi et al. (1991) e Pressman (1995) assinalam que o objetivo do estudo das 
métricas em software é ajudar na escolha da melhor alternativa nos vários pontos do 
ciclo de vida. Através das métricas, é fornecida uma indicação de quão adequado é o 
software as solicitações implícitas e explícitas do usuário. Além disso, é possível prever, 
ainda nas fases iniciais, problemas que poderão advir nas fases de construção e testes. 

2- A abordagem completa sobre análise e coleta de dados é encontrada em Fenton (1991), pp. 89 - 110 
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Portanto, métricas de software é uma área destinada a designação numérica ou 
simbólica a determinados atributos de entidades (produto, processo ou recurso), usadas 
para quantificá-los, conservando suas relações empíricas. Consistem de uma escala, 
medidas e métodos de medição (Ince 1990), (Shepperd 1992), (Fenton 1994), (Miyoshi 
et al. 1993) e (Moller e Paulish 1993). 

As métricas são utilizadas ao longo do desenvolvimento. Portanto, têm como 
objetivo ajudar a responder as seguintes perguntas, que vão surgindo a medida em que se 
vai progredindo no desenvolvimento. 

É o momento adequado para passar para a etapa seguinte? 
Será necessário retroceder a uma etapa anterior? 

As respostas a estas perguntas devem possuir um certo grau de exatidão, para 
que se possa continuar com o controle efetivo do processo de desenvolvimento. Com o 
auxílio de métricas, pretende-se procurar as respostas as duas perguntas acima. 
Entretanto, ainda, não se consegue obter respostas com o grau de exatidão desejado. 

As métricas, contudo, nem sempre têm sido utilizadas de uma forma sistemática e 
metódica. Com efeito, o estado da arte nesta área caracteriza-se por uma certa profùsão 

de métricas propostas, mas poucas têm sido validadas. Mesmo no caso das métricas mais 
estudadas, como Linhas de Código Fonte - LOC (Jones 1991), métricas de Halstead ( 1977) 
e McCabe (1976), não há um consenso generalizado sobre aquilo que pretendem 
quantificar. Quando são utilizadas, os resultados em ambientes diversificados nem 

sempre são corroborantes, o que, acrescentando-se a falta de fundamentação teórica da 
maioria das métricas, levou a que apenas algumas tivessem aceitação generalizada 

(Sheppard 1995). 

Embora as métricas não sejam a panacéia para todos os males no processo de 

desenvolvimento de software, quando utilizadas em conjunto com outras atividades, tais 
como um recrutamento cuidadoso dos membros das equipes de desenvolvimento e de 
controle de qualidade, a sua utilização tem sido apontada como um fator catalisador da 

qualidade e produtividade. Devido a seu potencial preditivo, elas podem ser utilizadas 
para (DeMarco 1989), (Ejiogu 1991;1993), (Abreu 1 992), (Moller e Paulish 1993), 
(Chidamber e Kemerer 1994), (Pfleeger 1995), (Basili et al. 1995), (Henderson- Sellers 

1996): 

Melhorar a compreensão da atividade de gerência, dado que a obtenção de 

dados quantitativos faz contornar uma certa imprevisibilidade associada ao 
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desenvolvimento de software, isto é, reduzir a subjetividade em favor da 
objetividade na atividade de gerência do projeto. 
Identificar problemas mais cedo, permitindo ações corretivas em tempo útil, com 
um menor impacto nos prazos e custos previamente estabelecidos para o projeto. 
Avaliar métodos de desenvolvimento, estruturas organizacionais, linguagem 
utilizada e o desempenho da equipe desenvolvedora (individual e coletivamente). 
Ajudar a gerência a ter uma estimativa quantitativa da qualidade de seu trabalho. 
Manter a credibilidade da entidade responsável pelo projeto, dado que a 
confiança dos clientes aumenta ao evidenciarem ações concretas, no sentido de 
melhorar a qualidade dos produtos e serviços fornecidos. 
Realizar feedback para o pessoal envolvido no projeto, pois a atitude dos 
integrantes da equipe é motivada pelo fato de se estarem a medir parâmetros do 
produto e processo que possam realmente provar que se está evoluindo 
positivamente. 

Os beneficios acima mencionados constituem uma vantagem para as organizações 
que trabalham com um programa de métricas3. Embora os beneficios atingidos através 
da implementação de um programa de métricas sejam inegáveis, muitas organizações o 
fazem apenas com o objetivo de cumprirem com os requisitos necessários para sua 
certificação (Linkman e Walker 1991). 

Mais recentemente, Pfleeger (1995) propõe um programa de métricas 
combinando três enfoques: O modelo GQM - Goal Question Meírics - @iasili e Rombach 
1988), o processo de maturidade do SEI (Paulik et al. 1993) e o modelo de processo. 
Segundo a autora, a combinação destes três enfoques permite que a organização possa 
coletar e analisar métricas adequadas de acordo com suas necessidades e considerando as 
características do projeto e da organização. 

Alguns estudos detalhados no contexto do projeto ESPRIT indicam que a 
implementação de um programa de métricas ajuda na obtenção de melhores resultados 
do ponto de vista da gerência, melhorando a estimativa, a produtividade e a qualidade. 
Com efeito, um número cada vez maior de organizações tem obtido resultados 
promissores com a implementação de programas de métricas. Estes indicadores positivos 
têm alertado a comunidade de gestores de projetos, pelo que se espera que, também, nas 
empresas com projetos de menor dimensão se possa vir a colher idênticos beneficios. 

3- Refere-se ao conjunto integrado de atividades que inclui: estabelecimento de requisitos de qualidade 
de software, identincação das métricas, implementação das métricas, análise dos resultados e validação 
das métricas (Schneidewind 1992). 
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No caso brasileiro, constatou-se que a maioria das empresas nacionais ainda não 
apresentam maturidade no tratamento da qualidade. Numa pesquisa realizada em 1995 
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em Sofnyare - SSQP/ SW - 
PBPQ observou-se que apenas 22% das empresas elaboram e mantêm sistematicamente 
atualizado, com periodicidade fixa, plano estratégico ou plano de metas, 39% incluem de 
forma sistemática metas ou diretrizes para qualidade nestes planos e 25% coletam 
indicadores da qualidade de seus produtos e serviços. Programas da qualidade total estão 

implantados em 11% das empresas e a contabilidade de custos da qualidade e da não 
qualidade é mantida de forma sistemática em 4%. Um número elevado de empresas, 
86%, desconhece o modelo CMM - Capabili@ Maturity Model. No entanto, 35% 
mantêm procedimentos específicos de garantia da qualidade do produto de soRware, sendo 
menos de 2% baseados nas normas ISO 9126 para auto-avaliação, enquanto 15% das 
empresas possuem equipe específica dedicada a garantia da qualidade (SEPINíMCT 1995). 

Quanto ao uso de métodos, ferramentas e procedimentos de Engenharia de 

Sofhvare, foi possível observar, nesta pesquisa, o pouco uso de procedimentos de 
revisão de software (por exemplo, inspeção e walkthrough) e de ferramentas CASE. Os 
resultados obtidos apontam que há uma média de utilização por empresa de 6,2 
diferentes técnicas de engenharia de software e de 3,3 ferramentas automatizadas 
(SEPINNCT 1995). 

Propriedades e Taxonomia 

Uma métrica é um indicador ou escala que permite quantificar um atributo de um 

produto ou do próprio processo de desenvolvimento. O termo produto pode ser aplicado 

a especificações de requisitos, especificações de projeto, código fonte ou código 

executável. 

Uma métrica é útil se auxilia no desenvolvimento de software e é capaz de 
estimar os parâmetros de um processo ou produto e não apenas descrevê-lo. Deve 
fornecer um retorno para o usuário da medida; isto é, a medida deve fornecer informação 

sobre o atributo ou característica de interesse, que permita ao usuário ter um melhor 
entendimento para melhorar seu processo ou produto (Ejiogu 1993). Para que isto 

aconteça, as métricas deverão ter as seguintes propriedades desejáveis: (DeMarco 1989), 
(Moller e Paulish 1993), (Abreu e Carapuça 1994). 

Propriedade 1 - As métricas devem ser definidas formalmente 
Diferentes pessoas, em momentos e lugares diferentes, devem coletar os 

mesmos valores quando realizam a medição do mesmo sistema. A subjetividade 
na avaliação da qualidade de software impede que isto possa se realizar com 
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confiabilidade, pois escalas subjetivas são fkequentemente utilizadas (exemplo: 
Muito Baixo, Baixo, Alto e Muito Alto). 

Propriedzk 2 - As métricas devem ser indepenkntes do tamanho do sistema 
Para que as métricas sejam úteis, elas devem ser coletadas e analisadas ao longo 
do tempo e em diferentes projetos, quando possível. Desta forma podem ser 
realizadas comparações e derivadas conclusões. No entanto, estes projetos 
variam em tamanho. Assim sendo, a métrica deve ser aplicável a qualquer outro 
sistema similar, independente de seu tamanho. 

Propriedade 3 - As métricas devem poder ser dimensionadas e expressas 
numa unidade de medida consistente 
Métricas são utilizadas para dimensionar um determinado produto ou processo; 
portanto, elas devem ter uma unidade de medida. Unidades de medida 
subjetivas ocasionam problemas de entendimento do resultado da medição e 
restringem sua utilização em outras situações. 

Propriedzk 4 - As m&um I .  devem ser coletadas nas fases i n W  do ciclo dè vUla 

Os custos de recuperaqão de erros aumenta, exponencialrnente, a medida que o 
projeto progride. Portanto, as métricas devem ser coletadas nas fases iniciais do 
processo de desenvolvimento, pois desta forma são identzcados possíveis 
defeitos no produto e/ou inadequações no processo de desenvolvimento. 

Propriedade 5 - As métricas devem ser aplicáveis a diferentes níveis de 
abstragáo 
Sistemas de software são construídos por uma equipe de desenvolvimento. 
Frequentemente, os sistemas são organizados em subsistemas, módulos e 
programas. Cada grupo de trabalho na equipe de desenvolvimento pode ser 
responsável por uma determinada parte do sistema (subsistema, módulo). Por 
isso, métricas são necessariamente aplicáveis não só a nível de sistema mas 
também a nível de seus módulos ou subsistemas. 

Propriedade 6 -As métrr'cas devem ser facilmente coletadas e calculadas 
Coletar dados de métricas é uma tarefa repetitiva que toma tempo e requer 

investimento. Por isso, é apropriado dispor de uma ferramenta automatizada 
que permita extrair as informações, permitindo computar as métricas. O esforço 
para construir este tipo de ferramenta é considerável, mas necessário. 
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Propriedade 7 - As métricas devem ser independentes da influência da 
equipe do projeto 
A métrica, para ser útil, tem que ser independente da influência consciente da 
equipe do projeto. Não pode haver nenhum modo de se alterar o valor medido, 
a menos que se alterem as qualidades latentes que o valor reflete. 

Propriedade 8 - As métricas devem ser precisas 
O ponto chave sobre a precisão da métrica não é o fato de maximizá-la, mas sim 
torná-la pormenorizadamente notada e registrada como parte de cada dado 
coletado. A precisão é função da exatidão. 

Dada a concepção de que o software é uma abstração e pela imaturidade da 
ciência de medição em engenharia de software, é ditícil identificar métricas dirigidas a 
processos ou produtos, nos diferentes paradigmas de desenvolvimento e para diferentes 
domínios de aplicação, que possuam estas propriedades na sua totalidade. 

A literatura apresenta várias propostas de classificação de métricas. Estas 
propostas variam dependendo do ponto de vista em que são analisadas. Por exemplo, em 
(Abreu 1992) encontramos uma proposta de classificação de métricas baseada em três 
perspectivas: quanto ao objeto, critério e método. Quanto ao objeto, as métricas podem 
ser classificadas em duas categorias: métricas de produto e métricas de processo (Ince 
1990), (Fenton 1991). 

Métricas de produto são aplicáveis aos produtos de qualquer das fases de 
desenvolvimento, quantificando, por exemplo, a sua dimensão, complexidade ou 
qualidade (confiabilidade, facilidade de utilizaqão, manutenibilidade etc). Métricas de 
processo, devem refletir a eficácia da execução do processo, o grau de atendimento aos 
objetivos de qualidade do processo dentro dos prazos, e a eficiência na redução da 
probabilidade de falhas serem introduzidas ou permanecerem não detectadas. 

Quanto ao critério, as métricas podem ser defhidas igualmente em duas 
categorias: métricas objetivas e métricas subjetivas (Moller e Paulish 1993). Métricas 
objetivas são geralmente obtidas através de regras bem definidas, única forma de 
possibilitar comparações posteriores consistentes. Na prática, isso significa que os 
valores a que se chega deveriam ser sempre os mesmos, independentemente do instante, 
condições ou indivíduo que os determina. A obtenção destas métricas é passível de 
automação. Métricas subjetivas são baseadas em atributos cuja medição não pode ser 
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feita senão de uma forma subjetiva, sendo muitas vezes derivada de resultados de 
questionários e entrevistas, e por vezes classificada numa escala4. 

Quanto ao método de obtenção, podem ser classificadas como em (Fenton 
1991), (Ghezzi et al. 1991) e (Pressman 1995): Métricas elementares, primitivas ou 
diretas são a expressão de um atributo único. Neste caso não dependem da medida de 
outro atributo, permitindo a quantificação de uma característica observada no produto. 
Por exemplo, inclui linhas de código, velocidade de execução e falhas observadas ao 
longo de um determinado período de tempo. Métricas compostas, computadas ou 
indiretas são calculadas com base em outras métricas, ou seja, envolvem as medidas de 
um ou mais atributos relacionados a este. Por exemplo: funcionalidade, complexidade, 
eficiência, manutenibilidade etc. 

Por outro lado, Mann (1988), Ghezzi et al. (1991) e Pressman (1995) afirmam 
que as métricas de qualidade podem ser observadas dentro de duas categorias: métricas 
preditivas e métricas de testes. Métricas preditivas são aquelas que buscam predizer a 
qualidade do software. São aplicadas nos primeiros estágios do desenvolvimento e visam 
indicar como o produto fmal exibirá as características de qualidade. Métricas de testes 
são aquelas utilizadas após o processo, na implementação. 

Independentemente das propostas de classiilcação apresentadas, a qualidade de 
software é caracterizada por duas grandes categorias de métricas: métricas quantitativas 
e métricas qualitativas. As métricas quantitativas, apesar de indicarem quantificação, 
não escapam do fato de poderem estar baseadas em critérios subjetivos. Por outro lado, 
as métricas qualitativas são difíceis de serem avaliadas e verifícadas, sendo de extrema 
importância a experiência da equipe desenvolvedora. 

11.5. Técnicas para Controle da Qualidade de Software 

As avaliações devem ser realizadas utilizando-se técnicas que permitam fazer 
revisões dos produtos e subprodutos que estão sendo gerados ao longo do 
desenvolvimento. Desta forma é controlada a qualidade. 

Uma avaliação é simplesmente uma revisão de um produto qualquer feita por um 
grupo de pessoas. O produto pode ser: listagem de código, especificação de requisitos, 
especificação de projeto elou outros produtos associados ao desenvolvimento de um 
sistema de software. 

4- Em (ISOLZEC 9126, 199 1) propõe-se a escala: excelente/bomlrazoável/pobre 
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De maneira geral, as técnicas para controle da qualidade de software são 
agrupadas em duas grandes categorias: técnicas de cert;lficap30 e técnicas de testes. Pela 
importância na avaliação de especificações, apresentaremos nesta seção somente técnicas 

de certificação. 

Técnicas de Certificação 
Refere-se as técnicas de revisão que são realizadas sem submeter o programa a 

execução. Inclui: walkthrough e inspeções 

Walkíhrough e inspeções envolve atividades de planejamento, preparação e uma 
reunião da qual participam três a cinco pessoas, devendo ter uma duração em torno de 
duas horas. Na reunião participam um moderador, representantes da equipe de 
desenvolvimento, usuários e avaliadores externos ao projeto. 

De maneira geral, estes tipos de revisões têm com objetivos: veriticar se o 

software sob avaliação atinge os requisitos, identificar os requisitos que não podem ser 
alcançados, detectar erros em qualquer representação de software, assegurar que foram 
obedecidos normas e padrões, assegurar que o software é desenvolvido de forma 
uniforme, tornar o produto gerenciável e treinar a equipe (Presman 1995). 

A diferença entre ambas as técnicas de revisão é que na técnica de inspeção o 
produto será examinado segundo uma série de critérios previamente estabelecidos. 
Assim sendo, ao aplicar estas técnicas os possíveis resultados da revisão são: aceitar o 

produto sem modificações, aceitar com correções, ou rejeitar o produto. 

Mais recentemente, foi proposta uma variação a técnica de inspeção denominada 

inspeqão por fases (Knigh 1993), onde a avaliação do produto é feita através de uma 
série de avaliações parciais (fases), que podem ser realizadas com inspetores individuais 
ou com múltiplos inspetores. Cada avaliação parcial tem por objetivo verificar se o 
produto possui uma ou mais propriedades. As propriedades são organizadas na inspeção 

por fases, de forma que cada avaliação parcial pode assumir a existência das 

propriedades veritícadas ou validadas nas avaliações parciais anteriores. 

Uma avaliação parcial, com inspetores individuais, é um processo rigoroso e 

controlado por uma lista de questões a serem respondidas pelo avaliador. Por outro lado, 
uma avaliação parcial, com múltiplos inspetores, é realizada para analisar questões 
subjetivas e onde se busca, através de uma reunião, obter o consenso dos avaliadores. 
Consiste de duas etapas: uma avaliação individual e uma avaliação em grupo. 
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11.6. Modelos para Avaliação da Qualidade de Software 

A qualidade do software é atingida através da avaliação de um conjunto de 
atributos ou características claramente definidas. É necessário ter, através de um modelo, 
uma forma explícita de organizar e avaliar estas características, de modo a obter 
medidas que nos permitam controlar o processo de desenvolvimento de software. 

A literatura técnica sobre qualidade de software apresenta a descrição e discussão 
de diversos modelos para a especificação, avaliação e controle da qualidade de software 
(Roche e Jackson 1994). A partir destes modelos, pretende-se determinar exatamente o 
escopo do que deve ser avaliado para a obtenção da qualidade. Entre os modelos de 
qualidade de software mais citados e que serviram de base na geração de outros 
modelos de qualidade, destacam-se os modelos definidos por McCall et al. (1977) e 
Boehm et al. (1978). 

McCall et al. (1977) define um modelo hierárquico de características de 
qualidade, observando quatro níveis: orienta~ões, fatores, critérios e métricas. O 

nível mais alto - orienta~ões - está relacionado com as atividades do ciclo de 
vida associadas ao produto final. É composto por opera~ão do produto, revisão 
do produto e transi~ão do produto. O segundo nível, dos fatores, é agrupado de 
acordo com as orientações. O terceiro nível, dos critérios, é constituído por 
características de qualidade que têm mais relação com o próprio software que 
está sendo desenvolvido. O último nível é o das métricas de qualidade. Segundo 
o autor, podem-se obter medidas quantitativas dos atributos representados pelos 
critérios. McCall considera, também, que as métricas podem ser aplicadas 
durante todas as fases do desenvolvimento e que a estrutura hierárquica de 
qualidade suporta formulação matemática e a validação das relações entre as 
métricas e os fatores de qualidade. 

Boehm et al. (1978) desenvolveu uma árvore hierárquica de características de 

qualidade de software para sistemas programados em Fortran. O modelo é 
hierárquico e os critérios de qualidade são organizados, a fim de identificar áreas 
a serem consideradas. Esta hierarquia é importante na medida em que são 
consideradas características em vários níveis. O modelo agrupa características 
com pontos em comum, que não poderiam ser unificadas em um único critério, 
devido a sua individualidade intrínseca. A partir daí, atribuem-se pesos para cada 
uma das características, de acordo com os objetivos de medição de qualidade da 
aplicação. 



Capítulo 11 Qualidade de Software 

A partir do estudo e utilização destes modelos, e com o intuito de reformulá-10s 
e melhorá-los, outras propostas, descritas a seguir, foram surgindo observando o 
problema da qualidade de software sob diferentes óticas. Estas propostas são o resultado 
das experiências em projetos desenvolvidos em universidades, centros de pesquisa e 
organizagões preocupadas com a normalização na área de qualidade. 

QFD - Quality Function Deployment (Kogure e Akao 1983), (Brown 1991) 

Enfoca a qualidade observando as experiências realizadas na indústria tradicional 
de fabricação, sendo utilizado em grandes empresas como a Ford e a General 
Motors e na área de desenvolvimento de hardware, em organizações como a 
íBM Hewlett-Packmd e DEC. Recentemente está sendo utilizado para avaliar a 
qualidade de software. QFD permite que, ao longo do desenvolvimento, possa 
ser especificado o relacionamento entre os requisitos de qualidade e as 
características técnicas do produto. O método não apóia de maneira adequada a 
qualidade do processo. 

Goal- Question- Metrk - GQM (Basili e Weiss 1984), (Basili e Rombach 1988), 

(Basili et al. 1995) Foi desenvolvido para ser utilizado na avaliação e melhoria 
do processo de desenvolvimento de software, dos produtos gerados e dos 
métodos utilizados. A proposta se preocupa em especificar um sistema de 
medição em três níveis: conceitual (GOAL), opcional(QUES77ON) e 

quantitativo (MEIIUC). O GQM é uma abordagem baseada em objetivos, 
fornecendo flexibilidade, suportando definigões de métricas em vários escopos e 
propósitos de medição. Permite especificar o planejamento das etapas, isto é, 
indica que ações têm que ser realizadas para definir e coletar métricas. No 
entanto, não apresenta guias detalhadas para o uso das medidas, de modo a 
estabelecer relacionamentos previsíveis para avaliar e melhorar o processo de 
desenvolvimento. 

COQUAMO - COnstructive QUAliQ MOdel - (Kitchenhman 1987) Foi 
desenvolvido como parte do projeto REQUEST do programa ESPRiT. Utiliza 
uma abordagem do desenvolvimento da qualidade através do uso de um método 
de construção baseado em três facetas: métricas de garantia da qualidade, 
procedimentos e padrões. O modelo observa a qualidade de acordo com as cinco 
perspectivas propostas por Garvin (1 984): transcendente, baseada no produto, 
baseado no fabricante e baseada no valor. O modelo tem por objetivo 
determinar a previsão da qualidade final do produto, monitorar o progresso no 
desenvolvimento do produto e analisar os resultados a fím de aperfeiçoar as 
previsões para o próximo projeto. Para atingir estes objetivos, o modelo está 
composto por um conjunto de ferramentas (COQUAMOI, COQUAM02 e 
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COQUAM03) de previsão e medição que refletem a visão de qualidade do 
usuário, enquanto que a de monitoração reflete a visão do desenvolvedor. 

LOQUM - LOcally defined QUality Modelling - (Gillies 1992) Surge como 
resposta as deficiências encontradas no estudo dos modelos de avaliação da 
qualidade existentes, tais como Boehm et al. (1978), McCall et al. (1979) e 
COQUMO (Kitchenhman 1987). Segundo este autor, estes modelos carecem de 
critérios para satisfazer as necessidades do usuário, métricas adequadas 
relacionadas às características propostas, uma visão geral de qualidade, critérios 
para facilitar a comunicação entre desenvolvedores e usuários e diretivas para a 
própria utilização dos modelos. Portanto, o modelo fornece um conjunto de 
ferramentas (LOCRU, LOCREL, LOCPRO) e procedimentos para guiar o 
desenvolvedor na construção de seu próprio modelo, mais adequado as suas 
necessidades e a sua aplicação. 

CSA - Computing Service Association - (Moller e Paulish 1993) Tem por 
objetivo apresentar um enfoque prático que permita descrever características de 
qualidade de software para produtos e processos, através do processo de seleção 
e classitícação de métricas. Apresenta três categorias de métricas (tmanho, 
qualidade do produto, qualidade do processo), que podem ser utilizadas ao 
longo do processo de desenvolvimento de software e que são independentes 
do ciclo de vida utilizado, de padrões e da metodologia de desenvolvimento 

utdizada. 

ISOBEC - (ISO/IEC 9126 1991) Propõe um modelo que está sendo considerado 
como uma norma, que permite a avaliação objetiva e quantitativa de produtos de 
software. Define um conjunto de características e subcaracterísticas de qualidade 
que descrevem a qualidade do produto final. Estes atributos de qualidade não 
permitem uma medição dieta. Assim sendo, estão sendo definidas métricas para 
correlacionar estas características ao produto de software propriamente dito. As 
diretrizes apresentadas pela ISO 9126 estão organizadas de acordo com as áreas: 
utilizaqão, visões de qualidade e modelo do processo de avaliaqão. O modelo 
carece de fiindamentos para determinar que fatores de qualidade devem ser 
considerados na definição da qualidade, e de formas de decidir que critérios se 
relacionam com determinado fator. Além disso, não apresenta como as métricas 
são tratadas para avaliar as características de qualidade de nível mais alto. 

Dromey (1995; 1996) Segundo este autor, qualidade é um conceito utilizado de 
forma indiscrirninada, ora com referência ao processo, ora ao produto. Além 
disso, é dada muita atenção aos atributos de qualidade de alto nível e quase 
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nenhuma as propriedades concretas do produto que podem influenciar aqueles 
atributos. Portanto, propõe que um modelo de qualidade de software deve 
identificar os atributos internos do produto (mensuráveis) que tenham maior 
impacto sobre os atributos externos (ou de alto nível). Seu modelo fornece uma 
estrutura que particulariza especificações, projeto e irnplementação. A proposta 
tenta resolver alguns dos problemas encontrados nos modelos hierárquicos. O 
enfoque permite verificar o modelo, ou seja, fornece critérios para a inclusão de 
propriedades particulares que o modelo deve possuir, e sugere uma forma de 
verificar quando o modelo está completo, através da avaliação de categorias de 
propriedades, tais como: correp30, propriedades internas, propriedades 
contextuazs e propriedades descritivas. 

11.6.1. Modelo de Rocha 

No contexto deste trabalho consideramos, para definição e organização das 
características de qualidade discutidas na seção V.l desta tese, o modelo proposto por 
Rocha (1987), que descrevemos a seguir (Figura 11. I). 

Objetivos de qualidade: são propriedades gerais que o produto deve possuir; 
Fatores de qualidade doproduto: determinam a qualidade do produto sob o ponto 
de vista dos diferentes usuários (usuário hal,  mantenedores, etc.); 
Critérios: são atributos primitivos passíveis de serem avaliados; 
Processos de avaliqáo: determinam o processo e os instrumentos a serem 
utilizados para se medir o grau de presença, no produto, de um determinado critério; 
Medidas: indicam o grau de presença, no produto, de um determinado critério; 
Medidas agregadas: são o resultado da agregação das medidas obtidas na 
avaliação, segundo os critérios que quantificam os fatores. 

Os objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que 
podem ser compostos por outros fatores e são avaliados através de critérios. Os critérios 
definem atributos de qualidade para os fatores. Medidas são valores resultantes da 
avaliação de um produto segundo um critério específíco. Objetivos e fatores não são 
diretamente mensuráveis e só podem ser avaliados através de critérios. Um critério é um 
atributo primitivo, isto é, um atributo independente de todos os outros atributos. 
Nenhum critério isolado é uma descrição completa de um determinado fator ou sub- 
fator. Da mesma forma, nenhum fator define completamente um objetivo. 
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Figura II.1. - Modelo de Avaliação da Qualidade de Software 

A utilização deste modelo deve-se ao fato de esta tese estar inserida no contexto 

das pesquisas que estão sendo desenvolvidas na COPPEíUFRI na área de Qualidáde de 
Software. Entre seus objetivos estão a definição de atributos de qualidade e processos de 

avaliação para diferentes domínios de aplicação e paradigrnas de desenvolvimento. 

O modelo foi particularizado e aplicado para definir objetivos, fatores, sub- 
fatores e critérios de qualidade para diferentes produtos gerados ao longo do 

desenvolvimento, tais como: especzjicagão de requisitos Clunie (1987), especzfica~ões 
deprojeto Passos (1991), código Comerlato (1994); e para vários domínios de aplicação 

especiilcos, como são: software cientiJico Bahia (1992), Palermo e Rocha (1993), 
jinanceiro Belchior (1992), educacionaí (Campos G. 1994), multimídia (Campos F. 
1994), sistemas especialistas Oliveira (1995), sistemas de infomagão Blaschek (1995), 
somare musical Braga et al. (1995) e softwae médico Oliveira et al. (1995). 
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11.7. Experiências 

A importância dada, atualmente, a qualidade do produto e do processo de 
desenvolvimento é evidenciada pela proposição de vários modelos de qualidade 
encontrados na literatura e pelos esforços realizados nas universidades, centros de 
pesquisa e instituições dedicadas a padronização. Além das iniciativas com o Modelo de 
Maturidade de Capacidade para Software - CMM e as normas ISO 9000 (apresentadas 
na' seção item II.2.), apresentamos uma recompilação de alguns outros projetos no 
âmbito internacional, visando a investigação aplicada e a divulgação de métricas. 
Dentre deles, destacam-se as experiências no plano europeu do programa ESPHT 
(Abreu 1992), (Oivo e Basili 1992), (Mullerburg 1993), (Fenton 1991), (Moller e 
Paulish 1993), (Ashley 1993a), (Ashley 1993b), (Hausen e Welzel 1993), (Dorling 
1993), (Murine e Murine 1995). São elas: 

MUSE - "Software Quality and Reliability Metrics for Selected Domains",cujo 
objetivo é propor métricas de qualidade e confiabilidade, dernonstráveis no 
âmbito de vários domínios de aplicação selecionados. O consórcio, liderado pela 
Brameur Ltd (Reino Unido), inclui empresas da França, Alemanha e Grécia. 

M T m T  - "Metrics Education ToollUT': cujo objetivo é aumentar a 
divulgação e fomentar a utilização de métricas de software na indústria européia, 
através da produção de material educacional dirigido a comunidade industrial e 
acadêmica. O consórcio inclui instituições do Reino Unido, Alemanha, 
Dinamarca, França é Itália e liderado pela Brameur Ltd (Reino Unido). 

PYRAMID - f'Promotion of Meírics", cujo objetivo é ajudar a melhorar a 
qualidade e produtividade nas atividades de desenvolvimento e manutenção de 
software na Europa, através da utilização de métodos quantitativos. Os seus 
promotores esperam que os resultados concorram para uma utilização crescente 
de métricas de software, reduzindo o atraso com relação aos EUA e Japão. O 
"primer contractor" do projeto PYRAMID é a Veridatas (França), reunindo o 
consórcio outras instituições do Reino Unido, Alemanha, Grécia, Itália e França. 

MUSIC - "Metrics for Usability Standardi In Computing " cujo objetivo é o 
desenvolvimento de uma metodologia modular que possa ser utilizada para 
especificar os requisitos mínimos para a utilização de um produto e para certificar 
se este produto cumpre com os requisitos especificados. Nesse sentido, estão 
sendo desenvolvidos um modelo de referência, métricas, procedimentos e um 
curso de formação. Os participantes pretendem, também, disseminar os conceitos 
e o método MUSIC em comitês de normalização e na comunidade industrial 



Capítulo I1 Qualidade de Software 

européia. O consórcio é formado por universidades e outras instituições do Reino 
Unido, Itália, Espanha, Alemanha, Irlanda e Holanda, sendo liderado pela 

Brameur Ltd (Reino Unido). 

AM7 - "Application of Metrics in Zndustry", cujo objetivo é demonstrar a 

maturidade da aplicabilidade da tecnologia de métricas a comunidade da indústria 
de software. Como produto principal, os promotores indicam o Metrics User's 
Handbook, que é um guia para a progressiva adaptação, instalação e aplicação do 
modelo de métricas proposto pelo AMI, o qual esperam venha a tornar-se um 
padrão de facto no seio da comunidade. O consórcio, coordenado pela GEC 
Murconi Ltd (Reino Unido), integra várias instituições da França, Áustria, 

Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido. 

SCOPE - "Software CertrFcation in Europe", cujo objetivo é desenvolver um 

guia explícito para a realização de procedimentos de certificação para produtos 
de software na comunidade européia. Um aspecto importante dos procedimentos 
propostos é a avaliação de vários ciclos de vida, utilizando várias classes de 
métricas, tais como: tamanho, estrutura de fluxo de controle, modularidade e 
fluxo de informação, estrutura de dados, eficiência e complexidade de algoritmos 

e medidas gerais de complexidade. 

BOOTSTRAP - Projeto conduzido como parte do Projeto ESPRIT, cujo 

objetivo é desenvolver um método para avaliação, medição quantitativa e 
melhoria do processo de software. O método avalia tanto unidades produtoras de 
software (UPS) como seus projetos. Determina o nível de maturidade de uma 

organização, identifica méritos e deficiências (capacidade) e fornece guias para 

aperfeiçoamento (planos de ação). 

SPICE - "Software Process Improvement and Capability Determination", 
cujo objetivo é a geração de um padrão internacional para avaliação de 

processo de software, visando a melhoria contínua do processo e a determinação 
de sua capacitação. Baseia-se nas melhores características dos modelos de 
avaliação de processo existentes, como: CMM, íTlLLITi;lM, Somme 
Techonology Diugnostic-SIZ> e Bootstrap. O SPICE pode ser utilizado por 

organizações envolvidas em planejar, monitorar, controlar e melhorar a aquisição, 

fornecimento, desenvolvimento, operação, evolução e suporte de software. 

TAME - Tem por objetivo definir um processo iterativo baseado em medições, 

para o desenvolvimento e manutenção de software. Para isto, o projeto TAME é 
baseado em dois paradigmas: o primeiro está relacionado com a melhoria da 
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qualidade evolutiva adaptada ao desenvolvimento de sohare,  chamado de 
Paradigma de Melhoria da Qualidade (Quaíity Improvement Paradigm - QIP); e 
o segundo é o paradigma para o estabelecimento de metas corporativas e de 
projeto e para o mecanismo para medição chamado GQM (Goall QuestionMetric). 

Cada vez mais, torna-se imprescindível o uso de uma abordagem consistente e 
sistemática para a melhoria da qualidade de software. Cada projeto tenta contribuir 
de alguma forma para este objetivo. Quanto a experiências bem sucedidas, existem 
variadas referências, por todo o mundo (Molier e Paulish 1993), como, por exemplo nas 
seguintes organizações: Siemens Nixdorf (Alemanha), Data Logic (Reino Unido), 
E E V O W  (Italia) e Veridata (França). Fora do plano europeu, o Modelo CMM e a 
ISO 9000 tem sido bastante utilizado na prática, como é possível constatar pelo elevado 
número de artigos relatando experiências, tais como (Kitson e Masters 1993), (Johnson 
1994) e (Winston 1993). 

Conclusão 

Apesar de cunhada no final da década de 60, a Engenharia de Software ainda 
não atingiu a sua maturidade. Se comparada com as engenharias tradicionais, todas 
apoiadas em ciências maduras, com leis amplamente comprovadas através de 
experimentação controlada, a Engenharia de Software possui características incipientes. 

O processo de desenvolvimento de software e o próprio software ainda carecem 
de definições consensuais no que se relaciona com seus parâmetros mais básicos, o que 
torna extremamente difkil fazer avaliações comparativas da qualidade do produto final, 
bem como de custos e prazos de execução das diferentes etapas do processo de 
desenvolvimento. Assim, cada projeto de software tende a constituir uma experiência 
única, que não garante o sucesso de projetos subseqüentes. 

Hetzel (1995) aponta algumas questões visando minimizar os problemas 
decorrentes da prática da engenharia de software e especificamente relacionados a 
avaliação da qualidade. Propõe um programa de qualidade para a avaliação de trabalhos 
práticos, consistindo de três componentes chave. O primeiro componente é uma base de 
dados que serve como referência e que contém estudos e resultados de trabalhos em 
avaliação da qualidade. Um segundo componente deve conter critérios objetivos que 
indicam padrões de qualidade que ajudam a melhoria da visibilidade e validade de 

avaliações que estão sendo realizadas. O terceiro componente consiste de um programa 
de revisões independentes que será aderido ao componente de padrões de qualidade. 
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Qualidade, inegavelmente, é uma característica fundamental tanto no processo de 
desenvolvimento como no seu produto final. A medida desta qualidade é a chave vital 
para a excelência no software. 

Este capítulo abordou o tema da qualidade de software. Inicialmente buscou-se 
definir o termo qualidade. Mostrou-se a problemática da medição em software, 
ressaltando a dificuldade de se obterem medidas para o software, por este ser um 
produto lógico e não fisico. Foram comentados os modelos mais relevantes de avaliação 
da qualidade de software, assim como algumas experiências no âmbito internacional 
visando a investigação aplicada e a divulgação de métricas. 

A avaliação da qualidade de software não deve ser vista como um procedimento 
especial e intangível, mas sim como um processo que deve ser definido caso a caso, 
considerando as especitkidades da aplicação, da tecnologia a ser adotada na construção 
do produto, da organização, da equipe de desenvolvimento e dos fbturos usuários do 
produto (Rocha et al. 1993). 

O embasamento científico da Engenharia de S o m e  só terá sido obtido quando 
essas duas realidades, métricas e experimentação, permearem todos os níveis do 
processo de desenvolvimento de software. 



Capítulo III 

Desenvolvimento de Software 
Orientado a Objetos 

"Não há dúvida que o desenvolvimento de sofhyae orientado a objetos 
é fundamentalmente diferente do enfoque tradicional. Este requer 
formas distintas de pensamento para a decomposição, produzindo uma 
arquitehrra de sofhyare que se afasta da cultura do enfoque estruturado" 

Edward Yourdon 

III.1. Introdução 

Os enfoques tradicionais de desenvolvimento de software têm sido discutidos e 
aplicados por desenvolvedores de software há mais de uma década, algumas vezes com 
resultados bem sucedidos e outras vezes com falhas. O enfoque de orientação a objetos 
surge como uma alternativa de solução de alguns problemas encontrados no 
desenvolvimento tradicional. Várias vantagens têm sido apontadas como conseqüência 
da utilização deste enfoque. O fato de poder modelar o problema em termos de objetos 

torna possível diminuir o gap semântico entre o problema no mundo real e sua 
abstração. Além disso, é vantajoso desenvolver software sem isolar os dados de seus 
procedimentos, pois estes tendem a facilitar simcativamente as atividades de avaliação, 

reutilização, testes e manutenção (Bordoloi e Lee 1994). 

Neste capítulo introduz-se o tema do desenvolvimento de software orientado a 
objetos, iniciando com uma discussão sobre os princípios e conceitos básicos que 
caracterizam uma aplicação desenvolvida utilizando este paradigma. É apresentado o 

conceito de modelo de sistemas, particularizando para o caso do paradigma de 
orientação a objetos. São, ainda, definidos os requisitos desejáveis para métodos de 

desenvolvimento orientado a objetos. Em seguida são descritos, de forma sucinta, os 
métodos de desenvolvimento orientado a objetos mais representativos. Apresentamos 
algumas considerações sobre qualidade de software e os métodos de desenvolvimento 
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orientado a objetos para então finalizar com nossas conclusões e comentários sobre o 

tema tratado. 

111.2. Princípios e Conceitos Chave em Orientação a 
Objetos 

A engenharia de software tem como objetivo principal a construção de produtos 

de alta qualidade. Isto quer dizer que o software produto deve atender a um conjunto de 

características. Por isso, para atingir o nível de qualidade desejado, o sofhvare deve ser 

construído obedecendo aos princípios e conceitos do paradigma de desenvolvimento 

utilizado. De acordo com a definição dos termos princípios e conceito, segundo o 

Webster's New International Dictionary (Webster's 1977), 

Princípios: "Proposiqões diretoras ou leis que regem um paradigma as quais todo 

o desenvolvimento posterior desse paradigma deve estar subordinado". 

Conceito: "Representaqão ou descriqão de um objeto (paradigma) por meio de 

suas caracteristicas gerais ", 
e particularizando para o caso do desenvolvimento de software orientado a objetos, é 
necessário conhecer e aplicar seus princípios e conceitos para atingir o objetivo da 

engenharia de sohare .  

A literatura especializada sobre orientação a objetos apresenta uma diversidade 

de terminologias, mas não estabelece de modo geral um consenso em relação aos 

princípios a serem obedecidos e aos conceitos a serem utilizados em um 

desenvolvimento considerado orientado a objetos. Da mesma forma como são 

colocados de modo geral (i.e., princípios chave na engenharia de software), é apropriado 

particularizar para o caso do paradigma de orientação a objetos, seus princiyios e 

conceitos chave que devem estar presentes em qualquer desenvolvimento orientado a 

objetos. Nesta seção abordamos estes princípios e conceitos, baseados em discussões 

sobre o assunto encontradas em Meyer (1988), Robson (1990), Ingalls (1990), 

MacLennan (1990), Rine (1 %I), Martin e Odell(1992), Shlaer e Mellor (1992), Coad e 

Yourdon (1992), Snyder (1993), Winblad et al. (1993), Rumbaugh et al. (1994), Sul10 

(1 994), Yourdon (1994), Martin (1994) e Booch (1 994). 

111.2.1. Princípios 

Os princípios que serão discutidos são os seguintes: abstrqão, encapsulamento, 

modularidade, decomposi@o hierárquica e comunica@o via mensagem. 
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Abstração 
Abstração é o princípio de ignorar os aspectos de um assunto não relevantes para 

o propósito em questão, tornando possível uma concentração maior nos assuntos 
principais (Coad e Yourdon 1992). Por exemplo, no desenvolvimento de um sistema 
orientado a objetos, durante a fase de análise, o analista deve concentrar-se no que um 
objeto é e o que ele faz, antes de decidir como ele deve ser implementado. O uso da 
abstração preserva a liberdade de se tomar decisões evitando, tanto quanto possível, um 
comprometimento prematuro com detalhes (Rumbaugh et al. 1994). 

Segundo Dijkstra, em Booch (1994), 'bbsfrap5es surgem como uma maneira de 
reconhecer as similaridades entre objetos, situaqões ou processos no mundo real, e a 
decisão de concentrar-se nas similaridades e ignorar por um momento a existência das 
diferenqas'! Por outro lado, Shaw em Booch(1994) define abstração como "uma 
descriqão simplzficada, ou especiJcaqão de um sistema, que enfatiza a lpns  de seus 
detalhes ou propriedades enquanto omite outros'! Ou seja, uma boa abstração é aquela 
que dá ênfase aos detalhes que são de interesse ao leitor ou usuário e suprime detalhes, 
pelo menos num certo momento, considerados irrelevantes. 

Combinando diferentes visões, Booch (1994) define abstração da seguinte 
maneira: 

"Uma abstrap3o denota as características essenciais de um objeto que o dgerencia dos 
outros objetos e que mostra seus limites conceituais, relativos a perspectiva do 
observador. '" 

Este autor apresenta uma classificação de tipos de abstração, com o intuito de 
orientar o desenvolvedor sobre onde concentrar sua atenção durante o processo de 
abstração. Estes são: abstração de entidade, abstração de ação, abstração da máquina 
virtual e abstragão por coincidência. 

Por outro lado, em Firesmith (1993), observamos uma outra classificação de 
tipos de abstrações, dependendo do que está sendo modelado: abstrações de objeto, 
classes, dados, fùnções e processos. 

Segundo Snyder (1993), todos os objetos representam uma abstração que tem 
significado para o usuário. Embora um objeto tenha dados associados a ele, um objeto 
não é um dado, pois o objetivo dos dados é representar informações associadas com a 
abstração. 
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Abstração também é utilizada para decompor (pai-ticionar) um sistema complexo 
em suas partes componentes e para compor um sistema complexo fora de suas partes 

componentes. Tanto a decomposição como a composição geram arquiteturas (de 
requisitos, projeto e código) que apresentam uma hierarquia através de niveis de 
abstragão. Ou seja, as abstrações aparecem para cada nível de sistema. Um alto nível de 
abstração é implementado em termos de níveis inferiores Piresmith 1993). 

Berzin, Gray e Naumann, em Booch (1994), recomendam que, para compreender 
um sistema orientado a objetos e minimizar erros, cada abstração deve ser entendida 
como um todo, sem a necessidade de observar seus níveis inferiores de abstração, 

independentemente do mecanismo eventualmente utilizado para realizar isto. 

Encapsulamento 
Uma vez abstraídos as classes e objetos do problema, tanto ao nível de atributos 

quanto ao de operações, há a necessidade de escondê-los na sua forma em uma mesma 
entidade (objeto). A propriedade de se implementarem atributos e operações 
correlacionados em uma mesma entidade dá-se o nome de encapsulanzento. 

O encapsulamento consiste na separação entre os aspectos externos de um 

objeto, acessíveis por outros objetos, e os detalhes internos da implementação daquele 
objeto, que ficam ocultos dos demais objetos (Coad e Yourdon 1992), (Rumbaugh 

1994), (Sullo 1994), (Booch 1994). A implementação de um objeto pode ser modificada 
sem que isso afete as aplicações que o utilizam. Desta forma, é garantida a integridade 

dos dados no objeto (Snyder 1993). A idéia por trás do encapsulamento é que a 
utilização de um sistema orientado a objetos não deve depender de sua implementação 
interna, e sim de sua interface. Isto ajuda o tratamento da complexidade através da 
ocultação da informações das abstrações modeladas. Por outro lado, o encapsulamento 
satisfaz alguns objetivos fundamentais da engenharia de software (modularidade, 
localizabilidade e ocultamente da infomqão), características fundamentais para o 

desenvolvimento de um sistema confíável, robusto e manutenível (Firesmith 1993). 

Particularizando para o processo de modelagem de requisitos, o encapsulamento 

diminui o trabalho no desenvolvimento de um novo sistema, e esta é sua maior 
vantagem. Desta forma, é possível reunir os aspectos mais instáveis no modelo, 

facilitando a alteração dos requisitos. Localizar a instabilidade é essencial, pois vivemos 
em um ambiente sujeito a contínuas mudanças. O encapsulamento permite agrupar os 
aspectos relacionados no modelo, minimiza o fluxo entre os objetos no modelo e separa 

requisitos específicos que outras partes da especifkação podem usar (Coad e Yourdon 
1992). 
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Modularidade 
O mundo real está composto por sistemas, cada um dos quais contendo um 

conjunto de entidades que interagem entre si para atingir um objetivo específico. O 

princípio de modularidade, de modo geral, é entendido como a propriedade de um 
sistema estar organizado em um conjunto de entidades (módulos) com alta coesão 
(abstrações logicamente relacionadas) e baixo acoplamento (minimização das dependências 
entre elas) (Meyer 1988). 

Um modelo de objetos pode estar formado por centenas de classes e objetos. Por 
isso, uma das características de um sistema orientado a objetos é a sua capacidade de 
agrupamento de classes e objetos em módulosl, onde as classes fortemente acopladas 
são agrupadas incorporando um subconjunto lógico do modelo completo. Cada um 
destes módulos apresentam uma independência de hncionamento. Isto signifíca que 
podem ser facilmente entendidos, construídos, testados, corrigidos e estendidos. 

Sistemas complexos serão formados por conjunto de módulos independentes, a 
cada um dos quais está associada uma abstração. Pois, para aplicações na qual existem 
centenas de classes, o uso de módulos é essencial para o tratamento da complexidade 
(Booch 1994). 

Decomposição Hierárquica 
O encapsulamento ajuda no tratamento da complexidade através da ocultação da 

informação entre as abstrações. Por outro lado, a modularidade oferece uma forma de 
agrupar logicamente um conjunto de abstrações que estão relacionadas. Isto, contudo, 
não é suficiente. Algumas das abstrações modeladas são decompostas em hierarquias. 
Identificar estas hierarquias ajuda, significativamente, no entendimento do problema. 

De modo geral, são identificadas duas importantes hierarquias em um sistema 
orientado a objetos, estrutura de classe (hierarquia "é um" - herança; hierarquia '*te 
de" - agregação). Além disso, propostas mais recentes discutem hierarquia de clusters 
(Firesmith 1994). 

Os princípios de abstn-qão, encaymlamento, modularidade e &composi~ão 
hierárquica apresentam um comportamento sinérgico em relação ao tratamento da 
complexidade. 

l 0 s  métodos de desenvolvimento orientados a objetos referem-se a este conceito de formas diversas: 
AssembZy (Firesmith 1993), Categorias de Classes (Booch 1994), Cluster (Eifel, Firesmith 1993, Lorenz 
1994, Meyer 1988, ShaleríMellor 1992), Dominio (ShlaeríMellor 1992), Módulo (Booch 1994, 
Rumbaugh 1993), Assunto (Coad/Yourdon 1992), Subsistema (Booch 1994, Jacobson 1992, Lorenz e 
Kidd 1994, Shaler/Mellor 1992, Wirfs-Brock 1990). 
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Comunicação via mensagem 
A mensagem é o mecanismo de comunicação entre entidades (objetos), através 

do qual se desencadeia a execução de uma operagão específica. A solicitação indica o 
objeto destinatário, o seletor da operação e, opcionalmente, um conjunto de informações 
adicionais. O objeto receptor determina a operação a ser executada, que por sua vez 
responde ao objeto solicitante, podendo também enviar mensagens a outros objetos. O 
objeto solicitante não tem conhecimento de onde e de que maneira o objeto receptor 
realiza a operação. Assim como as caixas pretas de engenharia, a estrutura interna de 
um objeto é escondida (através do encapsulamento) e as mensagens que o objeto recebe 
são os únicos condutos que conectam o objeto ao mundo exterior. Um princípio para a 
administração da complexidade do sistema (notadamente para interfàces) é a 

comunicação via mensagens (Coad e Yourdon 1992). 

111.2.2. Conceitos 

Os conceitos chave que serão discutidos são os seguintes: objeto, classe, 
atributo, heranga, relacionamentos, operagão, interface e polimor$smo. 

Objeto 
Um enfoque tradicional de desenvolvimento de s o h a r e  consiste em 

procedimentos e dados. Um desenvolvimento orientado a objetos consiste somente em 

objetos, que encapsulam dados e procedimentos. Em outras palavras, objetos são 
entidades que contêm dados e operações que manipulam estes dados (Robson 1990), 
(Winblad et al. 1993), (Sullo 1994), (Booch 1994), (Rumbaugh et al. 1994), (Snyder 
1993), (Martin 1994). Assim sendo, um objeto é simplesmente alguma entidade que faz 
sentido no contexto de uma aplicação, com limites nítidos e significado em relação ao 

problema em questão. Todos os objetos têm estados, comportamento e identidade e são 
distinguíveis, servindo a dois objetivos: facilitam a compreensão do mundo real e 
oferecem uma base para a implementação em computador (Rumbaugh 1994), (Booch 

1994), (Yourdon 1994), (Snyder 1993). 

Um objeto é, portanto, uma entidade independente que possui um estado interno 
e um comportamento. O estado interno consiste de uma memória interna onde se pode 

armazenar e modificar informação ao longo da vida do objeto. O comportamento é 
caracterizado por um conjunto de ações através das quais o objeto responde a demanda 

de processamento por parte de outros objetos e das ações que requer de outros objetos. 
O estado interno é expresso através de atributos específicos (dados). O comportamento é 

expresso através de um conjunto de operações. Isto é, um objeto pode ser instanciado, 
modificado, mudar de estado ou ser compartilhado (MacLennan 1990). Objeto é a 

entidade principal numa aplicação orientada a objetos e consiste, portanto, de um 
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conjunto de atributos, mensagens e operações. Um objeto pode ser composto de outros 
objetos. Esses objetos, por sua vez, podem ser compostos de outros objetos. Esta 
estrutura dá margem para que sejam definidos objetos bastante complexos. 

Classe 
Objetos podem ser agrupados em coleções de objetos similares, denominadas de 

classes. Nas classes são descritas as estruturas de dados e o comportamento de um ou 
mais objetos, quase idênticos, que têm seus dados estruturados da mesma forma e são 
manipulados pelas mesmas operações. Cada objeto é uma instância da classe. Os objetos 
representados por uma determinada classe diferenciam-se entre si pelo seu estado, isto é, 
pelos valores de seus dados. A habilidade em abstrair descrições de operações e dados 
comuns a um conjunto de objetos e armazená-los em uma classe é a centralização da 
capacidade da orientação a objetos (Winblad et al. 1993). De= classes signúlca 
posicionar uma codificação reutilizável em um depósito comum em vez de expressá-la 
várias vezes. 

Em um sistema uniformemente orientado a objetos, uma classe é também um 
objeto, denominado de template, que possui atributos e operações, pertencentes a ela 
mesma e não a suas instâncias. Desta forma, pode receber mensagens que ativam suas 
operações (Firesmith 1993). A diferença fundamental entre classes e objetos está no fato 
de um objeto constituir uma entidade concreta com tempo e espaço de existência, 
enquanto a classe é tão somente uma abstração (Booch 1994). 

Atributo 
Um atributo é considerado um dado discreto, que representa uma característica 

inerente, propriedade, quantidade ou qualidade de um objeto ou de uma classe e tem seu 
próprio valor (constante ou variável). Atributos são utilizados para identificar, descrever, 
prover o estado ou servir como uma referência explícita a outro objeto ou classe. 

Herança 
A herança é uma hierarquia do tipo ''é um" e representa um mecanismo de 

compartilhar, de modo automático, atributos e operações entre classes e objetos. Ou 
seja, é um mecanismo que permite expressar as similaridades entre classes, simpli6cando 
a definição de classes iguais a outras que já foram definidas. A herança permite criar 
novas classes, especificando somente a diferença entre elas e a classe ancestral, tornando 
explícitos os atributos e operações comuns em uma hierarquia de classes. 

A herança pode ser simples ou múltipla. Como herança simples, temos que uma 

subclasse pode herdar atributos e operações de uma única classe ancestral, bem como 
acrescentar ou redefínir comportamentos para si própria. Por outro lado, a herança 
múltipla permite a uma subclasse herdar atributos e operações de várias classes 
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ancestrais e, como na herança simples, adicionar operações elou atributos, assim como 
redefinir serviços. 

Segundo Firesmith (1993), a herança é um aspecto crítico em qualquer 
desenvolvimento orientado a objetos, pois fornece beneficios significativos. Através da 
fatoração de aspectos comuns, as classes são simpiificadas e suas diferenqas são 
claramente localizadas e enfatizadas. As declarações de aspectos comuns podem ser 
reutilizadas, não só pelas subclasses que pertencem a hierarquia, mas em outras 
aplicações que precisam das mesmas declarações. A herança aumenta a reutilização, bem 
como minimiza a especificação e a documentação do sistema. A h e r q a  também 
apresenta alguns riscos e limitações que não devem ser ignorados. A herança limita os 
princípios de engenharia de software relacionados a localizabilidade e encapsulamento. 
Ao invés de localizar toda a declaração da classe na própria classe e encapsular todos os 
seus dados, estas declarações aparecem dispersas ao longo de toda a hierarquia de 
herança. Desta forma, a compreensibilidade é afetada porque todas as características da 
classe não podem ser coletadas em uma mesma localização. Além disso, a atividade de 
testes das classes é afetada (Queiroz e Ribeiro 1994), (Travassos et al. 1995) e o 
problema do 1016 (Taenzer em Queiroz e Ribeiro 1995), produto do tratamento das 
mensagens numa hierarquia, deve ser considerado. No caso de heran~a múltipla estes 
problemas tendem a se agravar. 

Relacionamentos 
Objetos e classes não são totalmente independentes, pois eles estão relacionados 

de várias maneiras. Numa hierarquia de abstrações, objetos e classes interagem e 
dependem uns dos outros. Grupos de objetos colaboram para implementar alguma 
capacidade do sistema. Objetos normalmente dependem de outros objetos para realizar 
seus serviços (via mensagens) ou possivelmente para obter algum dado (atributo). O 
relacionamento existe entre duas entidades (objetos, classes) que de alguma forma estão 
associadas. 

Rumbaugh et al. (1994) estabelece uma diferença entre ligago e associa@o para 
denotar os relacionamentos. A primeira corresponde a uma conexão fisica ou conceitual 
entre instâncias de objetos. Por outro lado, associaqão descreve um conjunto de 
potenciais ligações com estrutura e semântica comuns, da mesma maneira que uma 
classe descreve um conjunto de potenciais objetos. 

Segundo Coad e Yourdon (1992), os relacionamentos formam um modelo de 
mapeamento (s) de domínio de problemas que um objeto precisa ter com outros objetos, 
para cumprir suas responsabilidades. 
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Operação 
Uma operação (método, servigo) é uma atividade discreta, ação ou 

comportamento executado por um objeto ou por uma classe (Firesmith 1993). Elas 
determinam como o objeto atuará quando receber uma mensagem. Trabalham em 
resposta as mensagens e manipulam os valores de seus dados. De fato, as operações 
detêm o único mecanismo para alteração dos valores de seus dados. Além disso, também 
podem enviar mensagens a outros objetos, requisitando ação ou informação. 

Interface 
A interface descreve as formas em que um objeto pode ser usado, isto é, descreve 

um conjunto potencial de mensagens que identifíca o objeto e seus parâmetros. Um 

objeto satisfaz uma interface se ela tem um significado com relação a cada uso potencial 
descrito. O conjunto de mensagens que um objeto pode responder é, também, chamado 
de protocolo. 

Polimorfismo 
Os objetos agem e produzem diferentes comportamentos observáveis em resposta 

as mensagens que recebem. Uma mesma mensagem pode resultar em ações 
completamente diferentes quando recebida por objetos diferentes. Com o polimorfísmo, 

um usuário pode enviar uma mensagem genérica e deixar os detalhes de implementação 
para o objeto receptor. Polimorfismo significa "o que possui vbrias formas". Isto é, em 
orientação a objetos, uma mesma mensagem poderia ser enviada a diferentes objetos, 
pertencentes a diferentes classes, e estes implementariam essa solicitação de formas 

ligeramente diferentes. Ou seja, o polimorfísmo é a habilidade de dois ou mais objetos 
responderem a mesma mensagem, cada um a seu modo (Winblad et al. 1993), (Firesmith 
1993), (Booch 1994), (Sullo 1994), (Martin 1994), (Rumbaugh et al. 1994). 

Particularizando para análise orientada a objetos, o polimorfismo é utilizado para indicar 
a propriedade de se usar o mesmo nome para serviços implementados em diferentes 
níveis de uma hierarquia de classes. Neste caso, para cada classe tem-se um 

comportamento específico para o serviço. O polimorfísmo é um dos responsáveis pela 
extensibilidade em um sistema orientado a objetos (Firesmith 1993), (Martin 1994) 
(Booch 1994). 

111.3. Modelo Orientado a Objetos 

Um modelo é uma abstração de um sistema real, isto é, resulta de um processo 
intelectual de seleção de certas características do sistema, consideradas relevantes para 
explicar um dado comportamento do mesmo (McMenamin e Palmer 1984). O fato de 

muitas características concretas do sistema serem desconsideradas no modelo, como 
resultado consciente do processo de abstração, não é um defeito, mas uma qualidade 
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necessária para que o modelo seja um instrumento eficaz ao estudo e compreensão do 
sistema. Assim sendo, um modelo pode ser definido como (DeMarco 1989): 

"Uma representa~ão abstrata que permite descrever e/ou prever comportamentos 
especiJicos de uma reaZi&e complexa, atpavés di caracteristicas espec@cas do 
sistema que ele quer representar. " 

Modelos são ferramentas extremamente úteis durante o processo de 
desenvolvimento, servindo para diversos propósitos (DeMarco 1989), (Rurnbaugh et al. 
1994), tais como: comunica~ão entre os participantes do desenvolvimento, visualiza~ão 
de um problema ou entidade, auxilio no tratamento da complexidade, indo da visão 
mais abstrata de um sistema até o seu detalhamento, e auxilio na divisão do projeto em 
tarefas com produtos bem definidos com uma dependência mínima entre elas. 

Pode-se, portanto, dizer que a modelagem de sistemas é um instrumento 
essencial para a apreensão intelectual de uma realidade intrinsecamente complexa. Um 
modelo constitui a forma mais efetiva para documentar, comunicar e analisar sistemas 
(Spriet e Vanstenkiste 1982). 

Modelos são considerados ferramentas críticas em todas as disciplinas de 
engenharia, pois nos permitem representar o domínio da aplicação. Em orientação a 
objetos, esta representação se dá através da construção de um modelo de objetos 
composto por um conjunto de classes e objetos relevantes ao domínio em questão. O 
uso da abstnqão como ferramenta mental para o tratamento da complexidade é 
findamental no entendimento das características e comportamento destas classes e 
objetos, assim como a aplicação dos princípios de decomposi~ão hierárquica, 
encapsuZamento, modularidade e comunica@o via mensagens. 

Firesmith (1993) , Rumbaugh et al. (1994) e Booch (1994) consideram que os 

modelos de objetos são abstrações que incluem todas as capacidades essenciais, 
propriedades ou aspectos que estão sendo modelados sem detalhes irrelevantes. Eles são 
construídos para que um problema seja compreendido antes da implementação de uma 
solução e representam um subconjunto da realidade, selecionado para um determinado 
objetivo. Assim sendo, classes e objetos representam abstrações do domínio da 
aplicação, encapsulando seus atributos essenciais (características) e operações 
(comportamentos). 

A arquitetura básica de um modelo de objetos requer a especificação de: 
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uma linguagem graica de representaqão rigorosa, com sintaxe e semântica 
definidas e suficientemente ricas para comunicar a complexidade requerida 
pelo idealizador do modelo, bem como formal o bastante para evitar 
ambigüidades nesse processo de comunicação. Deve ser um facilitador da 
comunicação, possuir apoio automatizado e não requerer demasiado esforço 
para o seu aprendizado; 
critérios para realizar a particão e organizagão de unz sistema de grande 
porte e a abstm@o de detalhes excessivos de unz sistema intrinsecamente 
compíexo; 
todas as entidades (objetos) relevantes ao domínio do problema; 
todos os seus atributos e operaqões; 
todos os relacionamentos (interagões) existentes entre as entidades do 
modelo, relevantes para sua construção; e os 
comportamentos do sistema, adequados ao nível de abstração no qual o 

modelo está construído. 

Um bom modelo orientado a objetos deve ainda ser construído atendendo aos 
seguintes princípios e objetivos da engenharia de software (Firesmith 1993): 

abstraqão, para representas todas as características essenciais e de 
comportamento das entidades modeladas, através de um adequado conjunto 
de classes; 
compíetitude, para garantir que todas as características essenciais e de 
comportamento das entidades estão sendo modeladas. Isto pode implicar no 
uso de diferentes tipos de modelos; 
validabilidade, para garantir que o modelo que resolve o problema está 

sendo construído corretamente; 
indipendência, garantindo que a dependência entre objetos e classes seja 
mínima; 
uniformidade de detalhe, para garantir que o modelo apresente o nível de 

detalhe adequado para seu entendimento por parte do usuário; 
modularidade, garantindo que o modelo não seja muito grande e complexo; e 
consistência, garantindo que o modelo não apresente aspectos coditantes. 

Os diversos métodos de desenvolvimento orientado a objetos (descritos na seção 
m.5.), produzem modelos de objetos, mas por caminhos diferentes, utilizando 
terminologia, notações e simbologia distintas. Esses modelos se caracterizam por 
minimizar o gap semântico entre os problemas do mundo real e as soluções do mundo 
computacional, mapeando de maneira bastante natural o problema do mundo real num 
modelo computacional de objetos. O modelo resultante consiste numa organização e 
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uma notação gráfica apropriada que descreve e define a representação e conceituação do 
domínio da aplicação; focaliza o mundo real sob estudo; identifica, classifica e sumariza 
o que está no problema, organizando as informações em estruturas de objetos. Desta 
maneira, é formalizado o conhecimento. O registro correto e completo das informações 
garante uma adequada irnplementação. 

111.4. Caracterização de Métodos de Desenvolvimento 
de Sohare  Orientado a Objetos 

Os métodos de desenvolvimento de software orientado a objetos propostos na 
literatura técnica são diversos. Apresentam características variadas e, de modo geral, 
estão influenciados por um determinado enfoque de desenvolvimento (abordagem 
orientado a fun~ões, dados) ou por uma linguagem de programação. Em geral, os 
métodos partilham as seguintes atividades (Clunie e Werner 1994): 

compreender os requisitos do sistema; 
identrJicar e classzficar as classes e objetos; 
definir os objetos em termos de visões estáticas e dinâmicas; 
idenwcar as rela~ões estáticas e dinâmicas entre objetos; 
implementar as classes e objetos; e 
gerar uma docunzenta~ão. 

Para compreender os requisitos do sistema, devemos ler o documento de 
requisitos e consultar qualquer outra fonte de informação onde o problema, ou parte 
dele, seja descrito. Além disso, temos que entrevistar os utilizadores do sistema. 

Para idenhficar e classzj?car classes e objetos, alguns métodos propõem diversas 
estratégias, como procurar substantivos, pronomes, adjetivos e advérbios no documento 
de requisitos inicial, por exemplo em Wirfs-Brocks (1990); outros oferecem diretrizes 
para procurar objetos como em Coad e Yourdon (1992), Shlaer e Mellor (1990), Booch 
(1994); enquanto outros sugerem que a melhor forma de identificar classes e objetos é 

identificar o seu comportamento no sistema (Rubin e Goldberg 1992). 

Um objeto é definido em termos das visões estática e dinâmica A visão estática 
inclui a representação das classes e objetos, atributos, classificação ("é um" e 'parte 
de"), métodos, relacionamentos e agrupamento de classes e objetos (clusters). 

Por outro lado, a visão dinâmica é geralmente descrita usando técnicas de modelagem 
dinâmica, como são: Diagramas de Comunicação de Objetos e Diagrama de Ciclo de 
Vida dos Objetos (Yourdon 1994), Diagramas de Fluxos de Eventos e Diagrama de 
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Estado (Rumbaugh et a1 1994), Diagrama de Estado - Transiqão e Diagrama de 
Eventos (Martin e Odell 1993), Modelo de Estado e Modelo de ComunicapTo de 
Objetos (Shlaer e Mellor 1992) e Modelo de Interaw de Objetos (Embley et al. 1992). 

As relaqões entre objetos podem ser estáticas ou dinâmicas. As relações 
estáticas são representadas por seu nome e cardinalidade. As relações dinâmicas 
constituem as mensagens de ligação entre objetos. 

A etapa de implementagão é realizada uma vez concluídos os passos anteriores. 
É escolhida uma iinguagem orientada a objetos para a implementação do modelo de 
objetos. Esta etapa não deve ser considerada a última, pois é possível ter-se que reiniciar 
parte do processo, dada a natureza incremental - iterativa do processo de desenvolvimento, 
utilizando-se este paradigma. 

A documentaqão desempenha um papel crucial no desenvolvimento de software. 
Muitos métodos incluem explicitamente em que momento e de que forma deve ser 
gerada a documentação, enquanto em outros isso é apenas implícito. 

Baseado nos trabalhos de Capretz e Lee (1992), Walker (1992), Monarchi e 
Putchen (1992), Champeaux e Faure (1992), Winblad et al. (1993), Gilpin (1993) e 
Henderson-Sellers (1994), e de nossa experiência no uso de um método de 
desenvolvimento orientado a objetos (Clunie et al. 1995b), (Clunie et al. 1 9 9 5 ~ ) ~  
apresentamos algumas considerações sobre os requisitos desejáveis para métodos de 
desenvolvimento de software orientado a objetos. 

Com relação aos Princípios e Conceitos 
Os métodos de desenvolvimento de software orientado a objetos de modo geral 

partilham as mesmas atividades. No entanto, o modelo de objetos, formado por um 
conjunto de abstraqões, é o produto principal destas atividades que deve ser gerado 
atendendo aos princ@ios e conceitos, discutidos na seção IiI.2. 

Com relação a Simbologia e Notação 
Do ponto de vista sintático os métodos de desenvolvimento devem oferecer um 

conjunto de simbologia e notação simples, que facilitem sua compreensão e viabilizem a 
comunicação com o usuário e os membros da equipe de desenvolvimento. Além disso, 
do ponto de vista semântico, essas representações devem possibilitar a modelagem de 
uma variedade de situagões. 
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Com relação as atividades de Verificação e Validação 
Para obter qualidade é necessário que o método de desenvolvimento forneça 

mecanismos para que o processo de desenvolvimento seja orientado a qualidade. Ou 
seja, ao se utilizar o método, devem estar definidos, ao longo do todo o ciclo de vida, os 
marcos e pontos de controle, indicando onde e quando devem ser realizadas as avaliações. 
Além disso, devem estar definidos os critérios de qualidade a serem utilizados. 

Com relação a Independência da Linguagem 
A independência da linguagem de programação durante o processo de 

desenvolvimento nas fases de análise e projeto é um assunto de muita controvérsia. 
Alguns autores (Meyer 1988), (Wirfs-Brock et al. 1990), (Winblad et al. 1993), (Booch 
1994) consideram que esta característica é desejável; no entanto, aceitam o fato de que 
em alguma etapa do processo de desenvolvimento se tenha conhecimento da linguagem 
de implementagão do sistema. O problema está na distingão que deve ser feita entre a 
etapa de arquitetura do sistema e implementap30. Ou seja, o momento em que a 
demarcação acontece não é perfeitamente controlado pela maioria dos métodos. 

Com relação ao Tratamento da Complexidade 
A maioria dos métodos de desenvolvimento orientado a objetos coincidem, em 

maior ou menor grau, quanto a necessidade de contar com estratégias para decompor o 
domínio do problema, isto é, organizar e estnihirar o conjunto de classes e objetos 
(cluster) em diferentes níveis de abstração para controlar a complexidade. No entanto, 
estes processos de particão e agrega~ão apresentam um tratamento bastante restrito em 
alguns métodos, e em outros não são nem mesmo considerados. Além disso, por ser o 
processo de desenvolvimento de s o h a r e  orientado a objetos um processo iterativo - 
incremental- recursivo, onde as atividades e as fases estão sobrepostas, os métodos de 
desenvolvimento devem permitir ao desenvolvedor compreender a tarefa que está 
realizando, focalizar sua atenção de uma maneira relativamente simples numa 
determinada atividade e integrá-la ao processo de desenvolvimento como um todo. 

Com relação ao Gerenciarnento do Processo de Desenvolvimento 
O método de desenvolvimento, além de fornecer estratégias para realizar 

particões e agregagão que permitam uma divisão efetiva das tarefas a serem realizadas 
pela equipe de desenvolvimento, deve oferecer guias e mecanismos para uma melhor 
utilizagão dos conhecimentos, recursos disponíveis para o projeto e suporte para o 
controle e gerência do processo, verifícando o andamento do trabalho e controlando a 
execução e encadeamento de atividades. 

Com relação a Ferramenta CASE 
O êxito da aplicação de um método de desenvolvimento num projeto depende da 

disponibilidade e possibilidade de utilização de uma ferramenta automatizada para seu 
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suporte. Esta deve oferecer suporte completo durante o processo de desenvolvimento, 
no que se refere ao apoio na geração, manutenção, documentação, avaliação e gerência 
do projeto. Assim sendo, deve fornecer aos engenheiros de sofiware os mecanismos 
para coleta de métricas, para avaliar produtos e o processo de desenvolvimento e para 
tornar mais fácil a alteração das defínições de processo. 

Com relação a Reutilização 
Os métodos de desenvolvimento devem fornecer algumas diretrizes a serem 

seguidas quando se trata de reutilização. No desenvolvimento com reutiliza@o, 
atividades específícas relacionadas a avalia@o, aad.pta@o e integra~ão de componentes 
existentes no novo contexto devem ser inseridas nas fases do ciclo de vida adotado. 
Estas atividades incluem: identificação dos requisitos do componente, procura de 

componentes, compreensão do componente, seleção do componente, adaptação do 
componente e documentação (Karlsson 1995). Por outro lado, no desenvolvimento para 
reutiZiza@o, devem incluir atividades planejadas para construir componentes com 

possibilidades de reutilização que envolve uma série de decisões de projeto (Karlsson 
1995). 

Abstração 

I 

Simbologia e Notação 

Dimensões 

Independência da 
Linguagem 

Critérios 

Reutilização 

1 
Heurísticas para identificar classes e objetos, estados, 
operações e interfaces e para encapsular classes e objetos. 
Heurísticas para criar classes abstratas. 
Heurísticas para agregar e decompor um conjunto de 
classes objetos em diferentes níveis de abstração. 
Notação para representar mensagens enviadas, solicitadas e 
pasmgem de parâmetros entre objetos numa hierarquia de 
classes. 
Suporte para representar concorrência, resíriçks e exeções. 
Estabelecer os limites entre a arquitetura do sistema e a 
implementação. 

o Regras de transformação entre alternativas de representação 
de projeto. 
Heurísticas para geração de testes. 
Métricas para testes. 
Métricas para verincação e validação do modelo. 
Heurísticas para identificar, buscar, compreender, 
selecionar, adaptar, integrar e documentar a componente. 
Heurísticas de txoieto. 

Feramenta CASE Possuir suporte automatizado para todo o 
desenvolvimento. 

Gerência 
o Definir métricas para o controle do processo de 

desenvolvimento. 
Definir métricas para estimativas de custos e cronogramas. 
Estabelecer divisão de tarefas na equipe de desenvolvimento. 

Tabela IiI.1. - Requisitos dos Métodos de Desenvolvimento Orientado a Objetos 
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As discussões apresentadas podem ser sumarizadas na Tabela III.1, através do 
conjunto de critérios a se considerar num método de desenvolvimento orientado a 
objetos, agrupados nas dimensões de abstragão, notagão e simbologia, independência 
da linguagem, verzjicaqão e validagão, reutiZiza@o, ferramenta CASE e gerência. 

111.5. Métodos de Desenvolvimento de Sofhivare 
Orientado a Objetos 

A abordagem de orientação a objetos considera que a mente humana abstrai 
naturalmente o mundo da aplicação como um mundo de objetos que interagem entre si, 
cada um possuindo propriedades e comportamentos próprios, e onde cada objeto pode 
ter outros objetos como componentes de sua estrutura. Partindo dessa assertiva, o 
desenvolvimento de software orientado a objetos constitui uma abordagem que 
minimiza, como o uso da abstração, a distância entre os problemas do mundo real e as 
soluções no mundo computacional, diminuindo, portanto, a complexidade dos sistemas. 

Existem na literatura inúmeras propostas de métodos de desenvolvimento 
orientado a objetos. Algumas propostas são feitas para apoiar a fase de análise, outras 
para a fase de projeto e poucas cobrem adequadamente todo o processo de 
desenvolvimento. De maneira geral, as propostas ainda não estão consolidadas e a 
maioria está no processo de maturação. 

Por este motivo, para efeito desta tese, foram considerados quatro critérios de 
seleção dos métodos de desenvolvimento de software orientado a objetos que serão 
apresentados: disponibilidade de uma documentação do método através da existência 
de um livro texto, referências citahs em publica~ões especializadas na área de 
orienta@o a objetos, utiliza@o do método, pelo menos no meio acadêmico, e evoluqão 
do método através da existência de versões anteriores. 

Baseado nestes critérios e considerando que nosso trabalho insere-se no 
contexto de avaliação da qualidade do produto nas fases iniciais do desenvolvimento, 
apresentamos de maneira sucinta os seguintes métodos de desenvolvimento orientado a 
objetos para as fases de análise e projeto: Booch, Coad e Yourdon, Jacobson, 
Rumbaugh, Wiifs-Brock, Colernan, Maríin e Odell, Shlaer e Mellor, Rubin, Firesmith e 
Lano e Haughton. Uma descrição detalhada e um estudo comparativo de alguns destes 
métodos podem ser encontrados em Clunie e Werner (1994). 
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111.5.1. Método de B O O C ~  ( ~ o o c h  1994), (White 1994). 

Grady Booch é o responsável pelo desenvolvimento de um método orientado a 
objetos para as fases de análise e projeto, denominado Object-Oriented Analysis and 
Design. O objetivo do método é prover um processo e uma notação para o 
desenvolvimento e comunicação nas fases de análise e projeto de um sistema orientado a 
objetos. Isto é, criar um modelo de sistema que possa ser implementado. O método se 
baseia no modelo de desenvolvimento em espiral, onde os enfoques increnzental e 
iterativo são utilizados, dando ênfase durante o processo de desenvolvimento a 
construção de protótipos. Consiste das etapas de análise de requisitos, análise de 
domínio eprojeto de sistema. O método utiliza um conjunto de diagramas que permitem 
modelar as estratégias adotadas nas fases de análise e projeto. Destacam-se os 
diagramas de classes, transi@o de estados, objetos, processos, categorias, módulos e 
subsistemas. 

111.5.2. Método de Coad e Yourdon (Coad e Yourdon 1992)~ 
(Coad e Yourdon 1993), (Coad e Nicola 1993), (Coad et al. 1995). 

Coad, Yourdon e Nicola são os responsáveis pelo desenvolvimento de um 
método orientado a objetos para apoiar as fases de análise (OOA - Object Oriented 
Analysis), projeto (00D - Object Oriented Design) e programação (OOP - Object 
Oriented Programmingl. Os conceitos estabelecidos pelo método para o tratamento da 
complexidade (abstqão, encapsulmento, generalizagão - especializaqão, associa~ão, 
comunicap2o através de mensagem e escala) são evidenciados em sua notação, 
arquitetura, assuntos, padrões e qualidade dos requisitos, com o desenvolvimento de um 
modelo de multiníveis. Estes conceitos são aplicados de maneira consistente ao longo de 
todo o processo de desenvolvimento. O método permite um desenvolvimento orientado 
a objetos bastante abrangente que inclui notação, atividades e estratégias. Isto é 

realizado através de um desenvolvimento concorrente (baseball modeZ) das seguintes 
atividades: análise orientada a objetos, projeto orientado a objetos e programação 
orientada a objetos. 

111.5.3. Método de Jacobson (Jacobson et al. 1992). 

Ivar Jacobson é responsável pelo desenvolvimento de um método de engenharia 
de software orientado a objetos denominado OOSE - Object Oriented Software 
Engineering. O método parte da premissa de que a complexidade pode ser tratada e 
controlada através do uso de uma seqüência de modelos: modelo de requisitos, modelo 
de análise, modelo de projeto, modelo de impbmentap?~ e modelo de tesfes. Cada 

modelo tem a responsabilidade de captar um determinado aspecto do sistema que está 
sendo construído. Estes modelos são produto das fases de análise de requisitos, 
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construqão e testes, como mostra a Figura III.1. Os autores estabelecem que a análise 
deve produzir uma descrição do sistema independente da realidade de implementação. A 
definição de atributos e métodos é adiada para o projeto, pois a prioridade da análise é 
definir papéis e responsabilidades dos elementos do sistema. O principal conceito do 
método é o use case. Use cases são as situações a que o sistema pode ser submetido, ou 
seja, as situações de processamento a que o sistema deve responder. 

Análise 

I 7  
Modelo de Requisitos Modelo de Projeto Modelo de Testes 

Modelo de Análise Modelo de Implementação 

Figura III. 1. - Modelos associados às Fases de Desenvolvimento OOSE 
(Jacobson et al. 1992) 

111.5.4. Método de Rumbaugh (Rumbaughetal. 1994). 

Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy e Lorensen, da General Electric Research 
and Development Center, são os responsáveis pelo desenvolvimento de um método de 
modelagem e projeto orientado a objetos (OMT- Object-Oriented Modeling and Design 
Technique). O método está subdivido em quatro etapas: análise, projeto de sistema, 
projeto de objeto e implementação, fazendo uma distinção entre as atividades de análise 
e projeto de modelagem. O modelo da análise é segmentando em três submodelos: o 
modelo de objeto, que descreve a estrutura estática do sistema, ou seja, as classes e suas 
associações; o modelo dinâmico, que descreve a seqüência de interações entre os objetos 
do sistema e o modelo funcional, que descreve as transformações de valores dos dados 
procedidas pelo sistema. A etapa de projeto é dividida em duas subetapas: o projeto do 
sistema e o projeto dos objetos. Na etapa de projeto do sistema são definidos os 
subsistemas. Cada subsistema engloba classes do sistema que compartilham algumas 
propriedades comuns. No projeto dos objetos é realizado o processo de otirnização e 
refinamento do nzodelo de objetos, para facilitar sua transição a uma linguagem de 
programação. 

111.5.5. Método de Wirfs-Brock (wirfi-B~OC~ et al. i989), (wirfi- 
Brock et al. 1990a), (Wirfs-Brock et al. 1990b), (Gilpin 1993). 

Wirfs-Brock, Wilkerson e Wienir são os responsáveis pelo desenvolvimento de 
um método de projeto orientado a objetos baseado em responsabilidades @UD - 
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Responsabilities Driven Design). O RDD é um método baseado no modelo cliente- 
servidor, onde os sistemas são considerados compostos por uma coleção de servidores, 
que apresentam suas próprias responsabilidades e que oferecem serviços a seus clientes 
através de contratos. O método fornece guias para o desenvolvimento de software 
reutilizável (componentes, classes abstratas, framavorks e aplicagões) e focaliza sua 
atenção a aspectos de extensibilidade, coesão e acoplamento. O método está baseado 
nas seguintes fases: inicial /exploratória e análise detalhada, como indica a Figura III.2. 

Identincação de 
Exploratória í'laccec 

Identíncação de 
Responsabilidades 

Identificação de 
Colaborações I 

I 

PROJETO 

Fase de Analisar Hierarquias '=7 
Criar Protocolos 

- 
I 

PROJETO 

Figura IU.2. - Fases do Projeto: Exploração e Análise (Wirfs-Brock et al. 1990a) 

111.5.6. Método de Coleman (coieman et ai. 1993). 

D. Coleman, C. Dollin e P. Jeremaes, pertencentes ao Object-Oriented Design 
Group da HewleWackard Laboratories, são os responsáveis pelo desenvolvimento de 
um método orientado a objetos denominado Fusion. O método se propõe a integrar o 
melhor dos aspectos descritos nos métodos formais de desenvolvimento orientado a 
objetos, como Object-Z @uke et al. 1991) e Z++ (Lano e Haughton 1993) e dos 
métodos de Booch (Booch 1991), OMT (Rumbaugh et al. 1991) e CRC (Beck e 
Cunningham 1989), (Wirfs-Brock et al. 1990), como mostra a Figura III.3. Como ponto 
de partida o método utiliza o documento de requisitos escrito em linguagem natural, pois 
o método não contempla explicitamente o processo de redigir o documento de 
requisitos. O método trabalha com três etapas no desenvolvimento: análise, projeto e 
implementa@o. 
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I eprocessos . . . . . . . . .... ~. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c o n d i ç õ e s .  I - 
Figura III.3. - Métodos que influenciam ao Método Fusion (Coleman et al. 1993) 

Na análise é construído o modelo de objetos e o modelo de interface. O modelo 
de objetos de Fusion é muito semelhante ao modelo de objetos de OMT, ou seja, com 
uma semântica muito próxima aos diagramas de entidade-relacionamento. O modelo de 
interface contém a modelagem diiâmica desenvolvida na etapa de análise. Durante a 
análise não existe a nocão de método de classe, mas de operação do sistema. São 
identificadas as possíveis interações do sistema com meio externo - as operações - de 
uma forma semelhante a construção do modelo de requisitos de OOSE. Após isto, as 
operações são descritas. Na modelagem das operações durante análise, o sistema é 

sempre visto como um todo (ao invés de um conjunto de objetos que interagem). 
Durante o projeto é produzida uma descrição do conjunto de classe-objetos - são 
definidos novos atributos e o conjunto de métodos. O projeto utiliza modelos diferentes 
dos modelos da análise. Para implementação, Fusion prevê o uso de uma linguagem 
orientada a objetos. 

111.5.7. Método de Martin e Odell (MirheOdell 1 9 9 2 ) , ~ 1 9 9 4 ) .  

A análise e projeto orientado a objetos proposta por Martin e Odell é 

considerada uma extensão da Engenharia de Informa~ão. Seu objetivo é melhorar a 
modelagem de objetos através do uso de uma simbologia familiar aos praticantes da 
Engenharia de Informação. O método parece com o modelo de entidade-relacionamento; 
entretanto, define um conjunto de notações para representar qualquer aspecto do objeto 
(heran~a, composi@o e comunica@o). Isto permite que seja gerado ao longo do 
processo de Engenharia de Informa@o Orientada a Objetos (EIOO) um modelo de 
objetos. 

O método é caracterizado por dois aspectos: um primeiro aspecto refere-se aos 
tipos de objetos, relacionamentos entre objetos e heran~a. Isto se realiza através das 
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atividades de análise e projeto da estrutura de objeto. Um segundo aspecto refere-se ao 
comportamento dos objetos e as suas mudanças no tempo. Isto se realiza através das 
atividades de análise e projeto de comportamento de objetos. Sendo assim, o 
desenvolvimento do sistema utilizando este método consta de quatro atividades, cada 
uma das quais está associada a uma ou mais subatividades orientadas a objetos. 

111.5.8. Método de Shlaer e Mellor (Shlaer e Mellor 1990), (Shlaer e 
Mellor 1992). 

Shlaer e Mellor são os responsáveis pelo desenvolvimento de um método de 
análise orientado a objetos - OOA - Object Oriented Analysis. O método pertence a 
categoria de técnicas de modelagem semântica de dados, onde existe uma preparação 
típica para a implementação em um banco de dados relacional. O método sugere que o 
analista elabore três modelos: modelo de informqão, um conjunfo de modelos de 
estado e um conjunto de modelos de processos. Assim sendo, o método oferece um 
método de análise, um sistema de notação e um padrão de documentação para projetos 
de sistemas orientados a objetos. Adota o conceito de objeto como um registro em um 
banco de dados e fornece estratégias para modelar os dados 

111.5.9. Método de Rubin e Goldberg (RubineGoldberg 1992). 

K. S. Rubin e Goldberg da ParcPlace Systems são os responsáveis pelo 
desenvolvimento de um método de análise orientado a objetos denominado - OBA - 
Object Behavior Analysis. Este método enfatiza primeiramente o que acontece no 
sistema, isto é, identificam-se os comportamentos do sistema. Em seguida, assinalam-se 
esses comportamentos a partes do sistema e tenta-se compreender quem inicia e quem 
participa desses comportamentos. Assim sendo, o método facilita a compreensão das 
múltiplas interações entre objetos, pois a partir daí é possível identificar todas as 
responsabilidades necessárias para suportar o comportamento do sistema. O método está 
na categoria daqueles que definem inicialmente os objetos a partir de seu 
comportamento, mais que de seus atributos. Neste sentido, o método utiliza o enfoque 
puro de orientação a objetos, em oposição aos métodos de orientação a objetos 

considerados híbridos. 

111.5.1 0. Método de Firesm ith (Firesmith 19%). 

Firesmith é o responsável pelo desenvolvimento de um método de análise de 
requisitos e projeto lógico denominado OORALD - Object-Oriented Requeriments 
Analysis and Logic Design. De maneira geral, o método fornece um adequado 
entendimento dos conceitos de desenvolvimento orientado a objetos, uma descrição 
detalhada de sua notação gráfico - textual, um método de desenvolvimento orientado a 
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objetos da terceira geração, denominado ADM3 (ASTS Development Method 3), um 
tratamento dos aspectos estáticos e dinâmicos e um guia para o gerenciamento do 
processo de desenvolvimento. O método utiliza o enfoque iterativo-recursivo para o 
desenvolvimento do sistema, trabalhado com seis modelos diferentes, modelo de sistema 
(assembb model), modeb de objeto, modelo de classe, modelo de estado, modelo de 
conírole e modelo de tempo. 

111.5.1 1. Método de Lano e Haughton Gano e Haughton 1993). 

Lano e Haughton são os responsáveis pelo desenvolvimento de método orientado 
a objetos denominado Z*. É um método formal que exige o desenvolvimento rigoroso 
de um sistema utilizando técnicas de orientação a objetos. O método trabalha com uma 
extensão da linguagem de especificagão formal Z e combina alguma notação do método 
OMT. Z é uma notação baseada em lógica de predicados e teoria de conjuntos para 
modelagem rigorosa e construtiva de sistemas. Uma especificação em Z é formada por 
vários tipos de declarações para introduzir nomes, expressões que denotam termos, 
predicados que expressam propriedades dos valores dos nomes declarados e esquemas 
que impõem uma estrutura sobre as declarações e predicados. O método permite a 
formalização dos requisitos e o desenvolvimento de uma especificação sem 
ambigüidades, que possa ser mapeada diretamente para o código. Portanto, uma 
característica do método é o uso consistente de sua notação formal e diagramática ao 
longo do desenvolvimento do sistema. 

11 1.6. Considerações sobre os Métodos de Desenvolvimento 
Orientado a Objetos e a Qualidade de Software 

A comunidade de software tem apresentado diversos métodos de 
desenvolvimento de software orientado a objetos que tem evoluído rapidamente e 
aumentado em número. De maneira geral, os métodos propostos na literatura estão 
influenciados por enfoques de desenvolvimento tradicional: orientado a dados, finções 
e modelagem semântica ou por uma linguagem de progranza@o. Por isso, não é simples 
identificar, entre as propostas existentes, quais são os aspectos efetivamente relevantes 
dos métodos que nos permita determinar as similaridades e diferenças entre as propostas. 

A literatura técnica sobre orientação a objetos apresenta diversos trabalhos 

relativos a comparação e/ou classificação de métodos de desenvolvimento segundo este 
paradigma. Estes trabalhos se caracterizam pela sua diversidade com relação aos 
aspectos considerados na discussão de similaridades e diferenças entre os métodos de 
desenvolvimento (Arnold et al. 1 Wl), (Sutcliffe 199 I), (Champeaux e Faure 1 W2), 
(Fichman e Kemerer 1992), (Monarchi e Putchen 1992), (Capretz e Lee 1992), (Walker 
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1992), (Karam e Casselman 1993), (Gilpin 1993), (Sharble e Cohen 1993) e (Clunie e 
Werner 1 994). 

O grupo OMG - Object Mmagement Group (Hutt 1994) relata os resultados de 
suas pesquisas com relação ao uso de métodos orientados a objetos em organizações 
dedicadas ao desenvolvimento de sistemas. Como resultado deste estudo, propõe uma 
estrutura técnica para comparar métodos de análise e projeto orientado a objetos. A 
estrutura é organizada considerando os componentes mais representativos nos métodos 
de desenvolvimento orientado a objetos. Estes componentes incluem: modelo de ciclo 
de vida, esstratégias de modelagem, modelagem da análise, modelagem do projeto, 
modelagem da implementap70, construqão, produtos resultantes e reutilizaqão. De 
acordo com o método empregado, estes componentes podem ser estudados de forma 
separada. 

É importante salientar que os componentes de modelagem relativos a análise e o 
projeto apresentam preocupação pela qualidade, sugerindo a utilização de técnicas de 
controle da qualidade (walkthrough) e a realização de verificações de consistência e 
completitude nos modelos. No entanto, não fornecem atributos de qualidade específicos 
a serem utilizados, nem indica a maneira como devem ser feitas as avaliações. Isto é 
evidenciado pela pouca maturidade com que são abordados os aspectos de qualidade nos 
métodos de desenvolvimento orientado a objetos. A pesquisa realizada pelo grupo OMG 
(Hutt 1994), sobre o uso de conceitos de qualidade nos métodos, conclui da seguinte 
maneira: 

"A desigualdade das respostas obtidas, com relaqão aos conceitos de qualidade nos 
métodos de desenvolvinzento orientado a objetos, torna difícil chegar a ter uma opinião 
conclusiva a respeito. Isto indica a existência de di$eren~as de estilo, maturidade e 

dejiniqão de processos de desenvolvimento". 

Isto nos confírma que, apesar das diversas propostas existentes na literatura 
(descritas no Capítulo V), a área de qualidade em orientação a objetos é incipiente 
(Henderson-Sellers 1996). Ainda que algumas caractehticas de qualidade de software como 
manutenzbilia'ade, extensibilidade, testabilia'ade e reutilizabilidd sejam fiequentemente 
enfatizadas nos projetos desenvolvidos utilizando este paradigma, as mesmas não são 
esp&cadas por nenhum método de desenvolvimento orientado a objetos. 

111.7. Conclusão 

Este capítulo apresentou uma discussão sobre os princípios e conceitos em 
orientação a objetos, caracterizou modelos e métodos de desenvolvimento orientado a 
objetos, mostrou as propostas mais representativas de métodos de desenvolvimento 
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orientado a objetos e conclíu com uma discussão sobre aspectos de qualidade nos 
métodos de desenvolvimento orientado a objetos. 

Infelizmente, os métodos de desenvolvimento orientado a objetos não têm 
maturidade suficiente, pois não existe nenhum método orientado a objetos que tenha 
atingido um status reconhecido, como é o caso dos métodos estruturados do paradigma 
tradicional. A seguir são apresentadas nossas considerações gerais sobre o 
desenvolvimento de software orientado a objetos: 

Percebe-se a necessidade de consenso por parte da comunidade de engenharia 
de software sobre os princípios, conceitos e ternzinologia utilizados no 
desenvolvimento orientado a objetos. 

As atividades de análise e projeto, nos métodos descritos, de certa forma são 
semelhantes. De maneira geral, cada método possui uma maneira particular de 
identificar e representar os objetos e seus relacionamentos, utilizando suas 
próprias estratégias, notação, simbologia e terminologia. 

Uma padronização para as fases de análise e projeto não foi identifícada. 
Observa-se, por exemplo, que algumas atividades definidas na fase de análise 
de um método são incluídas na fase de projeto de outro, não sendo claro o 
limite e distinção entre as fases. 

De modo geral os enfoques de desenvolvimento utilizados são o increnzental, 
espiral, iterativo e concorrente. 

Existe pouca maturidade com relação a avaliação da qualidade do produto e a 
qualidade do processo nos métodos de desenvolvimento orientado a objetos. 

Alguns métodos fornecem maneiras de tratar a complexidade com a partição 
(decomposi@o) do sistema em subsistemas ou por agrupamento de objetos 
(clusters). No entanto, critérios mais explícitos e práticos que permitam 
agregar classes ou decompor sistemas devem ser definidos. 

Com relaqão a modelagem dos aspectos dinâmicos do sistema, também se 
evidencia uma relativa imaturidade, pois as técnicas para modelar estes 
aspectos têm sido adaptadas de fora do paradigma, trazendo com isto algumas 
dificuldades. Os aspectos estáticos e dinâmicos são tratados com relativa 
independência. A maioria dos métodos modelam os aspectos dinâmicos, 
baseados na MEF (Máquina de Estado Finito) através de diagramas de 
transição de estados. 
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Não é possível afirmar qual o melhor método orientado a objetos. Com a 
continuidade das experiências, novas técnicas de análise e projeto surgirão para suportar 
a modelagem e implementação de sistemas desenvolvidos segundo este paradigma. Por 
outro lado, os métodos de desenvolvimento orientado a objetos existentes seguirão 
sofrendo mudanças de estratégias que permitam um adequado desenvolvimento dos 
sistemas. Até então, os projetos desenvolvidos utilizando este enfoque necessitarão da 
habilidade e experiência por parte do grupo desenvolvedor e de uma cuidadosa 
gerência do processo de desenvolvimento. 

No próximo capítulo abordaremos aspectos relativos a qualidade de software e 
ao paradigma de orientação a objetos, isto é, o estado da arte com relação a qualidade de 
sistemas orientados a objetos. 



Capítulo IV 

Qualidade de Software e o 
Paradigma de OrientaMo a Objetos 

"Os defeitos não são de graqa. Alguém os faz e é 
pago para fazê-los" 

W. Edwards Deming 

IV.1. Introdução 

O estado da arte das métricas de qualidade de software é um problema geral da 

indústria, e não apenas do paradigma de orientação a objetos. Pesquisadores têm 
desenvolvido propostas com a tentativa de estabelecer métricas quantitativas para o 
desenvolvimento de software, com pouco sucesso (Martin W. 1996). Por exemplo, nos 
últimos 20 anos, é reconhecida a importância de rninimizar o acoplamento. No entanto, 
não têm sido publicados estudos cientGcos que comprovem que o acoplamento é um 
aspecto negativo. Estes estudos poderiam medir o acoplamento entre sistemas e obter 
valores estatísticos representativos que relacionassem o acoplamento com o esforço de 
manutenqão ou com outros fatores de qualidade. Isto induz a pensar que os 
desenvolvedores de software acreditam que o acoplamento é prejudicial. Contudo, este 
assunto é mais complexo do que aparenta. Isto é, o que é mais prejudicial? A quantidade 
de acoplamento ou a natureza do acoplamento? (Fowler 1993). 

Dadas as diferenças inerentes entre as duas visões - orienta~ão a objetos e 
fun~ões - não é de se surpreender ou constatar que as métricas de software 
desenvolvidas para serem aplicadas aos métodos tradicionais de desenvolvimento não 
são facilmente mapeadas para os novos conceitos de orientação a objetos, tais como 
classes, heran~a, encqsulamento e conzunica@ío via mensagens (Wilde e Huitt 1992). 

Por este motivo, dado que as métricas de software existentes estão sendo questionadas 
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pela falta de fundamentação teórica e rigor matemático (Fenton 1994), (Chidamber e 
Kemerer 1994) e por não suportar os conceitos do paradigma de orientação a objetos, 
parece apropriado o desenvolvimento de novas métricas especialmente dirigidas a medir 
a qualidade dos produtos gerados durante o desenvolvimento orientado a objetos. 

As métricas orientadas a objetos estão muito distantes de serem consideradas 
regras de controle do processo de desenvolvimento de software, devido principalmente 
a que o paradigrna de orientação a objetos é relativamente novo, apresentando 
pouquíssimos relatos de experiências de coleta de métricas na indústria (Williams 1993), 

(Basili et al. 1995; 1996), (Henderson-Sellers 1996). Além disso, os métodos de 
desenvolvimento orientado a objetos atualmente disponíveis não tratam com maturidade 

esta questão. 

As métricas desenvolvidas para serem utilizadas no paradigma tradicional são 
inadequadas para avaliar sistemas orientados a objetos, embora algumas ainda sejam 
utilizadas, particularmente para avaliar os métodos nas classes (Chidamber e Kemerer 
199 1; 1993; 1994), (Tegarden et al. 1992), (Li e Henry 1993a;l993b), (Abreu e Carapuça 
1994a; 1994b), (Li et al. 1995), (Stiglic et al. 1995). Portanto, novas métricas devem ser 

propostas pela comunidade de orientação a objetos, pois os engenheiros de software 

precisam obter informações sobre o sistema em desenvolvimento. 

No Capítulo 11 foram apresentados, de modo geral, aspectos chave que ajudam 
a compreender o conceito de qualidade de software. Os principais modelos de qualidade 
de software foram descritos. Foram discutidos os problemas das medições em software, 

definindo propriedades e taxonornias das métricas e foram discutidos aspectos 
relacionados a confiabilidade das mesmas. 

No Capítulo III foram estabelecidos os princípios e conceitos do paradigma de 

orientação a objetos. Em seguida, foram descritos de forma sucinta os métodos de 
desenvolvimento orientado a objetos mais representativos. Ao flnal, concluiu-se que o 

desenvolvimento orientado a objetos apresenta sinais evidentes de imaturidade, devendo 
ser incorporados nos métodos mecanismos que permitam avaliar os produtos gerados ao 

longo do processo de desenvolvimento através de um conjunto de métricas de qualidade. 

Neste capítulo, apresentamos os estudos encontrados na literatura e considerados 

os mais representativos na área de métricas aplicadas a sistemas desenvolvidos segundo 
o paradigma de orientação a objetos. São também apresentados critérios e diretrizes 

sugeridas por alguns autores com relação a este tema. 
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IV. 
de 

2. Características de Qualidade para o Paradigma 
Orientação a Objetos 

Através da revisão da literatura, pudemos constatar que a área de qualidade de 
software para o caso do paradigma de orientação a objetos é relativamente escassa. 
Embora se vislumbre um aumento significativo de trabalhos sobre métricas orientadas a 
objetos aplicadas a diversas áreas desta tecnologia (Figura IV.l), ainda não estão 
disponíveis trabalhos considerados completos pela comunidade de orientação a objetos, 
com relação a fiindamentação teórica e validação experimental de métricas. No entanto, 
existem algumas experiências e propostas de grande aceitaqão pela comunidade, 
destacam-se as pesquisas realizadas pelo grupo de M T  (Chidamber e Kemerer 1991; 
1993; l994), o grupo de yirginza Tech Metrics (Li e Henry 1993a; 1993b), (Lattanzi e 
Henry 1994) e (Li et al. 1995), os trabalhos de Lorenz e Kidd (1994) e Abreu e 

Carapuça (1 994a; 1994b). 

Figura 4V.1. Número de trabalhos publicados sobre 
Métricas Orientadas a Objetos (Whitty 1996) 

Duas justiíicativas podem ser consideradas em relação a esta realidade. Em primeiro 
lugar, a imaturidade do paradigma e, em segundo lugar, a falta de reconhecimento 

generalizado nas organizações pelo controle da qualidade de seus produtos e processo de 
desenvolvimento. 

A seguir são apresentadas as propostas mais discutidas na literatura sobre 

qualidade em orientação a objetos. Outras propostas, centradas em aspectos relativos a 
complexidade em sistemas orientados a objetos, podem ser encontradas em Tegarden et 
al. (1 992; 1995) e Henderson-Sellers (1 996). 
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IV.2.1. Proposta de Chidam ber e Kemerer (Chidamber e 
Kemerer 1991; 1993; 1994). 

Entre os trabalhos citados na literatura referentes a área de qualidade do software 
desenvolvido utilizando o paradigma de orientação a objetos, a proposta de Chidamber e 
Kemerer, do Massachusetts ínstitute of Technology - MIT, é considerada a mais 
relevante. Estes autores consideram que a qualidade de um projeto orientado a objetos 
pode ser avaliado analiticamente, através de um conjunto de seis métricas formais. Estas 
métricas foram estabelecidas a partir dos princípios ontológicos' descritos em Bunge 
(1977) e das atividades de desenvolvimento orientado a objetos descritas em Booch 
(1991). Os princípios ontológicos são interessantes para os pesquisadores teóricos da 
orientação a objetos porque tratam com o significado e definição das representações no 
mundo real, o qual é precisamente o objetivo e a base fùndamental do paradigma da 
orientação a objetos. 

Para estes autores, um projeto orientado a objetos pode ser visto como um sistema 
relacional, sendo def%ido como uma tupla que consiste de um conjunto de elementos, um 
conjunto de relações e um conjunto de operações binárias. Mais especificamente, um projeto 
orientado a objetos P é representado como um sistema relacional consistindo de classes - 
objetos, relacionamentos empíricos e operações binátias que são realizadas por estas classes - 
objetos. Isto pode ser expresso formahente da seguinte maneira: 

P 5 (A, RI.. I&,, 01..0,), onde 
A é o conjunto de classes - objetos; 
RI.. R,, são relacionamentos entre as classes - objetos; e 

O1..0, são operações binárias. 

Para realizar qualquer medida do projeto de objetos, é necessário partir do 
relacionamento empírico e realizar uma transformação para um relacionamento formal. 
As métricas propostas são as seguintes: 

Ponderação dos Métodos na Classe 
Refere-se à quantidade e a complexidade dos métodos declarados na classe. Esta 

métrica está diretamente relacionada com a definição de Bunge (1977) sobre a 
complexidade dos objetos no mundo real. Uma vez que os métodos sejam considerados 
como propriedade? das classe-objetos, a complexidade é determinada pela cardinalidade 

Ontologia é parte da metasica que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais. 
2 De acordo com a antologia, o mundo real é visto como sendo composto de objetos, referidos como 
substâncias individuais e conceitos. Estas substâncias individuais possuem propriedades. As 
propriedades são características inerentes que possuem as substâncias individuais. O observador pode 
designar outras características, mas elas são consideradas como atributos e não propriedades. 
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do conjunto de suas propriedades. O número de métodos e a complexidade dos métodos 
são indicadores do requisito de tempo e esforço para desenvolver e manter o objeto. 
Portanto, um grande número de métodos em um determinado objeto é um indicador do 
potencial do impacto sobre as especializações imediatas na hierarquia, uma vez que as 
especializações herdam os métodos definidos no pai. 

Profundidade da Árvore de Herança 
Refere-se à longitude máxima a partir do nó (classe), em particular até o nó raiz 

da árvore. Na estrutura hierárquica é visualizada a profundidade da classe, e o número de 
métodos com possibilidades de serem herdados representam um indicador do grau de 
complexidade da estrutura. Isto é, árvores de hierarquia muito profundas produzem um 
projeto mais complexo. 

Número de Filhos 
Refere-se ao número de subclasses imediatas subordinadas a uma determinada 

classe em uma hierarquia de classes. Segundo estes autores, é melhor ter profundidade 
(nível de profudidade da herança) que largura (número de especializa@es) numa 
hierarquia de classes, sempre e quando esta promova a reutilização de métodos através 
da herança. 

Acoplamento entre Objetos 
Refere-se à contagem do número de relacionamentos entre classes, sem incluir 

os relacionamentos por heranga. Os autores assinalam que um acoplamento excessivo 
entre objetos afeta a modularidade do projeto e impede a reutilização. Um modelo de 
objetos com um alto acoplamento entre objetos é altamente sensível a mudangas nas 

outras partes do modelo e a atividade de manutenção é mais difícil. Quanto maior 
independência tiver um objeto, mais fácil será sua reutilização em uma outra aplicagão. 

Falta de Coesão entre Métodos 
Refere-se ao grau de similaridade dos métodos na classe, através dos conjuntos 

disjuntos formados pelas variáveis de instâncias utilizadas pelos métodos. Se não existem 
variáveis de instâncias em comum, o grau de similaridade é zero (0). O número de 
conjuntos disjuntos fornece uma medida para indicar o grau de desigualdade dos métodos na 
classe. Menos conjuntos disjuntos implicam numa maior similaridade de métodos. 

Resposta da Classe 
Refere-se ao conjunto de métodos que, potencialmente, são executados como 

resposta a uma mensagem recebida por um determinado objeto. 

A contribuição da proposta de Chidamber e Kemerer refere-se a três aspectos: 
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Proposta de um conjunto de métricas que são geradas baseadas em conceitos 
teóricos relacionados a medição de software e ontologia dos objetos, 
incorporando a experiência profissional dos desenvolvedores de sohare ;  
Avaliaqão das métricas propostas com relação ao subconjunto de seis 
propriedades proposta por Weyuker (1988)~; e 
Apresentação de dados empíricos, a partir de projetos desenvolvidos em 
empresas comerciais americanas, para demonstrar a viabilidade de coletar estas 

métricas e sugerir a forma como estas são utilizadas. 

Estas métricas estão num processo de validação e reformulação pela comunidade de 

qualidade em orientação a objetos. Entre os trabalhos destacam-se os descritos em Chen e 
Lu (1993), Sharble e Cohen (1993), Lattanzi e Henry (1994), Zuze em Henderson-Sellers 

(1996), Churcher e Shepperd (1995), Stiglic et al. (1995) e Basili et al. (1995, 1996). 

IV.2.2. Proposta de Li, Henry e Lattanzi (Li e Henry 1993a; 
1993b), (Lattanzi e Henry 1994), &i et al. 1995). 

Estes autores formam parte do grupo de qualidade em orientação a objetos - 
yirginia Tech Metrics - da Universidade de Virginia que realiza pesquisas na área de 
validação de métricas orientadas a objetos relacionadas ao esforgo de nzanutengão do 

software. Propõem um conjunto de métricas as quais são classificadas em dois grupos: 
métricas de código e nzétricas de esíruturas. As métricas de código orientadas a objetos 

são geradas observando-se os componentes sintáticos do código. São identificadas oito 
métricas deste tipo, a maioria das quais já propostas por Chidamber e Kemerer 

(199 1;1993, 1994). Estas métricas são as seguintes (Tabela N. 1 .): 

Métricas 

m s p s t a  da classe 1-cardinalidade do conjunto de respostas dadas pela classe. I 

Descrição 
1. Profundidade da hierarquia 
2. Número de filhos 

1 4. Coesão da classe I Correlação entre os métodos e as variáveis de instâncias da classe I 

Posição da classe na hierarquia da herança. 
Quantidade de subciasses diretamente derivadas a partir de uma classe 

1 5. Número de métodos locais I Quantidade de métodos locais na classe I 
1 6. Tamanho - 1 I Número de pontos e vírgulas I 
1 7. Tamanho - 2 I Número de métodos locais mais o número de dados dos atributos locais I 
1 8. Com~lexidade do método I Comiílexidade estática de todos os métodos locais de urna classe I 

Tabela IV.1. - Métricas de Código (Li e Henry 1993a, 1993b), (Lattanzi e Henry 

1994), (Li et al. 1995) 

3 ~ 0 p õ e  nove axiomas para avaliar a complexidade de programas e validar métricas desenvolvidas para 
o paradigma tradicional. 
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O segundo tipo de métricas orientadas a objetos são as métricas de esfrutura 
(acoplamento). Elas são medidas a partir das interações entre as classes no sistema 

(Tabela IV.2.). 

O Métricas Descrição 1 
I 1. Acoplamento de mensagens ( Mede a complexidade das mensagens entre as classes I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2. Acoplamento de abstração de dados I Mede o nbmero de instâncias de outras classes dentro de uma 1 
I I classe, ou seja, se uma classe tem uma variável local que é uma I 
I I instância (objeto) de uma outra classe, este tipo de acoplamento I 

acontece. 

Tabela N.2. - Métricas de Estruturas (Li e Henry 1993a;1993b), (Lattanzi e Henry 
1994), (Li et al. 1995) 

As métricas propostas por estes autores tentam d e t e d a r  o relacionamento 
entre as métricas de software coletadas a partir do documento de projeto e código e a 
manutenibilidade dos sistemas orientados a objetos. 

Para realizar a validação, foram coletados, durante três anos, dados relativos ao 

esforço de manutenção, em termos de linhas de código modificadas por classe, de dois 
sistemas comerciais (projeto e implementação) desenvolvidos utilizando a linguagem 
Classic-A& Os dois sistemas são ( U M  - User Interface Manugement Systems) e 
QUES (Quality Evaluation Systems). Através, de um análise estatística dos dados 

concluiu-se que as métricas propostas servem como indicadores para predizer o esforço 
de manutenção dos sistemas orientados a objetos. 

Além disso, para dar suporte a estas experiências, a equipe desenvolveu uma 

ferramenta chamada de Metrics Generator que, através de uma interface interativa, 

permite aos desenvolvedores de software gerar várias métricas de software durante o 
desenvolvimento. Este software pode gerar métricas a partir do código fonte escrito em 
Adü, C, Classic-Ada ou C+ +. 

IV.2.3. Proposta de Lorenz e Kidd Gorem e Kidd 1994). 

Lorenz e Kidd (1994) propõem um conjunto de métricas classificadas em duas 

categorias: métricas de processo e métricas de projeto (design). As primeiras são 

utilizadas para ajudar a predizer as necessidades do sistema em desenvolvimento 

(pessoal, esforço, cronograma, etc) e capturam a dinâmica do projeto em 
desenvolvimento. Entretanto, não medem a qualidade do produto que está sendo 
construído. Apresentam um alto nível de abstração, sendo menos prescritivas e mais 
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imprecisas, embora sejam mais importantes do que as métricas para avaliar produtos, na 
perspectiva do projeto como um todo. Por este motivo, são identificadas como métricas 
globais (Tabela IV. 3 .). 

Critérios 1 

2. Tamanho da Equipe 7 
3. Cronograma 7 

Número de cenários scripts .------------------------------------------------- 
Número de classes chave .------------------------------------------------- 
Número de classes de suporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média de classes chave por classe de suporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de subsistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média homem-dias por classe 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média de classes por desenvolvedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número das principais iterações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de contratos terminados 

Tabela IV.3. - Métricas de Processo (Lorenz e Kidd 1994) 

Por outro lado, as métricas orientadas ao projeto (desip) (Tabela IV.4.) são mais 
específícas e permitem avaliar características estáticas do projeto, caracterizando-se por 

serem métricas mais localizadas e de natureza mais precisa, avaliando a qualidade do 

ponto de vista da construção dos componentes de software durante o ciclo de vida. 

A proposta é o resultado de estudos feitos em vários projetos desenvolvidos 

utilizando os métodos orientados a objetos de Wirfs-Brock et al. (1990), Jacobson 
(1992) e Lorenz (1993) e irnplementados na linguagem C++ e Smalltalk. Os projetos 

estudados contêm em média 60 a 700 classes e o período de duração dos projetos foi 

entre seis meses a dois anos e meio, com equipes de desenvolvimento compostas de 2 a 
25 pessoas. 
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L.  Tamanho do Método 

!. Métodos Internos 

i. Tamanho da Classe 

i. Herança da Classe 

5.  Herança de Método 

5. Classes Internas 

7. Classes Externas 

8. Acoplamento de Subsistemas 

Número de mensagens enviadas 
Número de linhas de código 
.------------------------------------------------------------ 
Tamanho médio do método 

Complexidade do método 

Parâmetros enviados nas mensagens 

Número de parâmetros 

Número de métodos públicos na classe .------------------------------------------------------------ 
Número de métodos na classe 
.------------------------------------------------------------ 
Média de métodos por classe .------------------------------------------------------------ 
Número de variáveis de instâncias da classe I 
Número de métodos de classe na classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de variáveis de classe na classe 

Níveis de hierarquia na estrutura de classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uso de herança múltipla .------------------------------------------------------------ 
Número de métodos redefinidos pela subclasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de métodos herdados por subclasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de métodos agregados por subclasse I 

Percentagem de funções orientadas a código . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de linhas de comentários por classelmétodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de problemas reportados por classe ou contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acoplamento da classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de vezes que a classe é reutilizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de classes/métodos descartados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de colaborações entre classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de relacionamentos entre subsistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de relacionamentos entre classes 

Tabela IV.4. - Métricas de Projeto (Lorenz e Kidd 1994) 

IV.2.4. Proposta de Abreu e Carapuça (Abreu e Carapuça 
1994a; 1994b). 

Abreu e Carapuça propõem uma estrutura taxonômica, denominada TRPROOT 
(TAxonomy Précis for Object Oriented meT'cs), baseada em dois vetores 
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independentes: categoi-ia e nivel de granularidade (Tabela N.5). Segundo estes autores, 

a idéia de trabalhar com o vetor categoria baseia-se no fato de se obter, assim, uma 
correspondência entre as propriedades do software produto e do processo de 
desenvolvimento. Desta forma, as métricas podem ser utilizadas efetivamente pela 
equipe que gerencia o processo de desenvolvimento. 

Por outro lado, o vetor nivel de granularidade foi considerado pelo fato de que, 

em qualquer sistema desenvolvido segundo o paradigma de orientação a objetos, existem 
interagões entre objetos que são instâncias de um grupo de classes definidas, e que cada 
objeto se comporta de acordo com os métodos dehidos dentro da classe. Então, estes 
três níveis de abstração (sistema, classes e métodos) são apropriados para representar os 

níveis de granularidade considerados na avaliação. 

11 Categorias I Granularidade 

I Método 

I Classe 

Sistema k 
Classe 

Sistema 

3. COMPLEXIDADE Método 

Classe I 

Métricas 1 
Percentagem de variáveis de instância I 
Densidade de comentários I 
Coesão I 
Profundidade da herança 

Resposta da classe 
Média da dimensão do método 

Média do número de métodos por classe 

Média do número de variáveis de instância 

Número de sentenças executáveis 

Número de operadores e operandos I 
Número de variáveis de instâncias utilizadas I 
Número de métodos 

Total de número de variáveis de instância 

Tamanho da interface da classe 

Número de classes 

Total de número de métodos 

Total de número de variáveis de instância 

Complexidade ciclomáf ica (McCabc 1976) 1 - 

Métrica de Volume (Halstead 1977) 

Fluxo de Informação (Henry e Kafura 198 1) 

Número de fílhos 

Número de pais 

Número de descendentes 

Com~rimento total da herança 

Aco~lamento entre obietos I 

Tabela IV.5 - Métricas Orientadas a Objetos organizadas de acordo com a 
Estrutura de Classificação TAPROOT (Abreu e Carapuça 1994a) 



Capítulo IV Qualidade de Sofhvare e o Paradima de Orientação a Objetos 

11 Categorias I Granuiaridade I Métricas 
Método 

Classe 

Sistema 

Número de vezes que o método é herdado (nl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de vezes que o método é sobrecarregado (n2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eficiência na reutilização do método (nl - n2) / n l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percentagem de métodos herdados sobrecarregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de vezes que a livraria de classes é reutilizada 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de vezes que a biblioteca de classes é reutilizada 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - -  

Percentagem de reutilização das classes sem adaptações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percentagem de reutilização das classes com adaptações 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - -  

Fator de qualidade da biblioteca4 
I I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5. PRODUTIVIDADE ) Método 1 Esforço para desenvolver um método 1 

Classe k 
6 .  QUALIDADE Método 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Novos métodos desenvolvidos por unidade de esforço5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esforço para desenvolver uma classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Novas classes desenvolvidas por unidade de esforço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média do esforço para desenvolver uma classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Classes reutilizadas e adaptadas por unidade de esforço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Confiabilidade do método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de defeitos por unidade de tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média do tempo para identificar e corrigir defeitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Confiabilidade da classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média de defeitos por método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média de número de faihas por método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Efetividade dos testes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média do tempo entre falhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Média do tempo de aprendizagem em horas 

Tabela IV.5. - Métricas Orientadas a Objetos organizadas de acordo com a 
Estrutura de Classificação TAPROOT (Abreu e Carapuça 1994a) (cont). 

A proposta apresenta seis categorias de métricas associadas a três níveis de 
granularidade, onde são identificados dezoito tipos diferentes de métricas. Desta forma, 
é possível avaliar um sistema orientado a objetos. Algumas das métricas já foram 
propostas por outros autores: Chidamber e Kemerer (1991), Bieman (1992) e 
Kamnanithi e Bieman (1992). Outras são adaptadas ou são métricas novas. 

Na estrutura TAPROOT alguma sobreposição pode ocorrer entre as categorias 
propostas. Por exemplo, a distinção entre métricas de tamanho e complexidade algumas 
vezes não fica muito clara. No entanto, estas duas categorias também podem ser 
combinadas com as métricas de projeto. 

Calculado a partir de Zp = ni / p ,  onde p é o total de classes na biblioteca e ni é o número de vezes que 
a classe i foi reutilizada. 
5 Unidade de esforço significa homem-mês, homem-ano, etc. 
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Assim sendo, os autores assinalam que a estrutura definida não deve ser considerada 
como uma proposta çial e sim como um ponto de partida, sendo necessário um processo de 
maturação e melhoramentos através da experimentação em situações reais. 

IV.2.5. Diretrizes de Qualidade Aplicadas ao Paradigma 
de Orientação a Objetos 

Como resultado da experiência no desenvolvimento de sistemas orientados a 
objetos, alguns autores, entre eles, Coad e Yourdon (1992; 1993), Love (1991; 1993), 
Firesmith (1993), Sullo (1 994) e Rumbaugh et al. (1 994), sugerem direfrizes e criférios 

de qualidade que devem ser seguidos no desenvolvimento orientado a objetos. Além 

disso, assinalam a necessidade de utilizar estes critérios e diretrizes, pois tornam-se 
necessários, principalmente à medida em que o tamanho da aplicação vai aumentando. 

Portanto, o grupo desenvolvedor deve conhecer e aplicar estes critérios de avaliação 
para ajudar na escolha entre as diversas alternativas. Os critérios e diretrizes são os 

seguintes: 

Minirnizar o acoplamento entre operações que pertencem a objetos diferentes; 
Mawnizar a coesão entre operações que pertencem ao mesmo objeto; 
Maximizar a coesão entre objetos que pertencem à mesma estrutura hierárquica; 

Definir completa e precisamente cada operação; 
Aplicar restrições de tamanho aos objetos; 

Aplicar restrições de tamanho aos componentes do projeto; 
Os objetos não devem acessar dados definidos nos supertipos; 
Os objetos perto da raiz da árvore hierárquica não devem depender de objetos 

inferiores; 
Métodos com o mesmo nome, em diferentes objetos, devem significar a 

mesma coisa; 
Métodos com nomes diferentes devem ter significados diferentes; 

o Métodos devem cumprir alguma fùnção e não, apenas, passar o controle para 

outro método; 

o Uma árvore hierárquica deve ter processamento especializado nas folhas; 
Um código orientado a objetosdeve ter um número mínimo de IFs e CASES; e 

Os objetos devem ser fáceis de se descrever e visualizar. 

IV.3. Conclusão 

O desenvolvimento de software utilizando o paradigma de orientação a objetos é 
algo que ainda está em fase de amadurecimento, necessitando de mais conhecimento, 
ferramentas de suporte e sobretudo de experiência sobre o próprio processo de 
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desenvolvimento. Métricas orientadas a objetos ainda estão na sua inf"ancia. De modo 
geral, as experiências relatadas na literatura não têm atingido um status de 

reconhecimento pela comunidade de pesquisa em orientação a objetos nem da indústria 
(Henderson-Sellers 1996). 

Neste capítulo, foram descritas as propostas mais relevantes, presentes na 

literatura, de métricas aplicadas ao paradigma de orientação a objetos. Observa-se, que 
existe uma carência em relação ao relato de experiências de validação das métricas. Além 
disso, percebe-se uma falta de discussão das métricas propostas, assim como de 
sugestões para sua aplicabilidade no processo de desenvolvimento. 

De modo geral, o conjunto de métricas pesquisados pode ser classificado em três 
categorias: métricas de processo, métricas de projeto (design) e métricas de código. As 
primeiras estão relacionadas ao controle do processo de desenvolvimento do produto. O 

segundo e o terceiro tipo de métricas preocupam-se, respectivamente, com a qualidade 
do projeto detalhado (design) e do produto final respectivamente. 

As categorias de métricas apresentadas capturam aspectos estáticos de projeto 
relacionados as classes e métodos, misturando aspectos relativos a qualidade do código. 
Assim sendo, as propostas não se preocupam em avaliar aspectos relacionados a 
especificações orientadas a objetos que inclui modelagem em orientação a objetos. Além 

disso, não são consideradas métricas para avaliar aspectos semânticos, nem aspectos 
referentes a fidedignidade e suficiência dos produtos de software orientados a objetos. 



Capítulo V 

Avaliação da Qualidade de 
EspecificagGes Orientadas a Objetos 

'2 formulagão e especzjicagão de um problema é 
frequentemente mais essencial que sua sol~gão, a 
qual pode ser apenns uma questão matemática ou 
um conhecimento experimental". 

Albert Einstein e Leopold Infeld 
The Evolution of Physics 

V.1. Introdução 

A literatura sobre qualidade de software, conforme visto no capítulo anterior, 
apresenta vários trabalhos que tentam identifícar características de qualidade de código 
para produtos desenvolvidos segundo o paradigma da orientação a objetos. No entanto, 
o código representa um dos produtos gerados durante o desenvolvimento e, além disso, 
sua disponibilidade está restrita as fases finais do processo de desenvolvimento. É 
amplamente reconhecido pela comunidade de software que a geração de melhores 
produtos de sofiware requer melhorias nas fases iniciais do processo de 

desenvolvimento. Por isso, faz-se necessária uma contínua avaliação das especificações 
que estão sendo geradas. 

A geração de especzjica@es com qualidade minimiza a necessidade de rever, 
modificar e refazer o código e as próprias especifícações de software. Desta forma, as 
organizações desenvolvedoras reduzem seus tempos e custos de desenvolvimento e 
aumentam a qualidade do produto final. 

Por este motivo, a disponibilidade de métricas nas fases iniciais do processo de 
desenvolvimento garante um melhor gerenciamento das fases posteriores. A avaliação 
da qualidade das especzfica@es tem um grande impacto no processo de 

desenvolvimento de software pelo fato de tomar possível a execução de ações 
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preventivas e/ou corretivas que implicam em menores custos para o processo de 
desenvolvimento como um todo. 

O desenvolvimento de software utilizando o paradigma de orientação a objetos 
surge como alternativa para a melhoria da qualidade e da produtividade no 

desenvolvimento de software. Embora exista literatura disponível sobre o assunto, que 
tenta ensinar como aplicar os métodos orientados a objetos, nenhum método trata com 
profimdidade aspectos relativos a qualidade. A razão é simples. O desenvolvimento de 

produtos com o enfoque orientado a objetos ainda não possui maturidade suficiente, 
para dispor de medidas precisas e bem entendidas que possam ser utilizadas, para avaliar 

produtos e processos de desenvolvimento orientados a objetos, conforme foi discutido 
no Capítulo IV. Valores para medidas de atributos e formas de prevenção e correção de 

defeitos ainda não estão estabelecidos. 

A tecnologia de orientação a objetos não garante que os sistemas desenvolvidos 
utilizando este paradigma de desenvolvimento sejam melhores, nem que os 
desenvolvedores utilizaram as facilidades disponíveis da melhor forma possível (Stiglic et 
al. 1995). Portanto, devemos estar conscientes de que esta tecnologia não é uma 

solução mágica para os problemas do desenvolvimento de software. Métodos e 

linguagens, especialmente conhecidos como híbridos, não garantem o uso correto dos 
conceitos do paradigma, embora forneçam mecanismos que permitem suportá-los e 

implementá-10s. 

No Capítulo IV, foram discutidas as propostas mais representativas sobre 

métricas aplicadas ao paradigma de orientação a objetos. Observa-se, neste estudo, que a 
maioria das métricas propostas são aplicáveis ao código orientado a objetos e 

baseadas nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo do IWT (Chidamber e Kemerer 1991; 
1993; 1994). 

Neste capítulo, iniciamos com uma discussão sobre o processo de geração da 

especifkação. Em seguida são apresentados comentários sobre o desenvolvimento de 
especificações orientadas a objetos, destacando-se alguns aspectos considerados 
relevantes, como resultado da revisão da literatura sobre desenvolvimento e qualidade 

em orientação a objetos e da nossa experiência de participação em um grande projeto de 
desenvolvimento orientado a objetos, conforme é descrito no Capítulo VI. É discutido 
um conjunto de características de qualidade, proposto para avaliar especifícações 

orientadas a objetos. Para organizar a discussão dos atributos de qualidade, utilizamos o 
método de avaliação da qualidade de software proposto por Rocha (1983), conforme é 
descrito no Capítulo II. São apresentados ao final da discussão de cada objetivo de 
qualidade, as Tabelas V.3 e V.4, onde estão relacionados os atributos de qualidade 
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proposto organizados segundo especiJicaqões em geral e especzficaqões orientadas a 
O ~ J ~ ~ O S .  

V.2. O Processo de GeraçãolAvaliação da Especificação 

A especificação descreve como o software irá ao encontro dos requisitos do 
problema e constitui a base sobre a qual se realiza todo o processo de desenvolvimento 
do software. Por isso, a geração de uma especiíicação completa e com qualidade é 
essencial para o sucesso do esforço de desenvolvimento do software. Assim sendo, o 
processo de geração da especZcação envolve as etapas de levantamento de requisitos, 
construção, avaliapío e correção da especificapZo (Figura V .  1 ) .  

Na etapa de levantamento de requisitos é realizado o processo de elicitação de 

requisitos. Este processo tem por objetivo tomar explícitos os desejos, as intenções e 
necessidades dos usuários em relação ao software que vai ser construído, ou seja, 
capturar os requisitos do software. Segundo Leite (1990) este processo compreende os 
subprocessos de coleta, validação e comunicação. A coleta procura identiticar o 
conhecimento sobre o problema em questão. A validação é a forma com que se confirma 
ou não a precisão e efetividade do processo de coleta. O subprocesso de comunicação 
permeia a coleta e a validação, já que é fundamental o diálogo entre os vários atores 
presentes na elicitação. 

O processo de elicitaqão busca conhecer o conportamento de sistenzas 
existentes, o conhecimento da parte específica do domínio da aplica@o, que está 
relacionado com o sistema de software a ser implementado, e os objetivos e linzitaqões 
especíjkas dos usuários. Este processo de elicitação é geralmente realizado através de 
entrevistas, revisão de documentos que descrevem os objetivos e desejos da organização 
e revisão de relatos da experiência no desenvolvimento, caso existam. Por ser esta uma 
atividade de constante aprendizado, o engenheiro de requisitos precisa se envolver com o 
trabalho do usuário, conhecer seu ambiente, observar, aprender e questionar. 

Na etapa de construpZo da especificaqão é realizado o processo de modelagem, 
que é responsável pela formalização do conhecimento obtido na elicitação através de 
uma correta representação, organização e documentação, utilizando um método de 
desenvolvimento específico e obedecendo aos princípios e conceitos do paradigma 
adotado. Nesta etapa são produzidos modelos conceituais, que descrevem estaticamente 
e dinamicamente aspectos sobre o problema. São modeladas as propriedades do 
domínio da aplicação de interesse do usuário e ignorados os detalhes e relações 
importantes para outros propósitos ou contextos. 
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Figura V.1. - Processo de Geração /Avaliação de Especificações 
Orientadas a Objetos 
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Na etapa de avaliagão da especificagão é utilizado o Plano de Controle da 
Qualidade. Este plano contém a definição dos requisitos de qualidbde doproduto que se 
pretende desenvolver, que variam de acordo com o domínio da aplicação, projeto 
específico e da tecnologia a ser utilizada. A partir do processo de desenvolvimento 
adotado para o projeto, são definidos para cada etapa do processo, os marcos e pontos 
de controle, os atributos de qualidade a serem avaliados, o pessoal envolvido e as 
técnicas de avaliação a serem utilizadas. 

Nesta etapa é utilizado, também, o Manual para o Controle da Qualidade de 
Especzficagões Orientadas a Objetos. Este manual atua como um instrumento guia que 
garante que o processo de avaliação da qualidade seja feito de uma forma organizada e 
disciplinada, atendendo aos marcos e pontos de controle definidos previamente no Plano 
de Controle da Qualidade. Este manual é organizado de acordo com o Método de 
Avaliação da Qualidade escolhido. 

Na etapa de corregtão da especiJicapZo, são realizadas as modificações 
necessárias para corrigir os erros identificados na avaliação. Para isso podem ser 
utilizados os procedimentos de correção, definidos no Manual para o Confrole da 
Qualichde de Especzfica@es que indicam as medidas a serem seguidas para a correção 
de problemas especXcos. 

V.2.1. Desenvolvimento de Especificações Orientadas 
a Objetos 

Os métodos de desenvolvimento orientado a objetos estabelecem um conjunto de 
atividades a serem realizadas nas fases de análise e projeto. No entanto, a construgão 
da especificagão do sistema acontece simultaneamente em diferentes dimensões. Ou 
seja, a especz~ca~ão é desenvolvida iterativamente. Primeiro constrói-se um 
subconjunto do modelo, que depois é ampliado até que todo o problema seja 
compreendido. Conseqüentemente, o processo de desenvolvimento de software 
orientado a objetos é um processo iterativo/recursivo/incremental, não sendo claras as 
fronteiras entre as fases do processo de desenvolvimento. 

Por outro lado, como resultado desta forma de desenvolvimento e pela falta de 
uma demarcação das fases de análise e projeto, são gerados produtos ao longo do 
desenvolvimento - modelos de classes-objetos - com diferentes níveis de abstrap50. 

Entretanto, é necessária uma padronização de atividades1 a serem realizadas nas fases de 
- - 

1 As atividades realizadas durante o processo de desenvolvimento orientado a objetos são: identificação de classe- 
objetos, identificaqão de atributos, identificação de serviços, definição de herança, definição de agregação, 
identificação da colaboração entre objetos, definição de agrupamento de classe-objetos. 
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análise e projeto, mesmo que cada método de desenvolvimento orientado a objetos 
defina-as e execute-as de maneira particular. 

Na realidade, algumas diferenças podem ser observadas na geração da 
especificação do sistema, se objetivos especificas são definidos para cada fase de 
desenvolvimento. Por exemplo, no método de Coad e Yourdon (1992; 1993), na fase de 
análise é gerada uma primeira aproximação do modelo de classes-objetos e a 
preocupação está em transmitir adequadamente ao usuário suas necessidades, através 
da modelagem adequada de um conjunto de classes-objetos. Isto é, ao iniciarmos o 
processo de desenvolvimento de sofiware, estamos preocupados com a capacidade de 
comunicação do modelo para refletir adequadamente o problema. 

Por outro lado, na fase de projeto, são realizadas as mesmas atividades da fase 
anterior. No entanto, nessa fase a preocupação está em gerar uma arquitetura adequada 
que viabilize a sua implementagão e facilite o processo de manutenção, evolução, testes 
e garanta possibilidades de reutilização. 

Assim sendo, vários aspectos podem ser comentados com relação ao 
desenvolvimento de uma especificação orientada a objetos e as fases de análise e projeto, 
no que se refere aos níveis de abstração h s  classes-objetos, hierarquia de classes- 
objetos, instâncias das classes-objetos, nível de detalhe dos serviços, atributos nas 
classes-objeto e ao agrupamento das classes-objetos. Estes comentários são os 
seguintes: 

Com relação aos Níveis de Abstração das Classes-Objetos 
A identificação e documentação das principais classes-objetos do dominio2 da 

aplicagão são realizadas através da revisão e discussão do documento de descrição dos 
requisitos do sistema e da interação constante com os especialistas do domínio. Os 
critérios de seleção destas classes-objetos, durante a fase de análise, devem permitir 
identificar abstrações que representam entidades do mundo real no contexto do domínio 
do problema. 

Por outro lado, as classes-objetos de projeto, de modo geral, são abstrações que 
representam classes-objetos de irnplementação. Por isso, podemos afirmar que o nível 
de abstrqão do modelo de análise é maior e é independente de decisões de 
implementação. Ou seja, o modelo gerado na fase de análise se caracteriza por 

Classe-objetos do domínio representam classe-objetos que são conceitos do domínio da aplicação. Os conceitos de 
implementação computacional são representados através de abstrações de classe-objetos tipo janelas, relatórios; 
gerenciadores ou banco de dados. 
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identificar um corijunto de classes-objetos que representam conceitos do donzínio da 
aplicaqão e não conceitos de implementaqão computacional. Isto é, os modelos de 

análise e de projeto em orientação a objetos representam produtos diferentes, sendo 
cada um deles construído de acordo com objetivos especgcos e observando um 
determinado nível de abstração. 

Com relação as Hierarquias de Classes-Objetos 
Na fase de análise, são identzcados os relacionamentos do tipo generalização - 

especialização com o objetivo de facilitar o entendimento do modelo, observando as 
semelhanças e diferenças entre as classes-objetos e formando uma hierarquia. No 
entanto, na fase de projeto, estes relacionamentos - que inclui heranqa simples e 

múltipla - são tratados considerando a sua infiuência sobre as decisões de 
irnplementação, deíinição de testes, possíveis problemas de manutenção e possibilidades 

de reutilização . 

Com relação as Instâncias das Classes-Objetos 
Quando especificamos uma classe-objetos no modelo de análise, assumimos de 

maneira natural que a classe-objetos possuirá múltiplas instâncias. No entanto, na fase de 
projeto, é crítico ressaltar e especificar condições para criar e destruir instâncias de uma 
classe-objetos. Conseqüentemente, é necessário detalhar algoritmos para a criação e 
destruição de classes-objetos, bem como serviços para o tratamento das associagões e 

desassociações dos relacionamentos modelados. 

Com relação ao Nível de Detalhe dos Serviços 
Na especificação do modelo de análise é, comumente, aceito não especificar em 

detalhes os serviços nas classes-objetos. O que interessa, nesse momento, é entender o 

que a classe-objetos faz no contexto do domínio do problema e não investir tempo em 
detalhes desnecessários relativos a especificação detalhada de seus serviços. Os serviços 
de projeto, no entanto, devem ser especificados em detalhes, utilizando uma linguagem 
de projeto ou uma linguagem próxima a própria linguagem de programação que será 

utilizada na implementação do sistema. 

Com relação aos Atributos nas Classes-Objetos 
Na fase de análise, estamos preocupados em representar, da melhor forma 

possível, através de um subconjunto de classes-objetos, o domínio da aplicação. Os 
atributos identificados nessa etapa, geralmente, estão incompletos e não representam 

propriedades da classe-objetos relacionadas a implementação. Por outro lado, na fase de 
projeto, atributos são acrescentados para caracterizar melhor as classes-objetos e 
implementar os relacionamentos entre elas. 
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Com relação ao Agrupamento de Classes-Objetos 
O agrupamento das classes-objetos, na fase de análise, é feita para melhorar o 

entendimento do modelo, oferecendo uma organização de classes-objetos numa 
perspectiva superior, mostrando claramente sub-domínios da aplicação. Na fase de 
projeto, são representadas as classes-objetos de implementação, acrescentado o nível de 
detalhe dos serviços, e especificados os atributos de implementação. Por h, o modelo 
cresce em tamanho e quantidade de informações, permitindo fazer agrupamentos de 
classes-objetos de acordo com diferentes critérios. Por exemplo, as classes-objetos - 
dominio e inzplementap20 - podem ser agrupadas atendendo as funções ou sub-funções 

específicas que o sistema realiza. Neste momento, estamos trabalhando com a 
arquitetura do sistema e, conseqüentemente, um dos objetivos a ser alcançado pode ser 

um adequado nível de desempenho. 

V.3. Características de Qualidade de Especificações 
Orientadas a Objetos 

O processo de desenvolvimento de software orientado a objetos apresenta sinais 
evidentes de ainda não ter atingido a sua maturidade. Os métodos descritos na literatura 

propõem o desenvolvimento de software utilizando estratégias, notações, simbologias e 
terminologias próprias, gerando produtos com diferentes níveis de abstração e 
modelando os sistemas com variados níveis de riqueza sintática e semântica. O objetivo 
da fase de análise, conforme dito anteriormente, é especificar o domínio do problema, 
sem introduzir restrições para uma determinada implementação. Conseqüentemente, 

durante a fase de projeto são realizadas rehamentos, o que exige uma continua 
avaliação das especificações que são produzidas. 

O processo de desenvolvimento de software deve realizar-se de uma forma 
controlada. Para que isto aconteça, é necessário que o controle da qualidade do produto 
se dê ao longo de todo o ciclo de vida. Deve, portanto, ter início com a avaliação das 

especificações do produto, cuja qualidade tem forte impacto na qualidade do produto 
final. Se isto não é feito, os erros se propagarão ao longo de todo o ciclo de 
desenvolvimento e os custos de correção aumentarão drasticamente a medida que o 
desenvolvimento evolui. 

Conforme visto no Capítulo IV, a literatura especializada sobre qualidade de 
software não apresenta trabalhos relacionados a qualidade de especifica@es orientadas 
a objetos, mas apenas sobre a qualidade referente a projeto detalhado e código. É 
necessário, portanto, identificar atributos de qualidade que permitam realizar avaliações 
de especificações. Estes atributos podem ser organizados e discutidos considerando 

características gerais de qualquer especificação e características particulares de 
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especi£icações orientadas a objetos. Somente de posse destes atributos será possível 
comprovar, através de avaliações, que o software especificado está sendo construído 
corretamente de acordo com o paradigma da orientação a objetos, com o método de 
desenvolvimento utilizado e que satisfaz as necessidades dos usuários. 

Nesta seção definimos um conjunto de atributos de qualidade que devem ser 
considerados para avaliar especificações de modo geral e para o caso de especificações 
orientadas a objetos, no que se refere a modelos de classes-objetos e sua documenta@o 

associada. Estes atributos de qualidade foram definidos a partir de trabalhos sobre 
qualidade de especificações descritos em Clunie (1987), Clunie e Rocha (1987a; 1987b) 
e Davis (1993), da discussão sobre os princípios e conceitos do paradigrna orientado a 
objetos, descritos na seção ILT. 2, da literatura técnica sobre qualidade em orientação a 

objetos Tegarden et al. (1992), Coppick e Thomas (1992), Korson e McGregor (1992), 
Sharble e Cohen (1993), Kolewe (1993), Abreu e Carapuça (1994a; 1994b), Basili et al. 

(1995; 1996), Chidamber e Kemerer (1991; 1993; 1994), Chen e Lu (1993), Stiglic et 
al. (1995), Coad e Yourdon (1993), Yourdon (1994), Love (1991), Li e Henry 
(1993a; 1993b), Binder (1994), Lattanzi e Henry (1994), Lorenz e Kidd (1994), 
Churcher e Sheppard (1995: 1995a), Wang e Wang (1995), Li et al. (1995), McGregor 
(1995), Karlsson (1995), Martin C. (1995), Archer e Stinson (1995), Henderson - Sellers 
(1995; 1996) e Montazeri e Hitz (1996), dos métodos de desenvolvimento de software 

orientado a objetos e da experiência de participação em um projeto de desenvolvimento 
orientado a objetos (Rocha et al. 1994), (Clunie et al. 1995b, 1995~). A organização da 
discussão destes atributos é realizada de acordo com o modelo proposto por Rocha 
(1983). Resultados iniciais estão publicados em Clunie et al. (1994; 1994a; 1994b; 
1994c; 1995; 1995a; 1996,1996a7 1996b, 1997). 

Segundo Rocha (1987), produtos de software são desenvolvidos para atenderem 
a determinadas necessidades de seus usuários. Após serem colocados em operação, 
espera-se que tenham uma vida útil, longa e produtiva. Para que isto se concretize, 
devem ser atingidos os seguintes objetivos de qualidade: Confabilidade da 
Representação, Confiabilidade Conceitual e Utilizabilidade. 

V.3.1. Objetivo: Confiabilidade da Representação 

O objetivo Conflabilidade da Representação refere-se as características que 

tornam a especificação confiável para seus usuários, considerando-se aspectos relativos a 

sua forma e que tornam possível a sua compreensão e manipulação, tendo em conta que 
a especificação evolui gradativamente ao longo do desenvolvimento e deve ser 
modificada durante a vida útil do produto ao serem realizadas manutenções. 



Capítulo V Avaliação da Qualidade de Especificações Orientadas a Objetos 

Este objetivo se realiza através dos fatores de qualidade Comunicabilidade e 
Manipulabilidade. 

V.3.1 .I. Fator: Com unicabilidade - conjunto de atributos de 
qualzdbde que avaliam a capacidade da especzfica@o de conzunicar o seu conteúdo. 

Especificações são documentos lidos por diferentes pessoas durante o 
desenvolvimento e a vida operacional do software produto. Esses usuários podem ser 

pessoas que não participaram no desenvolvimento e muitas vezes não têm possibilidade 
de contato com os desenvolvedores para esclarecimentos. Além disso, para que seja 
possível avaliar se a especificação reflete o que o usuário deseja para o produto, é 
necessário que esta seja facilmente compreendida. A comunicabilidade toma-se, então, 
uma característica fundamental que viabiliza as atividades de avaliação, implementação, 

manutenção e reutilização. 

Especificações orientadas a objetos incluem modelos de classes-objetos, onde são 
representadas e documentadas as entidades que caracterizam o domínio da aplicação e 

resolvem o problema. Estes modelos de classes-objetos servem a diversos objetivos: 
proporcionam uma base de concordância entre cliente e desenvolvedor, tornam-se a 
base para a implementação e permitem avaliar se os requisitos descritos estão sendo 

irnplementados. 

Para atingir estes objetivos é necessário que as especificações sejam geradas de 

acordo com as regras de construção fornecidas pelo método e os padrões definidos pela 
organização, obedeçam aos princípios e conceitos do paradigma da orientação a objetos 
e estejam expressas utilizando um vocabulário pertencente ao domínio da aplicação a que 
se destina o software. O fator comunicabilidade é avaliado através dos subfatores 
Corregão no uso do Método, Uniformidade de Terminologia, Unifomidade no Nível 
de Abstração, Modularidade da Documentação, Corregão da Arquitetura, Concisão e 
Simplicidade. A seguir discutimos em detalhes cada um destes subfatores, destacando e 

dando maior ênfase aos aspectos relacionados diretamente a especificações orientadas a 
objetos. Atributos de qualidade de especificações em geral, sem considerar o método 

utilizado em seu desenvolvimento, já foram objetos de trabalho anterior (Clunie 1987) e 
por isso não serão detalhados neste trabalho. 

Subfator: Correção no USO do Método - conjunto de atributos de 
qualidbde que d i a m  a corre~ão de unza especzj?ca@o do ponto de vista do uso do 

método de desenvolvimento. 
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A comunicabilidade de uma especificação depende da correção no uso do método 
escolhido para a sua construção. Esta correção deve ser avaliada no que se refere a 
notagão, sintaxe, semântica e formato de documentagão caso este esteja definido no 
método. Assim sendo, independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos 
uma especificação segundo este subfator, devem ser considerados os critérios Corregão 
da Notagão, Correpío Sintática, Coweção Semântica e Corregío no Uso do Formato 
de Documentação. A definição destes critérios está na Tabela V.3. Uma discussão 

detalhada pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Documentacão I I - - - - - - - - - - - - T---  

Uniformidade de Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a cspecificação foi 
Terminologia escrita com uniformidade de lermòs e notação. 

m e  ao longo do texto e de acordo a definições pré- 

Serviços dcscnvolvimento. I I I Uniformidade de I Característica quc avalia o nível de abstraçiâo dos componentes 1 
Tabela V.3. - Características de Qualidade Relacionadas ao Objetivo 

Confiabilidade da Representação 

- .  

- 
- 
., 

Abstração dos 
Clusters 

modelados nos clusters, considerando-se um determinado estágio de 
desenvolvimento. 
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OBJETIVO: CONFIABILIDADE DA REPRESENTACÃO 

Tabela V.3. - Características de Qualidade Relacionadas ao Objetivo 
Confiabilidade da Representação (cont.) 
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1 Simplicidade dos I Característica que avalia o grau de simplicidade dos serviços na - 

Serviços classe-objetos. 
Simplicidade dos Característica que avalia o grau de simplicidade dos atributos na 

Desenvolvedora 
Aderência a Normas Característica que avalia se a especincação foi gerada considerando 

estabelecidas pelo as normas estabelecidas pelo contratante. 

e especifkações está 

de Qualidade 0 Critérios de Qualidade para Especincações em Geral 

SubFatores de Qualidade 0 Critérios de Qualidade para Especincações 0 .0 .  

Tabela V.3. - Características de Qualidade Relacionadas ao Objetivo 
Confiabilidade da Representação (cont.) 
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Subfator: Uniformidade de Terminologia - conjunto de a@ibutos de 
qualidade que avaliam se a especzj2cação foi escrita com uniformidade de temzos e 
notação. 

A especificação constitui o documento base em torno do qual deve se apoiar todo 
o processo de desenvolvimento e manutenção do software. Para que possa ser facilmente 
comprendida, por seus diferentes leitores, devem ser evitadas nomenclaturas 
despadronizadas que geram incompreensões e ilegibilidade. Torna-se, portanto, 
necessária a padronização da terminologia utilizada, principalmente no que se refere a 
termos técnicos. Independente do paradigrna de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especifícação segundo este subfator devem ser, sempre, considerados os critérios 
Unifomidade de Termos e Uniformidade de Notugáo. A definição destes critérios 
está na Tabela V.3. Uma discussão detalhada pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Subfator: Uniformidade no Nível de Abstração - C O F Z J U ~ ~ O  de atributos 
que avaliam se a especzjicayão possui um nível de detalhe unifome, considerando-se 
um determinado estágio do desenvolvimento. 

A construção de um sistema por refinamentos sucessivos implica que durante o 

ciclo de desenvolvimento, a cada passo, tenhamos um detalhamento maior do sistema do 
que no passo anterior. Desta forma visualiza-se o todo e, a partir daí, vai-se detalhando 
as partes, particularizando cada vez mais. Entretanto, é importante ter-se o controle 
sobre a uniformidade do nível de abstração introduzido neste processo. Independente do 
paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma especificação segundo este subfator, 
devem ser considerados os critérios Unifomidade de Detalhes da Documentação e 
Independência de Restrições de Projeto. A definição destes critérios está na Tabela V.3. 

Uma discussão detalhada pode ser, também, encontrada em Clunie (1 987). 

No caso de especificações orientadas a objetos, a característica Unifarmidade no 
Nível de Abstragão é, particularmente, importante pelo fato do desenvolvimento 

orientado a objetos ser um processo recursivo/iterativo/incremental, o que implica na 
existência de diferentes níveis de abstração, ao longo do desenvolvimento, para classes- 
objetos, atributos, serviços e clusters3. A avaliação de uma especificação orientada a 
objetos, no que se refere a este subfator, deve considerar, também, os critérios 
Unifomidade de Abstragiío das Classes-objetos, Uniformidade de Abstvação dos 
Atributos, Uniformidade de Abstrapío dos Servigos e Unifomidade de Abstrapío dos 

3 Um clusfer deve ser entendido como o conjunto de classes-objetos relacionadas para atingir um 
objetivo específico. 
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Clusters. A deikição destes critérios está na Tabela V.3. A seguir apresentamos uma 
discussão sobre os mesmos. 

Uniformidade de Abstração das Classes-Objetos 
Um bom modelo de classes-objetos incorpora, os aspectos fundamentais de um 

problema e omite os demais porque, se este contém detalhes em excesso, limita 

desnecessariamente a escolha de decisões próprias de outras fases, desviando a atenção 
dos problemas reais. Por exemplo, na modelagem relativa a etapa de análise, de modo 
geral, as classes-objetos representam entidades conceituais do domínio da aplicação e 
não entidades de implementação, como classes de interfaces, base de dados, relatórios, 
etc. Caso contrário, isto pode introduzir restrições com relação a escolha de alternativas 

de solução próprias das fases de projeto elou implementação. 

Classes-objetos que descrevem de maneira precisa e uniforme o domínio do 
problema e as responsabilidades do sistema dentro desse domínio são mais estáveis. Por 
maior que seja o sistema, sua essência - classes-objetos do domínio do problema, no 
escopo clas responsabilidades do sistema - permanecerá através de quaisquer alterações 

potencialmente importantes. Desta forma, o nível de abstração adequado das classes- 
objetos, considerando-se o estágio de desenvolvimento, possibilita que os componentes 
do modelo de análise ou de projeto possam ser reutilizados em outras aplicações. 

Uniformidade de Abstra~ão dos Atributos 
A uniformidade de abstração dos atributos de uma determinada classe-objetos 

permite caracterizá-la dentro do contexto do estágio do processo de desenvolvimento em 

questão. A não uniformidade de abstração dos atributos pode trazer problemas de 
entendimento da classe-objetos. Por exemplo, na fase de análise, o objetivo é a 

compreensão da classe-objetos e seus relacionamentos entre classes-objetos no nível 
conceitual. Portanto, não devem ser modelados atributos de implementação, pois este 
tipo de tratamento será considerado nas fases posteriores. Isto é, classes-objetos com 
atributos que representam diferentes níveis de abstração são dificeis de serem 

reutilizados. 

Uniformidade de Abstração dos Serviços 
Um serviço é uma hnção ou transformação que pode ser aplicada a objetos ou, 

por estes, a uma classe. Os serviços descritos na fase de análise apresentam, de modo 
geral, um nível de detalhe menor do que os descritos na fase de projeto. Na fase de 
projeto são especificados ou detalhados os serviços relacionados a própria 
implementação da classe-objetos, situação esta que não acontece na fase de análise. O 

importante, na fase de análise, é atingir o entendimento do modelo, sem detalhes 
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desnecessários de projeto e implementação. Portanto, os serviços especificados na 
classe-objetos devem ter o nível de abstração correspondente ao estágio em questão. 

Uniformidade de Abstragão dos Clusters 
No caso de sistemas muito grandes, compostos por centenas de classes-objetos, o 

desenvolvimento do software pode ser realizado por uma equipe de desenvolvimento 
igualmente grande. Esta equipe é subdividida em equipes menores responsáveis por 
determinada parte do sistema. Estas partes, compostas por um conjunto de classes- 
objetos - cluster -, devem manter o mesmo nível de abstração, que corresponda a 
atividade do desenvolvimento que se está realizando. Caso contrário, tornam-se mais 
di£íceis de serem entendidas e de serem feitas rnodiíicações elou evoluções, pois o grupo 
encarregado pelo seu desenvolvimento necessita lidar com diferentes graus de abstração. 
Além disso, torna-se difícil a comunicação entre os diferentes membros da equipe que 
trabalham com classes-objetos que estão relacionadas mas que pertencem a clusters 
diferentes. 

Subfator: Modularidade da Documentação - conjunto de atributos de 
qualidade que avaliam se as partes de uma especr$cayão podem ser entendidas e 
modzj?cadas de fornza independente. 

Especificações não modulares são difíceis de entender e modificar, o que além de 
dificultar a comunicação, muitas vezes, produz problemas de inconsistência. A 
modularidade é, portanto, um atributo de qualidade da representação que facilita o 
entendimento dos diversos aspectos da especificação de forma independente, isto é, sem 
se ter a necessidade de ler toda a especi£icação. A documentação tem uma organização 
modular se seus componentes são escritos em uma disposição, formada por capítulos e, 
dentro deste, seções. Cada capítulo ou seção está composto por elementos de 
informação. Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, devem ser sempre considerados os critérios Coesão 
de Informações, Acoplamento entre Seções e Estrutura da Documenta@o. A 
definição destes critérios está na Tabela V.3. Uma descrição destes critérios pode ser 
encontrada em Clunie (1 987). 

Subfator: Correção da Arquitetura - conjunto de atribufos de qualidade 
que avalianz a correp20 da modelagenz considerando a disposigão, conzposiyão e 

relacionamentos de seus componentes. 

Um dos objetivos do processo de modelagem é fornecer uma adequada 
disposição, composição e relacionamentos entre componentes que formam o sistema, 
com o intuito de ter-se um modelo de classes-objetos de fácil entendimento, avaliação, 
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implementação, manutenção e com possibilidades de reutilização em outros contextos. 
Para que isto seja atingido, é necessária uma avaliação dos componentes do modelo 
segundo uma perspectiva local (i.e a nivel de classes-objetos) e uma perspectiva de 
conjunto (z.e a nível de clusters). Assim sendo, para avaliarmos segundo este subfator, 
devem ser considerados os seguintes critérios: Nível de Fatoração das Classes-objetos, 
Nível de Profundidade da Hierarquia de Classes-Objetos, Coesão Estrutural das 
Classes-objetos, Coesão Estrutural dos Cluster, Acoplamento de Relacionamento das 
Classes-objetos, Acoplamento de Interação das Classes-objetos, Acoplamento de 
Relacionamento dos Clusters e Acoplamento de Interação dos Clusters. A definição de 
cada um destes critérios está na Tabela V.3. A seguir apresentamos uma discussão sobre 
OS mesmos. 

Nível de Fatora~ão das Classes-Objetos 
A estrutura hierárquica de classes-objetos indica em que medida as 

especializações herdam os atributos e serviços de sua classe ancestral. Desta forma, o 
número de especializações associadas a uma classe-objetos é um indicador do potencial 
de influência que determinada classe-objetos tem sobre seus descendentes. Assim sendo, 
o nível de fatoração da classe-objetos (NFC) é entendido como a quantidade de 
subclasses imediatas de uma classe ancestral Ci . O valor pode ser obtido da seguinte 
maneira: 

NFC (Ci) = Número de classes-objetos imediatas da classe Ci 

Se a classe-objetos apresenta uma grande quantidade de descendentes imediatos, 
é uma indicação de quantas classes de especializações vão herdar os atributos e serviços 
da classe ancestral. Embora isto seja considerado positivo, sob a ótica de reutilização - 
sendo a heranqa vista como uma forma de reutilizaqão -, uma classe-objetos com 
muitos descendentes poderá requerer um maior esforço durante o processo de testes dos 
serviços das classes-objetos envolvidas, porque os serviços da classe-objetos ancestral 
precisam ser novamente testados nas classes-objetos descendentes (Binder 1994). Além 
disso, isto pode indicar uma modelagem inadequada das especializações ou uma classe 
ancestral inapropriada. 

Segundo Johnson e Foote (1988), uma forma de diminuir a quantidade de 
especializações é através da criação de novos níveis de hierarquia, através da 

identificação de mensagens e serviços comuns, migrando-os para uma nova superclasse. 
Isto pode criar a necessidade de decompor serviços em serviços menores e dividi-los 
entre superclasses e subclasses. Além disso, devem ser eliminados os serviços da 
superclasse que são frequentemente redefinidos em vez de diretamente utilizados por 
suas subclasses. Isto torna a superclasse mais abstrata e conseqüentemente mais útil 
sobre o ponto de vista de reutilização. 
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O fato de uma classe-objetos ter uma quantidade adequada de descendentes 
imediatos, depende das características da classe-objetos no contexto do domínio da 
aplicação. No entanto, para facilitar o entendimento da classe-objetos e rninimizar erros, 
Firesrnith (1 993; 1994) recomenda que seja considerada a proposta de Miller (1 956). 

Isto é, cada classe-objetos deve ter em média não mais do que 7 + 2 descendentes 
imediatos. 

Segundo Taylor (1993), um bom projeto orientado a objetos se caracteriza por 
ter subclasses que, de modo geral, são intercambiáveis com suas superclasses. As 
subclasses não devem ser modeladas com a única intenção de simplificar ou reutilizar 
código. Embora simplicidade e reutilizabilidade sejam características importantes, na 
modelagem, deve-se assegurar que cada subclasse seja um caso especial na hierarquia. 

Nível de Profundidade da Hierarquia de Classes-Objetos 
Uma estrutura generalização-especialização representa uma hierarquia de 

classes-objetos formada por vários níveis. Através de uma análise desta hierarquia, é 
possível identificar em que medida as classes ancestrais afetam as demais classes, 
visualizando-se a profundidade das classes na hierarquia e o número de serviços 
herdados. Estas informações são indicadores do grau de complexidade da estrutura 
(Chidamber e Kemerer 1994). O nível de profundidade da hierarquia NPH é obtido 
seguinte maneira (Chidamber e Kemerer 1994), (Henderson-Sellers 1996): 

Sejam Cl, ... ,C, as classes-objetos e NPC(C9 o nível da classe-objetos 
hierarquia, o nível de profundidade NPH é dada por: 

O aumento dos níveis de profundidade da hierarquia implica em um maior 
esforço para o entendimento e manutenção das classes-objetos. Isto se deve ao fato de 
que a herança afeta a localizabilidade e o princípio de encapsulamento. Ao invés de 
localizar todas as características da classe-objetos na própria classe-objetos e encapsular 
todos os seus dados, estas declarações aparecem dispersas ao longo de toda a hierarquia. 
No caso de heran~a múltipla, estes problemas tendem a se agravar ainda mais. 

Os testes das classes-objetos também são afetados, pois ao se realizar os testes 
dos serviços nas classes-objetos ancestrais há a necessidade de testá-los nas classes- 
objetos descendentes. As razões que justificam esta preocupação são discutidas em 
Binder (1 994) e Perry e Kaiser (1 WO), citados por Queiroz e Ribeiro (1 995): 

a) RedeJinigúes de métodos, isto é, uma classe-objetos descendente modifica os 
serviços herdados em função de suas necessidades especificas. Neste caso, 
um novo conjunto de testes deve ser aplicado. 
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b) Acréscimo de novas classes-objetos descendentes, pode demandar o teste de 
todos os serviços herdados, já que se trata de um novo contexto para 
execução dos serviços. 

Outra dificuldade advinda de se ter uma hierarquia de classes-objetos com uma 
grande quantidade de níveis é o problema do 1016, isto é, torna-se necessário percorrer a 
hierarquia (para cima e para baixo) para compreender as conseqüências de uma 
mensagem que é enviada para o objeto. Portanto, toda vez que uma mensagem é 
enviada, tem que se examinar vários níveis da hierarquia para determinar como ela será 
tratada pelo objeto receptor (Travasssos et al. 1995), (Taenzer em Queiroz e Ribeiro 
1995) (Wilde et al. 1993). 

Na prática, o fato de uma hierarquia de classes-objetos ter uma profundidade 
considerada adequada depende de detalhes específicos do problema, complexidade da 
herança múltipla, da total funcionalidade que a hierarquia fornece, da experiência do 
projetista e do método de desenvolvimento utilizado (Wang e Wang 1995). No entanto, 
experiências descritas em Coad e Yourdon (1992), Rumbaugh (1993), Chidamber e 
Kemerer (1994), Firesmith (1994), Martin (1994), Lorenz e Kidd (l994), Yourdon 
(1994) e Henderson-Sellers (1996) sugerem que as estruturas de hierarquia de classes- 
objetos devem ter em média não mais do que seis níveis. Em geral, com alguma 
reestruturação, pode-se reduzir a profùndidade de uma estrutura de generalização- 
especialização estendida em demasia. 

Coesão Estrutural das Classes-Objetos 
Se uma classe-objetos tem diferentes serviços, realizando funções diferentes 

sobre um mesmo conjunto de argumentos, então a classe é coesa. Para realizar esta 
verificação, é possível determinar o grau de similaridade4 entre os serviços especificados 
na classe-objetos, observando o conjunto de argumentos que participam nos serviços. 
Serviços que trabalham com os mesmos argumentos pode ser uma indicação de que os 
serviços estão relacionados. 

Seja a classe-objetos Ci , com n serviços Si, ... , Sn e {A} o conjunto de 
argumentos declarado no serviço Si, onde 1 5 i I n . Então, existem N conjuntos 
{Ai), ... , {A}, tal que M (número de conjuntos disjuntos) é gerado a partir da 

interseção entre os conjuntos de argumentos A n Aj . 

4 Segundo Bunge (1977) em Chidamber e Kemerer (1994), a similaridade entre duas entidades é 
determinada a partir da comparação de suas propriedades. 
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Baseado nos trabalhos de Chidamber e Kemerer (1994) e Chen e Lu (1993) o 
indicador da Coesão Estrutural (CEC) pode ser calculado pela relação entre o número 
de conjuntos disjuntos M e o conjunto total de argumentos N da seguinte forma: 

CEC(Ci)= (1 - M / N )  

Um valor alto de CEC é indicativo de que existe uma alto relacionamento entre 
os serviços especificados na classe-objetos. Por outro lado, um valor pequeno pode 
indicar que a classe-objetos deva ser dividida em duas ou mais classes-objetos, pois ela 
provavelmente realiza serviços não relacionados, tornando a classe-objetos mais 
complexa e aumentando as possibilidades de erros durante o desenvolvimento. Isto 
também incide nos processos de manutenção da classe-objetos e as possibilidades de 
reutilizagão da classe-objetos são reduzidas. Para ter-se um indicador mais preciso da 
coesão dcr classe-objetos, deve-se considerar também o aspecto semântico envolvido 
que é avaliado através do critério Coesão Semântica da Classe-Objetos do objetivo 
confíabilidade conceitual, subfator Correqão Semântica dcr Arquitetura. 

Coesão Estrutural dos Clusters 
O aspecto da coesão de um conjunto de classes-objetos pode ser avaliado 

através da média do número de relacionamentos internos entre as classes-objetos. Seja 
CL um cluster específico e r o número de relacionamentos que são internos ao cluster 
(i. e. que não estão conectados com classes-objetos fora do cluster). Seja n o número de 
classes-objetos no cluster. Então, o indicador da Coesiio Estrutural do Cluster (CCL) 
pode ser calculado da seguinte maneira: 

CCL(CLi) = (r + I )  (O valor de 1 na equação evita que CCL = 0, quando n=l) 
n 

Um valor alto de CCL é uma indicação de que existe um alto relacionamento 
entre as classes-objetos no clustei-. Caso contrário, o objetivo definido para o cluster 
deve ser revisto. Para ter-se um indicador mais preciso da coesão do cluster, deve-se 
considerar também o aspecto semântico envolvido, que é avaliado através do critério 
Coesão Semântica do Cluster do objetivo confiabilidade conceitual no subfator 
Corre~ão Semântica da Arquitetura 

Acoplamento de Relacionamento das Classes-Objetos 
O Acoplamento de Relacionamento (ACR) é definido pelo número de 

relacionamentos - dependência estática - que uma determinada classe-objetos tem com 
outras classes-objetos no modelo, excluindo os relacionamentos por herança. Seja Ci 
uma classe-objetos do modelo e r a indicação do número de relacionamentos com outras 
classes-objetos. Então ACR é dada por: 
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Um modelo com classes-objetos com um alto Acoplanzento de Relacionanzento 
pode tornar o modelo difícil de entender e levar a erros durante o desenvolvimento. Uma 
mudança - ou uma falha - em uma classe-objetos pode ter um efeito de propagação em 
outras classes-objetos no modelo. Isto dificulta a atividade de manutenção e a realização 
de testes. Os serviços que implementam os relacionamentos - constrzcgão, destrzcz@o, 
associagão e desassociagão - entre classes-objetos podem tomar-se complexos. Um 
baixo acoplamento deste tipo maximiza o encapsulamento e aumenta as possibilidades de 
reutilização das classes-objetos, pois os objetos com poucas dependências são mais 
facilmente reutilizados em outras aplicações. Além disso, o tempo de desenvolvimento é 
reduzido, pois o projetista precisa de menos tempo para compreender detalhes de outras 
classes-objetos. Desta forma, as atividades de extensão elou customização são realizadas 
com maior facilidade. 

Acoplamento de Relacionamento dos Clusters 
Um cluster específico, além de estar composto por um conjunto de classes- 

objetos relacionadas, deve ter uma dependência mínima em relação a outros clusters. 

Assim sendo, o acoplamento entre clusters (ARCL) é definido pelo número de 
relacionamentos entre classes-objetos do cluster e classes-objetos que pertencem a 
clusters diferentes. Seja CL; ,. . ., CL, um conjunto de clusters e r a indicação do 
número de relacionamentos entre classes-objetos que pertencem a clusters diferentes. 
Então, ARCL é dada por: 

Um valor baixo para ARCL é desejável, na medida em que os relacionamentos 
entre as classes-objetos ficam confinadas aos clusters, sem atravessar suas fkonteiras. 
Isto permite que o conjunto de classes-objetos possa ser irnplementado, testado e 
reutilizado de modo quase independente, sem afetar os demais clusters. 

Acoplamento de Intera~ão das Classes-Objetos 
Uma classe-objetos tem Acoplamento de Interagão (ACI) com outra classe- 

objetos se uma delas atua sobre a outra via mensagens, ou seja, se os seus serviços 
utilizam os serviços ou atributos da outra classe-objetos. A partir dos serviços 
especificados na classe-objetos, é possível determinar o grau de interação que uma 
classe-objetos tem com as outras. Seja Ci uma classe-objetos com Si, . . . ,Stt os 
serviços declarados e Ri o conjunto de serviços chamados por Si = (Ri j ), então o 
indicador que mede o grau de comunicação da classe-objetos é (Chidamber e Kemerer 
1994), (Henderson-Sellers 1996): 

ACI(Ci) = Si u (Ri j ) 
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Um valor alto de ACI é uma indicação de que a classe-objetos se comunica via 
mensagem com uma grande quantidade de classes-objetos, o que pode signiíicar uma alta 
complexidade da classe-objetos. Além disso, através deste indicador é possível 
determinar a complexidade dos testes nas várias partes do modelo e possíveis problemas 
de desempenho. Idealmente, para maximizar o encapsplamento e facilitar a manutenção, 
espera-se que os valores de ACI sejam pequenos. 

Acoplamento de Interação dos Clusters 
Um cluster tem Acoplamento de Interagão (AICL) se existe comunicação via 

mensagens entre classes-objetos do cluster e classes-objetos que pertencem a clusters 
diferentes. Seja CL i um cluster formado pelas classes-objetos CI , . .. ,C, e ACI (Ci) o 
acoplamento de interação da classe-objetos Ci. O indicador do grau de Acoplamento de 
Interagão do Cluster é calculado a partir de: 

AICL (C& ) = 2 ACI(C~) 
i=l 

n 

Um valor baixo para AICL é desejável, pois indica que a maioria das interações 
entre as classes-objetos se realizam dentro dos limites do cluster. Isto permite que o 
conjunto de classes-objetos possa ser implementado, reutilizado e testado com maior 
facilidade. Para o caso específico dos testes do cluster, estes tornam-se mais complexos, 
pois devem ser planejados casos de testes considerando as classes-objetos que estão 
dentro e fora do cluster. 

Subfatori C O ~ C ~ S ~ O  - conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a 
especzjicagão contém um volume mínimo de texto por ter-se maximizado o volume de 

informagão por unidade de texto. 

Pessoas resistem a leitura de documentos volumosos. Um texto grande e 
repetitivo prejudica o entendimento da especificação. O tempo e esforço mental para a 
leitura da especificação é maior, podendo provocar a perda de seu sentido global. 

Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especifícação segundo este subfator, devemos sempre considerar o critério 
Complementabilidak A definição deste critério está na Tabela V.3 e uma descrição 
detalhada pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Ao se considerar o subfator concisão, para o caso de especificações orientadas a 
objetos, devem ser considerados, ainda, os seguintes critérios: Tamanho da Classe- 
Objetos, Tamanho do Servigo, Tamanho do Cluster e Tamanho das Interfaces. A 
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definição destes critérios está na Tabela V.3. A seguir apresentamos uma discussão sobre 
OS mesmos. 

Tamanho da Classe-Objetos 
O tamanho adequado para uma classe-objetos varia dependendo da complexidade 

da aplicação e de sua responsabilidade no contexto do problema. O Tamanho da 
Classe-Objetos (TC) é definido como a quantidade de atributos e serviços declarados na 
classe-objetos. Seja a classe-objetos Ci com NA atributos e NS serviços. O tamanho da 
classe-objetos pode ser calculado a partir de: 

TC(C$ = NA + NS 

Uma classe-objetos com um valor de TC muito grande - se comparado com valores 
para outras classes-objetos -, pode ser uma indicação da necessidade de divisão em classes- 
objetos menores. Caso isto seja necessário, deve-se preservar a coesão dos serviços def'inidos 
nela O número exato de atributos e serviços desejável para uma classe-objetos é difícil de se 
definir, pois este depende das particularidades da classe-objetos no contexto da aplicação. 

Do ponto de vista da reutilização, o tamanho da classe-objetos é um dilema. Por 
um lado, considerando-se o custo/beneficio, uma classe-objetos com uma grande 
quantidade de atributos e serviços é desejável, na medida em que suas especializações 
possam herdar e utilizar uma grande quantidade de atributos e serviços. Entretanto, o 
tamanho de uma classe-objetos também pode ser uma indicação de que a classe-objetos 
foi projetada para uma aplicação específica, reduzindo suas possibilidades de reutilização 
em outras aplicações (Biggerstaff e Ritcher 1987). 

A extensibilidade, também, é afetada por esta característica, pelo fato de que uma 
classe-objetos com uma grande quantidade de atributos e serviços tende a ser complexa, 
limitando as capacidades do projetista de realizar modificações e desenvolver novas 
extensões para a aplicação. Os testes tornam-se mais complexos de se realizar, pois uma 
maior quantidade de atributos e serviços precisam ser verificados e validados. 

Tamanho do Servi~o 
Embora não existam, ainda, pesquisas que determinem valores desejáveis para o 

tamanho dos serviços de uma classe-objetos, principalmente pelo fato deste ser altamente 
dependente da linguagem utilizada e do estilo de codificação do desenvolvedor é 
evidente que esta característica afeta o entendimento da solução modelada. Serviços 
muito grandes devem ser subdivididos em serviços menores, sem prejudicar a coesão da 
própria classe-objetos. Quando um serviço cresce muito, aumenta a chance de incluir 
"bagagem extra". O Tamanho do Servigo (TS) pode ser obtido a partir do número de 
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linhas de pseudocódigo declaradas no servico. Seja SI ... S,, os serviços definidos numa 
classe-objetos Ci. O tamando do serviço pode ser obtido a partir de: 

TS (Si) = número de linhas de pseudocódigo do serviço h', 

Podemos identificar algumas conseqüências, não desejáveis, da existência de TS 
muito grandes: 

a) São difíceis de se ler e entender; 
b) Podem ser um indicador de que o código que vai ser gerado é mais orientado a 
fiinções do que orientado a objetos (Love 1990;1991), (Yourdon 1994), (Lorenz e 
Kidd 1994), (Henderson-Sellers 1996); 
c) São, provavelmente, mais complexos e mais voltados para aplicações 
específicas, minimizando as possibilidades de reutilização e dificultando a realização 
dos testes e o desenvolvimento de fiituras modificações e/ou extensões; e 
d) Apresentam, provavelmente, uma baixa coesão. 

Tamanho do Cluster 
O Tamanho do Cluster (TCL) é entendido como a quantidade de classes-objetos 

defínidas no cluster. Seja CLi um cluster composto pelas classes-objetos C1, ..., C, . Seu 
tamanho pode ser obtido através de: 

TCL (CLi$ = número de classes-objetos do cluster. CLi 

Através do emprego de um mecanismo de identificação incremental das classes- 
objetos (i.e. classes-objetos que vão surgindo ao longo do desenvolvimento e obedecendo a 

criférios pré-estabelecidos, com relação ao mimero de classes-objetos em cada clusfed, é 

possível ter-se um melhor controle, minimizar erros e aumentar a produtividade (Firesmith 
1995). Valores exatos da quantidade de classes-objetos para um determinado clusfer não 
são, ainda, estabelecidos. No entanto, este autor sugere que um cluster. adequado contém em 
média cinco a vinte classes-objetos. Ao estabelecer restrigões de tamanho aos clusters, 

pretende-se garantir que as classes-objetos que o compõem possam ser analisadas, 
projetadas, codificadas e testadas com facilidade por uma equipe de desenvolvimento 
composta por duas a cinco pessoas. As restrições de tamanho são estabelecidas em iùnção 
do tamanho da equipe de desenvolvimento e da complexidade da aplicação. 

Tamanho das Interfaces 
Segundo Jonhson e Foote (1988), uma forma de gerar projetos de alta qualidade, 

com classes reutilizáveis, é através do apedeiçoamento da qualidade dos protocolos 
padrões (i. e. novos comportamentos &s mensagens e métodos). Isto pode ser realizado 
através da redugão do número de argumentos que participam nas mensagens, dividindo 
uma mensagem em várias. Isto aumenta o número de mensagens com argumentos 
similares, que poderiam ter o mesmo nome. Além disso, é possível considerar a criação 
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de uma nova classe-objetos que representa um pequeno grupo de argumentos. Assim 
sendo, o Tamanho das Interfaces ((TI) é entendido como a quantidade de argumentos 
dekidos em uma mensagem. Seja M;: uma mensagem composta pelos argumentos AI ,... 
A,. Seu tamanho pode ser calculado através de: 

TI (2M$ = nzimero de argunzentos da mensagen M, 

Um bom número para TI é seis ou perto disto (Jonhson e Foote 1988). Por 
outro lado, Yourdon (1994) recomenda que o protocolo de mensagem deve ser tão 
simples quanto possível e conter poucos parâmetros (emmedianão mais do qyeQ.êspa&netros). 

SU bfator: Simplicidade - conjunto de atributos de qualidade que avaliam o 
grau de simplicidade dos serviços e atributos definidos nas classes-objetos. 

Manutenções em especificações acontecerão devido a que, frequentemente, 
encontramos falhas nas especificações ou devido a mudanças nos requisitos por 
alterações no meio ambiente. Portanto, com o intuito de rninimizar os impactos 
causados por modificações elou possíveis extensões na especificação, a sinzplicidade 
deve ser uma característica a ser considerada na geração da classe-objetos. Classes- 
objetos com atributos e serviços complexos são mais dificeis de serem entendidos e 
conseqüentemente implementados, reutilizados e testados. 

Ao se considerar o subfator simplicidade, para o caso específico de 
especificações orientadas a objetos, devem ser considerados os critérios: Simplicidade 
dos Sewiqos e Simplicidade dos Atributos. A definição destes critérios está na Tabela 

V.3. A seguir apresentamos uma discussão sobre os mesmos. 

Simplicidade dos Serviços 
O critério simplicidade dos serviços (SIS) avalia o grau de simplicidade de cada 

classe-objetos através da análise de cada um de seus serviços. Desta forma, é conhecido 
o esforço necessário para desenvolver, testar e manter a classe-objetos. Seja Ci uma 
classe, com n serviços SI , S2 , ..., S, e sejam S I ,  s2, ..., s, os valores de O - 1 

associados ao grau de simplicidade de cada serviço, segundo a Tabela V. 1. 

. ..- . . . . --*... , . 
Grau de Simplicidade dos Significado 

Serviço$ -- - -- -- ' I  

1 I F S ,  CASE, Ciclos i 
Tabela V.1- Escda de vdores para simplicidade dos serviços de acordo 

com as estruturas de controle 
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O valor da Simplicidade dos Servigos da classe-objetos é dada por: 

Um valor baixo de SIS, para uma dada classe-objetos, pode significar um grande 
impacto em suas subclasses, devido a herança de serviços. De fato, quanto maior o valor 
SIS, provavelmente, mais fácil será a reutilização, manutenção e teste da classe-objetos, 
pois se toma menos complexa. Espera-se, portanto, um valor de SIS o maior possível. 

Simplicidade dos Atributos 
O critério simplicidade dos atributos (SU)  avalia o grau de simplicidade dos 

atributos defhidos em cada classe-objetos. Desta forma, é conhecido o esforço 
necessário para desenvolver e manter a classe-objetos. Seja Ci uma classe, com n 
atributos AI , Al ,.. , A, , e sejam al , az, ..., a, os valores de O - 1 associados ao 
grau de simplicidade de cada atributo, segundo a Tabela V.2. 

Tabela V.2 - Escala de valores para simplicidade dos atributos de acordo 
com sua estrutura 

O valor da simplicidade dos atributos na classe-objetos é dada por: 
n 

Um valor alto para S U  é um indicador da existência de uma classe-objetos 
menos complexa, provavelmente mais fácil de ser entendida, modificada, estendida e 
reutilizada. 

Subfator: Conformidade - conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a 
especzJica@o foi gerada considerando as normas estabelecidas para o desenvolvimento 

do produto. 

Uma especificação deve estar elaborada obedecendo a uma padronização pré- 
estabelecida, como consequência de normas da organização desenvolvedora da aplicação 
elou de sua contratante. Uma característica importante deste subfator é garantir a 
homogeneização para que o leitor da especficação possa entender o especificado e para 
que os desenvolvedores possam desempenhar a sua fùnção na construção do produto. 
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Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, devemos sempre considerar os critérios Adkrência a 
Normas da Organizqâh Desewolveh  e Aderência a Normas estabelecidas pelo 
Contratanta A definição destes critérios está na Tabela V.3. e uma descrição detalhada dos 
mesmos pode ser encontrada em Clunie (1987). 

V.3.1.2. Fator: Manipulabilidade - conjunto de atributos de qualidade 
que avaliam a facilidxk a% manzpula~ão da especIJica@o para diversas formas & uso. 

Especificações são utilizadas, constantemente, ao longo do desenvolvimento e 
uso do produto, sempre que é necessário realizar consultas, avaliações e manutenções. 
No caso de especificações orientadas a objetos compostas por centenas de classes- 
objetos, esta característica é, particularmente, importante pelo fato de cada classe-objetos 
ser documentada em relação a vários aspectos - atpzatPzbutos, sewi~os, relacionamentos, 
mensagens - o que, para um sistema grande, produz centenas de páginas de documentação. 
Torna-se, portanto, necessária uma organização adequada da especificação que permita ao 
leitor percorrê-la, com facilidade, e localizar as informações de seu interesse. 

O fator manipulabilidade deve ser avaliado através dos subfatores 
Disponibilidade e Rastreabilidade. 

Subfator: Disponibilidade - conjunto de atributos L& qualidd que avaliam a 
facilidade de acesso a% uma especíJicaqão para seus usuários autoi~zaa'os, na sua versão 

mais atualizada. 

A disponibilidade da especificação diz respeito ao fato de que ela deve estar 
pronta para ser utilizada quando se fizer necessário. Por seu caracter dinâmico, 
especificações devem ser constantemente atualizadas para, quando necessário, ser 
possível o acesso a sua última versão. Independente do paradigma de desenvolvimento, 
ao avaliarmos uma especificação segundo este subfator, devem ser considerados dois 
critérios: Estar Atualizada e Acessibilidade. A deíinição destes critérios está na Tabela 
V.3. e uma descrição detalhada pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Subfator: Rastreabilidade - conjunto de atributos L& qualidade que avaliam a 
facilidade de se percorrer as especzJica@es de requisitos e de projeto ident$cando a 
agrega@o de detalhes a um determinado aspecto, desde sua visão mais global até a 

mais detalhada e vice-versa. 

As especificações devem fornecer mecanismos que facilitem o acesso a seus 
elementos de informação. Desta forma, podem ser percorridos caminhos ao longo das 
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especificações, permitindo encontrar o nível de detalhe desejado. Isto é fiindamental para 
a realização de manutenções nas especificações, fornecendo facilidades para a 
localização do item que vai ser alterado e de todos os demais elementos afetados pela 
mudança. 

Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, devem ser considerados os critérios: Organizapío 
da Documentapío, Localizabilidade Interna e Localizabilidade Externa A definição 

destes critérios está na Tabela V.3. Uma descrição detalhada dos mesmos pode ser 
encontrada em Clunie (1987). 

V.3.2. Objetivo: Confiabilidade Conceitual 

Uma especificação deve registrar todas as características que o software deve 

conter, com o principal objetivo de satisfazer as necessidades dos seus usuários. 
Portanto, a especificação deve estar correta com relação a seu conteúdo, isto é, ao 
problema que descreve. Assim sendo, o objetivo Confiabilidade Conceitual refere-se as 

características de qualidade que avaliam se uma especificação é contíável para seus 
usuários, do ponto de vista de seu conteúdo, satisfazendo os requisitos que motivaram a 

sua construção. 

Este objetivo se realiza através dos fatores de qualidade Fidedignidade e 
Suficiência 

V.3.2.1. Fator: Fidedignidade - conjunto de atributos de qualidade 

que avaliam se a especzjica@o representa o que é entendido como sendo as 

necessidades e expectativas dos usuários do produto. 

O fator fidedignidade é avaliado através dos subfatores: Consistência, Não 

Ambigüidade, Cowegão das Abstragões, Cowepío Semântica da Arquitetura e 

Correpío Comportumental. 

SU bFator: Consistência - conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a 

especzjica~ão está isenta de contradi@3es entre os aspectos especzjicados. 

Muitos aspectos da especificação evoluem através das diversas especifícações 

produzidas ao longo de uma seqüência de refinamentos. É perfeitamente natural que, 

como conseqüência da ampliação e amadurecimento do conhecimento relativo ao 

domínio do problema, um mesmo aspecto seja descrito ou modelado de forma diferente 



Capítulo V Avaliação da Qualidade de Especifícações Orientadas a Obietos 

em diferentes lugares da mesma especificação. Inconsistências podem, ainda, estar 

relacionadas a entidades externas, tais como outros sistemas existentes ou em 

desenvolvimento na organização, especificações de software para o tratamento das 

interfaces com o usuário e pacotes de software. Para que seja possível dar uma solução 

correta ao problema, é necessário que todas as referências a um determinado aspecto se 

completem, sem estabelecer contradições. 

Uma especificação é, portanto, consistente, se não contém descrições 

conüitantes. Existem vários tipos prováveis de conflito em especificações (Davis 1993): 

a) Conflitos de comportamentos, ocorre quando são especificadas respostas 
diferentes com relação a um mesmo estímulo e condição. 

b) Conflito de termos, ocorre quando dois ou mais termos de igual signifícado, 
são utilizados para descrever um mesmo objeto, que é tratado em contextos e 

lugares diferentes. 

c) Conflito entre caracten5ticas, ocorre quando existem contradições entre 
características específícas de objetos descritos na especificação. 

d) Conflito temporal, ocorre quando existe conflito lógico ou temporal entre 
duas ações específicas que dependem do tempo. 

Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, devem ser considerados os critérios: Consistência 
Interna e Consistência Externa A definição destes critérios está na Tabela V.4. Uma 

descrição detalhada pode ser encontrada em Clunie (1987). 

SubFator: Não Ambigüidade - conjunto de atributos de qualidade que 
avaliam se o conteúdo da especzfica~ão está expresso, de forma a evitar a possibilidade 

de diferentes interpretações para qualquer aspecto ou assunto. 

Uma especificação é não ambígua, se e somente se, todos os aspectos nela 

descritos permitem apenas uma interpretação. O grau de formalidade da linguagem de 
especificação utilizada é um componente facilitador para a não ambigüidade da 
especificação. Entretanto, mesmo que a linguagem da especificação utilizada não seja 
formal, todos os aspectos devem ser especificados com uma redação explícita e precisa. 

Isto significa que palavras com contéudo vago, devem ser evitadas, buscando-se 
quantificar precisamente os requisitos. 
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Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, devem ser considerados os critérios: Ser Explícita e 
Precisão. A definição destes critérios está na Tabela V.4. Uma descrigão detalhada pode 

ser encontrada em Clunie (1987). 

OBJETIVO: CONFIABILIDADE CONCEITUAL 

B 2 o r e s  de Qualidade O Critérios de Qualidade para Especiíicações em Geral 

SSubFtores de Qualidade Critérios de Qualidade para Especificações 0.0. 

Tabela V.4. - Características de Qualidade Relacionadas ao Objetivo 
Confiabilidade Conceitual 
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OBJETIVO: CONFIABILIDADE CONCEITUAL 

Correção dos I Característica que avalia se na especificação está definido de correta a 

I I Cenários seqüência de intcração entrc as classcs-objetos. 
Correçiio do Característica quc avalia sc na espccificação está definido dc forma 

Comportamento das 1 correta o comportamento de cada classe-objetos. 

I Comportamento dos correta o comportamento de cada clusters. 
Clusters I 

Necessidade dos 

um mesmo aspecto é descrito em mais 

de Qualidade 0 Critérios de Qualidade para Especincações em Geral 

0 SubFatores de Qualidade 0 Critérios de Qualidade para Especincações 0.0. 

Tabela V.4. - Características de Qualidade Relacionadas ao Objetivo 
Confiabilidade Conceitual (cont.) 
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SubFator: Correção Semântica da Arquitetura - conjunto de atributos 
de qualihde que avaliam a correção das abs&qões modeladas de acordo com o 
produto que especzJica. 

Este subfator é específico de especificações orientadas a objetos. Durante o 
processo de desenvolvimento, são gerados modelos de objetos que apresentam soluções 
do problema em diversos graus de abstração. Estes modelos são compostos de 
abstrações - classe-objetos, atributos, serviços e relacionamentos - cujo significado é 

determinado pelo domínio da aplicação. A construção de modelos de objetos requer 
múltiplas iterações, gerando cada vez mais um modelo refhado e estável. Este processo 
de refinamento é realizado acrescentando-se gradativamente detalhes as abstrações 

modeladas e estas evoluções devem ser feitas obedecendo-se aos padrões pré- 
estabelecidos pela organização e ao método de desenvolvimento utilizado. A não 

obediência a estes padrões pode resultar em ambigüidades e, conseqüentemente, em 
mal entendidos e numa implementação inadequada do produto. Por serem abstrações 

imprescindíveis para o entendimento e irnplementação da solução modelada, torna-se, 
necessária, sua avaliação de acordo com o problema que descreve. 

Ao avaliarmos uma especificação orientada a objetos, segundo este subfator, 
devem ser considerados os critérios: Começão de Classes-Objetos, Correção de 
Atributos, Correção de Serviços, Correção dos Relacionamentos de Associação, 
Correção dos Relacionamentos de Composigão, Correpío da Hierarquia de Classes- 
objetos, Coesão Semântica das Classes-Objetos, Coesão Semântica dos Sewiços, 
Coesão Semântica dos Clusters e Acoplamento de Herança A definição destes 
critérios está na Tabela V.4. A seguir apresentamos uma discussão sobre os mesmos. 

Correção das Classes-Objetos 
Definir uma classe-objetos como uma abstração do mundo real é essencial para o 

entendimento da modelagem do domínio do problema e para a implementação da 
solução computacional. Por isso, uma inadequada definição das classes-objetos pode ter 
um impacto significativo no êxito do projeto. Por exemplo, uma boa escolha dos nomes 

para as classes-objetos contribuirá para o entendimento do modelo de classes-objetos, 
embora isto nem sempre seja fácil. Estes nomes devem ser únicos no modelo, descrever 

o conjunto de objetos que a compõem, pertencer ao vocabulário utilizado pelos 
especialistas do domínio - classes de donzinio - e obedecer aos padrões pré-estabelecidos. 
Cada classe-objetos deve ter uma descrição de seu significado, ter mais de um atributo, 

pelo menos um serviço que justifica sua existência no contexto da aplicação e estar 

associada a pelo menos uma outra classe. Além disso, cada classe-objetos deve 
representar uma abstração signiticativa para o domínio do problema e cada objeto na 
classe deve poder ser descrito a partir do conjunto de atributos e serviços especificados. 
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Portanto, todas as classes-objetos - domínio e implementagão - devem estar 
corretamente definidas de acordo com o método de desenvolvimento utilizado e segundo 
as regras pré-estabelecidas pela organização para o projeto específico. 

Correção dos Atributos 
Um atributo é uma abstração de uma única característica possuída por uma 

classe ou seu conjunto de objetos. Cada atributo possui um valor para cada instância de 
objeto, podendo ser um valor atômico, uma referência ou uma estrutura de dados. Os 
atributos representam as características da classe-objetos de domínio - atributos de 

domínio - ou resultados de decisões de projeto e implementação - aiributos de 

implementaçiro. O objetivo é obter, para cada classe-objetos, um conjunto de atributos 
que sejam: 

a) Únicos, ou seja, os nomes dos atributos devem ser únicos na classe-objetos - 
o que n6o é verdadeiro quando se considera todas as classes-objetos do modelo. 

b) Totalmente fatodos,  ou seja, cada atributo captura um aspecto separado da 
abstração da classe-objetos; e 

c) Completos, ou seja, abrangem todas as informações pertinentes a classe- 
objetos que está sendo definida. 

Correção dos Serviços 
O serviço é uma atividade realizada por uma classe ou por um objeto. De modo 

geral, podem ser classificados em dois tipos: servigos de domínio - em sua maioria 
identificados, analisados é especificados durante a fase de análise - e servigos de 

imylementação - resultado de decisões de projeto e codificação. Para garantir sua 
correta implementação, é necessário que cada serviço apresente uma definição precisa e 
que seja especificado, em pseudo-código ou representação equivalente, obedecendo aos 
padrões pré-estabelecidos para a organização ou para o projeto específico. Por exemplo, 

como regra geral, serviços que realizam as mesmas funções devem ter o mesmo nome, 
possuir o mesmo tipo e retornar o mesmo valor. Isto facilita a geração de protocolos 
padrão através do polimorfismo e, conseqüentemente, aumenta as possibilidades de 
reutilização da classe-objetos (Johnson e Foote 1988), (Rumbaugh 1993), (Martin R. 
1995). Portanto, uma inadequada definição dos serviços pode trazer problemas no 

entendimento da implementação do produto. 

Correção dos Relacionamentos de Associação 
As classes-objetos não existem de maneira isolada. Durante o processo de 

modelagem, os desenvolvedores estão interessados em identificar as associações entre as 

classes-objetos e em refletir essas associações no modelo através de relacionamentos 
precisamente determinados. Estas associações indicam a dependência semântica entre 

duas classes-objetos, e os indicadores de cardinalidade devem refletir a semântica correta 
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da associação entre as classes-objetos envolvidas, segundo os requisitos do domínio da 
aplicação. No relacionamento deve estar indicado claramente o significado semântico, 
através do uso de um nome simples e preciso. Caso contrário, pode ser uma indicação de 
um relacionamento incompleto ou que várias associações estão sendo modeladas através 
de um único relacionamento. Além do nome, qualquer relacionamento de associação 
precisa indicar as classes-objetos envolvidas, além de uma definição das restrições 
quando pertinente. Seu correto registro é essencial para o entendimento da solução 

modelada, sua correta implementação e validação por parte do usuário. 

Correção dos Relacionamentos de Composição 
A correta modelagem do relacionamento de composição é importante porque nos 

proporciona um discernimento sigmficativamente maior do domínio do problema e das 

responsabilidades do sistema. Permite obter um modelo de classe-objetos mais simples 
de ser entendido, devido a separação de aspectos de interesse do domínio do problema, 
garantindo a propriedade de visibilidade. 

Relacionamentos de composição podem ser avaliados segundo as duas 
propriedades seguintes (Firesmith 1993), (Rumbaugh et al. 1994): 

a) Transitividade, isto é, se a Classe - A faz parte da ClasseB e a Classe-B faz 
parte da Classe-C, então a ClasseA faz parte da Classe-C. 
b) Anti-simetria, isto é, se a ClasseA faz parte da Classe-B, então a Classe-B 

não faz parte da Classe-A. 

Correção da Hierarquia de Classes-objetos 
Uma das formas mais comuns de organização do conhecimento é através do uso 

de representações hierárquicas, que formam uma estrutura de grafo acíclico dirigido. 
Estas hierarquias facilitam a modelagem pela estruturação de classes-objetos e 

incorporam, resumidamente, o que é semelhante e o que é diferente em relação a elas, 
facilitando o entendimento do modelo e evitando a duplicação de código. Cada classe- 
objetos na hierarquia deve refletir um inter-relacionamento com as demais classes- 

objetos que compartilham a estrutura. Além disso, o topo de uma hierarquia - 
generalização - deve ser uma classe abstrata e as folhas - especializações - devem ser 

classes-objetos concretas. Uma classe-objetos é considerada uma especialização se herda 
todos os atributos e serviços da classe de generalização e acrescenta novos a si própria. 
Portanto, uma especialização deverá sempre representar uma extensão do 

comportamento de seus pais. Uma correta hierarquia de classes-objetos permite o uso 

do polimoríísmo, que é um dos responsáveis pela facilidade de extensão e manutenção 
de um software orientado a objetos (Rumbaugh et al. 1993), (Winblad et al. 1993), 
(Martin R. 1995), (Wang e Wang 1995). 
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Coesão Semântica das Classes-Objetos 
Coesão é definida como um atributo de qualidade de módulos individuais, 

descrevendo o grau em que seus componentes são necessários para realizar uma 
mesma tarefa (Fenton 1991). Para o caso de sistemas orientados a objetos, o termo 
módulo, pode ser substituído pelo termo classe-objetos e a definição de coesão passa a 

ser entendida como a característica da classe-objetos de ter nela especificados um 
conjunto de atributos e serviços que caracterizam adequadamente a abstração e que 

permitem que ela possa cumprir com suas responsabilidades. No entanto, uma classe- 
objetos que apresenta atributos e serviços aparentemente não relacionados indica uma 
maior complexidade da classe-objetos, aumentando, assim, a possibilidade de erros 
durante o desenvolvimento da aplicação. Além disso, pode ser uma indicação de que ela 
precisa ser decomposta em classe-objetos menores. Classes-objetos que representam 
unidades menores, com atributos e serviços logicamente relacionados, são mais fáceis de 
entender e modificar e apresentam maiores possibilidades de reutilização do que classes- 
objetos grandes e complexas. 

A Coesão Semântica dus Classes - Objetos pode ser avaliada considerando a 

seguinte classificação: 

a) Coesãopor Abstraqão, ocorre quando a classe-objetos está composta por um 
conjunto de atributos e serviços relacionados que caracterizam adequadamente a 
abstração, visando o cumprimento de suas responsabilidades. 

b) Coesãopor Coincidência, ocorre quando a classe-objetos está composta por 
um conjunto de atributos e serviços que não caracterizam adequadamente a 

classe-objetos realizando funções não relacionadas com suas responsabilidades. 

Coesão Semântica dos Serviços 
Classes-objetos apresentam um ou mais serviços, onde cada um deles deve 

realizar uma única operação. A Coesão Semântica do Sewiço deve ser entendida como 

a força de associação funcional dos elementos definidos no serviço. Isto é, o serviço 
deve realizar uma única função e deve ser possível descrever seu propósito de forma 
precisa, através de uma sentença simples, contendo um único verbo (Yourdon 1994). A 
baixa coesão de um serviço da classe-objetos (i.e. o servi~o realiza mais de uma fun~ão 

) indica que, provavelmente, é necessária uma moditkação na classe-objetos correspondente 
para obter-se serviços que possuam o nível de granularidade desejado. 

A Coesão Semântica de Servigo pode ser avaliada considerando a seguinte 

classificação: 

a) Coesão Operacional, ocorre quando o serviço especificado na classe-objetos 
realiza uma única operação. 
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b) Coesão por Coincidência, ocorre quando o serviço realiza várias operações 
diferentes, não relacionadas. 

Coesão Semântica dos Clusters 
O cluster é um mecanismo que permite que um conjunto de classes-objetos seja 

organizado segundo objetivos específicos @e. entendimento, teste, reutilização, 
impíementação). Por exemplo, nas fases iniciais do desenvolvimento, as classes-objetos 
são organizadas com o objetivo de atingir-se a compreensibilidade e ter-se uma visão 

geral do modelo numa perspectiva abstrata. Por outro lado, este tipo de organização 
pode mudar a medida que o desenvolvimento evolui. Determinadas funcionalidades do 
sistema, através de cenários ou da distribuição de tarefas, que deverão ser irnplementadas 
entre os membros da equipe de desenvolvimento, são aspectos comumente encontrados no 
desenvolvimento, e que são compreendidos e gerenciados através de clusters adequados. 
Portanto, um cíuster é considerado coeso, se todas as suas abstrações forem ao 
encontro de seu objetivo específico. Um cluster deve representar um único objetivo 
específico e deverá estar composto por um conjunto de classes-objetos relacionadas, 
onde cada classe-objetos contribui para o atendimento deste objetivo. Um cluster coeso 
permite que um conjunto de classes-objetos possa ser devidamente entendido, testado, 

reutilizado e implementado. 

A Coesão Semântica do Cluster pode ser avaliada considerando a seguinte 
classificação: 

a) Coesãopor Classes, ocorre quando o cluster está composto por um conjunto 
de classes-objetos relacionadas, visando o objetivo específico definido para o 
cluster . 

b) Coesúo por Coincidência, ocorre quando o cluster está composto por um 
conjunto de classes-objetos não relacionadas ao objetivo específico que o cluster 

deve atingir. 

Acoplamento de Heran~a 
Herança é um mecanismo capaz de diminuir a complexidade do modelo e 

melhorar a sua compreensão, pois por meio da fatoração das características comuns, as 
classes-objetos tornam-se mais simples, com suas diferenças claramente identificadas. 

Estas características comuns podem ser reutilizadas, não somente pela subclasse em 
questão, mas também por qualquer outra classe-objetos fiitura que precise destas 
características. Através deste mecanismo, também, evita-se a duplicação de esforços na 
modelagem e na documentação. O Acoplamento de Herança deve ser entendido como o 

grau em que uma determinada classe-objetos utiliza os atributos e serviços (i.e. estrutura 
e comportamento) de sua(s) classe-objetos ancestral (is). Ter-se Acoplamento de 



Capítulo V Avaliação da Qualidade de Especiíicações Orientadas a Objetos 

Heran~a elevado é desejável, na medida em que os atributos e serviços herdados são 

utilizados pela suas especializações, podendo, no caso dos serviços, ser redefinidos. 

O Acoplamento de Heranga pode acontecer, de modo geral, de duas formas 
diferentes: 

a) Acoplamento por Extensão, ou seja, a subclasse utiliza os atributos e 

serviços herdados, os redefine ou adiciona outros atributos e serviços. 
b) Acoplamento por Zmplementação, ou seja, serviços e atributos são 

modificados por conveniência para reutilizar ou compartilhar código. Isto é, a 
subclasse é tomada uma classe semelhante a desejada. Este tipo de acoplamento é 
semanticamente errado e conduz a problemas de manutenção e ao serem 
realizados os testes das classes-objetos, pois não há um relacionamento inerente 
entre as classes ancestral e descendente. Toda vez que são realizadas extensões 
e/ou modificações na classe-ancestral, estas não são aplicáveis a suas 

especializações. 

SubFator: Correção Comportamental - conjunto de atributos de 

qualihde que avaliam a correqão da especzjka@ío do ponto de vista dinâmico. 

No desenvolvimento de um modelo de classes-objetos, duas dimensões 
ortogonais são imprescindíveis para descrever completamente o sistema que está sendo 
modelado. A dimensão estática - modelo estático - centra-se no aspecto passivo do 
sistema de classes-objetos e relaciona-se com a estrutura estática dos mesmos. A 
dimensão dinâmica ou comportamental - modelo dinâmico -, por sua vez, refere-se ao 

aspecto ativo do sistema, descrevendo o comportamento do conjunto de classes-objetos. 

Nos métodos orientados a objetos, a dimensão comportamental é modelada 

utilizando diferentes técnicas5, que descrevem os conceitos chaves da dimensão 
comportamental - estado, evento, opera~ão, intera~ão - como discutido no Capítulo 

III. A maioria dos métodos utiliza técnicas baseadas em máquinas de estado finito - 
diagrama de transip50 de estado - DTE (Yeung e Chow 1996) porque através delas é 

possível descrever como um objeto reage ao receber uma mensagem, identificando seus 

estados e transições e os serviços que o objeto executa na transição. Desta forma, os 

Diagrama de Comunicação de Objetos e Diagrama de Ciclo de Vida dos Objetos (Yourdon 1994), Diagrama de 
Fluxos de Eventos e Diagrama de Transição de Estado (Rumbaugh et a1 1994), Diagrama de Transição de Estado, 
Diagrama de Eventos, Diagrama de Operação e Diagrama de H m o  de Objetos (Martin e Odell 1992), Diagrama 
de Estado e Diagrama de Comunicação de Objeto (Shlaer e Mellor 1992) , Diagrama de Interação de Objetos 
(Embley et al. 1992), Máquina de Estado, Diagrama de Cenários, Grájko de Interação (Coleman et al. 1994), 
Diagrama de Transição de Estados e Diagrama de Interação(Booch 1994). 
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aspectos estáticos e dinâmicos nos métodos de desenvolvimento são modelados com 
relativa independência. 

Para compreender o aspecto comportamental de um modelo de objetos, é 
necessário conhecer os estados possíveis dos objetos, os eventos que produzem 

transições e as seqüências de interações - cenários - que definem o contexto destes 
eventos. Portanto, é possível considerar dois níveis de abstração: um nivel de 
colaboragão - interagão, que refere-se a troca de mensagens entre os objetos, e um 
nível de comportamento, que refere-se aos estados, transições e ações internas de cada 
classe-objeto analisada. 

Ao avaliarmos uma especificação orientada a objetos, no que se refere a este 
subfator, devemos, portanto, considerar os critérios: Correqáo dos Cenários, Correpio 
do Comportamento das Classes-Objetos e Correpío do Comportamento dos Clusters. 
A definição destes critérios está na Tabela V.4. A seguir apresentamos uma discussão 
sobre os mesmos. 

Correção dos Cenários 
Um cenário pode ser dehido como uma seqüência específica de interações entre 

classes-objetos com o objetivo de atingir uma funcionalidade desejada para o sistema. 
Além de ser uma auxílio para compreender o comportamento dinâmico do sistema, sua 

correta definição é importante, porque permite: idenhjicar novos objetos; avaliar a 
necessidade das classes-objetos, atributos, sewigos e relacionamentos; refinar e 
melhorar a distribuição das responsabilidades das classes-objetos; verzjicar a 

consistência entre as responsabilidades das classes-objetos; definir casos de testes para 
as classes-objetos e, conseqüentemente, para todo o sistema, e; rastrear os requisitos 

da aplicação (Gossain 1994), (White 1994), (Coad 1995). 

Cada função especificada no documento de requisitos está associada a um ou 

mais cenários. Portanto, para garantir que estamos atendendo os requisitos da aplicação, 
devemos realizar uma análise detalhada dos cenários. Assim sendo, cada cenário deve ser 

avaliado, verificando: os eventos iniciais, os dados associados ao evento; a classe- 
objetos que recebe o evento inicial; os caminhos de comunicação entre as classe- 
objetos envolvidas, verficando em cada classe-objetos, suas responsabilidades com 
relagão a funcionalidade desejada para o cenário; os dados acessados no cenário, e; a 

classe-objetos que fornecerá a resposta (saída) (Gossman 1994), (Agavanakis e 
Thrampoulidis 1 995). 
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Correção do Comportamento das Classes-O bjetos 
Algumas classes-objetos apresentam comportamentos razoavelmente complexo, 

exigindo que mais tempo seja destinado a compreensão, especificação e posterior 
avaliação de seu funcionamento. O nível de comportamento de uma classe-objeto diz 
respeito aos seus estados e transições que, conforme visto, podem ser representados 
utilizando um diagrama de transição de estados (DTE). Valores de atributos e 
relacionamentos mantidos por um objeto constituem seu estado. As transições 

representam mudanças nos valores dos atributos, implicando assim em mudanças de 
estados. Estas transições são produzidas como um reflexo a estímulos - eventos - 
ocorridos dentro ou fora do próprio objeto. Os objetos estimulam uns aos outros, (i.e. 
trocam mensagens) resultando numa série de alterações de seus estados. 

O estado inicial deve ser conhecido, e é aquele em que o objeto se encontra 
quando é criado. Para muitos objetos o número de possíveis estados seria infinito. Por 
isso, não é preciso representar todos os estados no diagrama, mas apenas os estados 
genéricos que determinam algum comportamento específico. Através de um D E  é 
possível especificar de forma clara e precisa o comportamento de uma classe-objetos, 
permitindo que, posteriormente, o seu funcionamento seja validado. Além disso, uma 
representação gráfica torna mais fácil a localização de possíveis falhas ou indefinigões no 

projeto, além de sugerir alternativas para a sua simplificação. Muitas classes-objetos 
possuem um comportamento tão simples que se torna desnecessário representá-lo por 

um D E  . Para outras, no entanto, este é um instrumento valioso, que se for bem 
utilizado pode auxiliar bastante o projeto. 

Correqão do Comportamento dos Clusters 
Sendo um cluster um conjunto de classes-objetos que trabalham juntas para 

atingir um objetivo específico, seu comportamento será determinado essencialmente pela 
colaboração das classes-objetos constituintes que, por sua vez, depende do conjunto de 
comportamentos individuais exibidos por estas mesmas classes-objetos. Sendo assim, o 
comportamento de um determinado cluster é considerado correto se o conjunto de 

comportamentos individuais das classes-objetos fornecem o comportamento desejado em 
relação a funcionalidade definida para o cluster. 

V.3.2.2. Fator: Sufici6ncia - COMO C& atnb~tos de gualidãde que 

avaliam se estão presentes na espec@caqão todos os aspectos necessários e somente estes. 

O fator suficiência é avaliado através dos subfatores Necessidade, Não 

Redundância e Completitude. 
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SU bFator: Necessidade - conjunto de atributos de qualidade que avaliam se 

todos os aspectos considerados na especzjkagão são imprescindiveis. 

Uma especificação deve conter, apenas, os aspectos considerados 
imprescindíveis evitanto, assim, descrições desnecessárias e irrelevantes. No caso de 
especificações orientadas a objetos, este subfator torna-se importante pelo fato do 
desenvolvimento segundo este paradigma ser um processo iterativo, o que obriga a 
manter uma continua avaliação da necessidade das classes-objetos, atributos, serviços e 
relacionamentos ao longo do processo de desenvolvimento. 

Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, deve ser considerado o critério Necessidade dos 
Requisitos. A definição deste critério está na Tabela V.4. Uma discussão detalhada do 

mesmo pode ser encontrada em Clunie (1987). 

A avaliação de uma especiíicação orientada a objetos, no que se refere a este 
subfator, deve considerar, também, os critérios: Necessidade das Classes-objetos, 
Necessidade &s Atributos, Necessiaade &s Servigos e Necessiidade &s Relacionamentos. 
A definição destes critérios está na Tabela V.4. A seguir apresentamos uma discussão sobre 

OS mesmos. 

Necessidade das Classes-Objetos 
A primeira atividade na construção do modelo de classes-objetos é identzcar as 

classes-objetos que tenham relevância no domínio da aplicação. Uma especificação com 

classes-objetos irrelevantes, além de aumentar o tamanho do modelo, pode desviar a 
atenção do problema que está sendo modelado. Para ajudar na avaliação do grau de 

necessidade das classes-objetos no modelo, é conveniente considerar a seguinte 
classificação: 

a) Classes-objetos imprescindíveis, são as classes-objetos consideradas 

relevantes para um implementação adequada do problema. Caso não existam no 

modelo, implicará num modelo incompleto que compromete a implementação e, 
conseqüentemente, a aceitação do software. 
b) Classes-objetos opcionais, são as classes-objetos que poderão ou não ser 

consideradas, pois elas definem responsabilidades relativas a compromissos 
inicialmente não assumidos. 

c) Classes-objetos desnecessárias, são as classes-objetos que não justificam sua 
existência no contexto da aplicação. 
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Necessidade dos Atributos 
Cada classe-objetos deve conter, apenas, os atributos considerados 

imprescindíveis a aplicação em desenvolvimento, evitando assim o tratamento de 
atributos desnecessários e irrelevantes. Um atributo na classe-objetos é necessário, 
quando participa nos serviços que a classe-objetos precisa para cumprir com suas 
responsabilidades ou quando representa um valor (disponível através de um sewi~o 

implícito) que pode ser acessado por outras classes-objetos, através de mensagens. Isto 
quer dizer que atributos não referenciados, elou que não participam nos serviços 
especificados na classe-objetos, não são necessários e, portanto, devem ser eliminados. 
Estes atributos podem ser propriedades válidas da classe-objetos, mas no contexto da 
aplicação não são necessários. Para avaliar o grau de necessidade dos atributos na classe- 
objetos, devemos considerar a seguinte classificação: 

a) Atributos imprescindíveis, são os atributos considerados relevantes para que 
a classe-objetos possa definir seus serviços e possa cumprir com suas 
responsabilidades. Caso não constem nela, a classe-objetos não terá capacidade 
de responder a todas as responsabilidades. 
b) Atributos opcionais, são os atributos que ajudam a obter uma classe-objetos 
mais abrangente. Caso não constem nela, não implicará em uma classe-objetos 
insuficiente. 
c) Atributos desnecessários, são os atributos que não justifkam sua existência 
na classe-objetos, pois não são utilizados no contexto da aplicação. 

Necessidade dos Serviços 
Um serviço é necessário, quando contribui a realização das responsabilidades que 

a classe-objetos deve cumprir no contexto da aplicação. Estes serviços devem ser 
identificados tanto para as classes como para os objetos, de maneira diferenciada. Uma 
forma de garantir a identifkação dos serviços necessários é listar as responsabilidades da 
classe-objetos, definindo o conjunto de serviços que são necessários para cumprí-las e 
assegurar que cada serviço realize uma única função, quanto possível. Da mesma forma 
que as classes-objetos e atributos, o grau de necessidade dos serviços, também, pode ser 
avaliado considerando três categorias: 

a) Serviços imprescindíveis, são os serviços considerados relevantes, que 
garantem a implementação correta do produto. Caso não constem nela, podem 
comprometer a funcionalidade do produto. 
b) Sewiços opcionais, são os serviços que poderão ou não ser considerados. 
Caso não constem nela, não implicará em uma classe-objetos insuficiente. 
c) Serviços desnecessários, são os serviços que não justificam sua existência na 
classe-objetos, pois não são utilizados no contexto da aplicação. 
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Necessidade de Relacionamentos 
A falta de serviços que percorram uma associação pode ser um indicativo que o 

relacionamento é desnecessário, pois nenhum serviço utiliza o caminho, o que talvez 
seja uma indicação de que as informações que se deseja obter não são necessárias. 

Para avaliar o grau de necessidade dos relacionamentos entre classes-objetos, 
devemos considerar: 

a) Relacionamentos imprescindíveis, são os relacionamentos considerados 

relevantes. Caso não existam, as classes-objetos afetadas não goderão cumprir 
com suas responsabilidades e, conseqüentemente, fica comprometida a 
fiincionalidade prevista para o produto. 
b) Relacionamentos opcionais, são os relacionamentos que poderão ou não ser 

considerados. Caso não constem nela, não comprometerá a funcionalidade das 
classes-obj etos envolvidas. 
c) Relacionamentos desnecessários, são os relacionamentos que não são 
percorridos por nenhum serviço. 

SubFator: Não Redundância - conjunto de atributos de qualichde que 
avaliam a presen~a, na especifica~ão, de aspectos repetitivos. 

A presença de redundâncias pode tornar uma especificação mais compreensível, 
mas pode, também, ocasionar problemas nos processos de manutenção da especificação. 
Caso sejam necessárias, devem ser incluídas referências cruzadas explícitas cujo objetivo 

é permitir que as modificações sejam feitas de forma codável. 

Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 
especificação segundo este subfator, deve ser considerado o critério Não Redundância 
de Znformagóes. A definição deste critério está na Tabela V.4. Uma discussão detalhada 

do mesmo pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Ao se considerar o subfator Não Redundância, para o caso de especificações 

orientadas a objetos, deve ser considerado, também, o critério Não Redundância de 
Classes-objetos. A definição deste critério está na Tabela V.4. A seguir apresentamos 

sua discussão. 

Não Redundância de Classes-objetos 
Ao serem inicialmente defmidos os clusters, é difícil conhecer com precisão as 

fronteiras entre eles. É perfeitamente normal que durante o desenvolvimento, dois ou 
mais grupos, trabalhando em clusters adjacentes, gerem modelos que apresentam 

classes-objetos em comum que são modeladas de formas diferentes. Nesses casos, ao 
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serem identificadas classes-objetos que expressam a mesma informação, a classe-objetos 

deve ser nomeada de acordo com os clusters aos quais está relacionada, devendo ser 
representada em um único cluster. 

Classes-objetos duplicadas podem ser encontradas pela comparação entre suas 
descrições (i.e. seus atributos, sewi~os e relacionamentos), identificando-se aquelas que 

são conceitualmente iguais. Portanto, redundâncias de classes-objetos devem ser 

evitadas, pois além de aumentar desnecessariamente o tamanho do modelo, interferem 

nos processos de testes e manutenção da especificação, podendo introduzir 

inconsistências. 

SU bFator: Com pletitude - conjunto de atributos de qualidnde que avaliam se 

todos os aspectos que devem ser especzjicados estão presentes na especzjicap20. 

Segundo Davis (1993) e Alagar e Kourkopoulos (1994), a completitude é o 

atributo de qualidade da especificação mais difícil de se definir e detectar suas violações. 
Estas dificuldades são atribuídas a mudnn~as nos requisitos, incompletitudes no 
conhecimento do domínio do problema e uso de uma linguagem de especzfica@o 

inadequada. De modo geral, duas categorias de incompletitudes podem ser 

identificadas: Incompletitude externa, que ocorre quando a especificação não reflete de 

forma adequada a aplicação, pela falta de definição de algumas de suas propriedades, e, 

incompletitude interna, que ocorre quando a especificação apresenta entidades 

indefinidas (termos, classes-objetos, atributos, serviços etc.) 

Uma especificação é considerada completa se (IEEE 1984), (Clunie 1987), 
(Davis 1993): 

a) Inclui tudo o que o software supostamente deve fazer (i-e. requisitos 
r-elativos a fincionalidade, desempenho, qualidade, interfaces externas etc.); 

b) Define todas as respostas que o sistema deve fornecer para todas as possíveis 
classes de entrada constatadas, válidas ou inválidas; 

c) Está de acordo com o roteiro estabelecido pela organização desenvolvedora 
para o projeto; 

d) Identifica e faz referência a todas as figuras, tabelas, diagramas, assim como 

também define todos os termos e unidades de medida utilizados e referencia todo 

o material utilizado na especificação; e 

e) Evita fi-ases indeterminadas como " A  se determinar- ". Caso existam, deve ser 
indicado quem é o responsável e quando será completada a seção. 

Independente do paradigma de desenvolvimento, ao avaliarmos uma 

especificação segundo este subfator, devem ser considerados os critérios: Completitude 
com Relação ao Roteiro DeJinido pela Organização, Completitude com Relação ao 
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Método de Desenvolvimento e Completitude com Relapío aos Requisitos. A definição 

destes critérios está na Tabela V.4. Uma discussão detalhada sobre os mesmos pode ser 
encontrada em Clunie (1 987). 

V.3.3. Objetivo: Utilizabilidade 

Utilizabilidade é um objetivo fundamental, pois não tem sentido se pensar em 
uma especificação, se esta não pode ser utilizada. Este objetivo refere-se as 
características de qualidade que tornam possível a utilização da especificação, sob as 

mais diversas formas e propósitos, durante o processo de desenvolvimento, avaliação, 
manutenção e implementação. Uma especificação é normaímente utilizada para: 

ser avaliada com relação as suas propriedades inerentes e quanto as 
necessidades e expectativas dos futuros usuários do produto; 

realização de manutenções; 
ser implementada; e 
ser reutilizada de forma parcial ou total, em outros problemas similares. 

O objetivo Utilizabilidade se realiza através dos seguintes fatores de qualidade: 
Avaliabilidade, Manutenibilidade, Reutilizabilidade e Implementabilidade. 

V.3.3.1 Fator: Avaliabilidade - conjunto de atributos de qualidade que 
avaliam a capacidade da especzjka~ão poder ser avaliada com rela@o a sua forma e 
conteúdo. 

Uma especificação deve poder ser avaliada para, assim, se garantir o 
desenvolvimento de um produto final de boa qualidade. Esta avaliação deve poder ser 
feita com relação a sua forma e ao seu conteúdo. Este fator se realiza através dos 
subfatores Verificabilidade e Validabilidade. 

Subfator: Verificabilidade - conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 

facilihde de se avaliar uma especzficaqão segundo a sua forma. 

Deve ser possível avaliar se a especificação foi construída atendendo as normas e 
padrões pré-estabelecidos pelo método de desenvolvimento utilizado, pela organização 

desenvolvedora e/ou usuário. Os atributos de qualidade relacionados a este subfator 
estão indicados nas Tabela V.5 e V.6. Uma justificativa destes relacionamentos pode ser 
encontrada no Apêndice I. 

S u bfator: Vai ida bi l idade - conjunto de atributos de qualidade que avalimz a 
especzJicap?o com rela@'o ao seu conteúdo. 
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As especificações são a base para todas as demais etapas do desenvolvimento de 
um produto de software. Portanto, é muito importante poder garantir que ela esteja 
correta com relação ao seu contéudo. Ou seja, deve ser possível avaliar se a 
especificação descreve adequadamente o problema (especzficações de requisitos) ou a 
solução proposta (especzfícação de projeto). 

Os atributos de qualidade relacionados a este subfator estão indicados nas 
Tabelas V.5 e V.6. Uma justifícativa destes relacionamentos pode ser encontrada no 

Apêndice I. 

V.3.3.2 Fator: Manutenibilidade - conjunto de aíributos de qualidade 
que avaliam a capacidade da especzfícação poder ser facilmente nzodzfícada e 
detalhada. 

A realização de alterações em produtos de software é uma realidade, pela própria 
natureza do mundo real, sujeito a alterações, e do próprio processo de desenvolvimento 

de software. 

A construção de software que seja suscetível a manutenção é, portanto, essencial 
e deve iniciar-se nos primeiros estágios do processo de desenvolvimento e inclui os 

documentos de análise e projeto. Portanto, devemos construir especificações 
considerando este fator. É bastante dacil produzir especificações imunes a necessidade 

de introdução de alterações. 

Existem três possíveis categorias de manutenção em software, de acordo com o 

seu propósito. Estas categorias podem ser aplicadas, também, para especificações: 
manutenqão corretiva, visa corrigir os erros existentes na especificação; 
manutenqão adaptativa, visa modificar a especificação e acomodá-la as 

alterações ocorridas no ambiente, o que traze como consequência mudanças nos 

requisitos; 
manutenqão evolutiva, visa permitir adições e refinamentos produzidos como 

consequência do processo evolutivo na geração da especificação. 

Este fator se realiza através dos subfatores ModiJicabilidade e Evolutibilidade. 

Subfator: Modificabilidade - conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 
capacidade da especzflcação poder ser alterada com facilidade sem com isso perder a 

sua qualidade. 
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A realização de alterações são necessárias pois, fiequentemente, encontramos 
erros, omissões e inadequações nas especificações - manutenção corretiva - ou devido a 
mudanças nos requisitos por alterações no ambiente - manutenção adaptativa . Torna-se 
necessário que a especificação seja facilmente modificável. Sua organização, estrutura, 
estilo e modelagem devem, portanto, permitir que tais modificações sejam feitas com 
facilidade, de forma completa e consistente, sem se perder a qualidade. 

Os atributos de qualidade relacionados a este subfator estão indicados nas Tabelas 
V.5 e V.6. Uma justificativa destes relacionamentos pode ser encontrada no Apêndice I. 

S u bfator: EVO~ u ti bi l idade - conjunto de atributos de qualidade especijicação 
que avaliam a sua facilidade de se poder introduzir novos requisitos ou realizar 

reJinamentos em uma especzJicação sem que esta perca a qualidade. 

O ambiente real não é estático. Ele sofie mudanças que podem requerer a 
agregação de novas funcionalidades ao sistema e, conseqüentemente, alterar os 
requisitos do software. A especificação precisa, portanto, ser evolutível. Os atributos 

relacionados a confiabilidade da representação são fundamentais para que seja possível 
compreender e manipular a especificação onde se quer realizar modificações elou 
evoluções. Além disso, realizar uma modificação ou uma evolução em especificações não 
confiáveis sob o ponto de vista conceitual conduz, apenas, a especificações detalhadas 
não confiáveis, o que não tem qualquer sentido de se produzir. Os atributos de qualidade 
relacionados a este subfator estão indicados nas Tabelas V.5 e V.6. Uma justificativa 

destes relacionamentos pode ser encontrada no Apêndice I. 

V.3.3.3 Fator: Reutilizabilidade - conjunto de atributos de qualidade 
que avaliam se a especzjicação tem os seus componentes organizados e desenvolvidos 
de maneira a permitir sua reutilização parcial ou total em outras aplicap5es similares. 

Atualmente não é, ainda, fiequente a reutilização de componentes de 

especificações. Cada nova aplicação é especificada e desenvolvida como se nenhuma 
outra já houvesse sido criada. Devemos, no entanto, considerar a possibilidade de que 

outros produtos de software para aplicações similares venham a ser desenvolvidos e que 
se possa aproveitar o trabalho já realizado. Reutilizar especificações orientadas a objetos 
- componentes do modelo de classes-objetos e sua documentação - parcial ou totalmente 

pode reduzir em muito o volume de esforço requerido no desenvolvimento de novos 
produtos de software. A preocupação com a reutilização deve dar-se desde as primeiras 
etapas do processo de desenvolvimento6. Para que isto aconteça, devem ser realizadas 

6 A decisão de desenvolver para reuso é uma decisão gerencial, resultado de uma análise custo/ben&cio. Além 
disso, deve ser definido o enfòque de desenvobimento para reutiíiza@o mais apropriacio para a organizagão. 
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atividades relacionadas a um desenvolvimento para reutilizagão, visando a preparação 
de componentes da especificação para sua posterior reutilização em outros contextos7. O 
paradigma da orientação a objetos possui diversas características que facilitam a 
reutilização: encapsulamento de classes-objetos, heranga, composigão de classes- 
objetos, polimor-mo, classes genéricas e os frameworks. Este fator se realiza através 

dos subfat ores Adaptabilidade e Generalidade. 

SubFator: Adaptabilidade - conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 
capacidade da especzjicagão poder ser adaptada para corresponder a outra aplicagão 
similar. 

Para que componentes de uma especificação possam ser reutilizados, esses 
componentes em geral necessitam adaptações para corresponder perfeitamente, a nova 
aplicação. Isso pode ser facilitado pela existência de padrões de desenvolvimento para 

seus componentes. Os atributos de qualidade relacionados a este subfator estão 

indicados nas Tabelas V.5 e V.6. Uma justificativa destes relacionamentos pode ser 
encontrada no Apêndice I. 

SU bFator: General idade - conjunto de atributos de qualidade que d i a m  se 
a especificagão tem os seus componentes desenvolvidos de forma a poderem ser 
utilizados em outros contextos. 

Componentes da especificação desenvolvidos para serem reutilizados em outras 
aplicações devem ser mais flexíveis, do que se fossem desenvolvidos para atender apenas 
a uma solução específica. O que se pretende não é o desenvolvimento de um 

componente que satisfaça os requisitos de uma aplicação particular, mas sim de um 
componente suficientemente genérico e que encapsule funcionalidades úteis em uma 
diversidade de contextos. Esse ganho em flexibilidade implica inevitavelmente em um 
aumento da complexidade da componente, o que significa que o projetista deve dedicar 

uma parcela considerável de tempo ao seu planejamento, se realmente deseja um 
resultado satisfatório. Os atributos de qualidade relacionados a este subfator estão 

indicados nas Tabelas V.5 e V.6. Uma justificativa destes relacionamentos pode ser 
encontrada no Apêndice I. 

7 Estas atividades incluem: análise da variabilidade dos requisitos em relação aos diferentes reutilizadores 
potenciais, análise de custo/beneficio com relação a introdução de novos requisitos e modelagem das 
componentes com um adequado nível de granularidade, considerando os possíveis reutilizadores do 
componente (Karisson ed. 1995), (Frakes e Teny 1996). 
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O I ~ d e r ê 6 i a  a Normas cslabelecidas pelo Contratante x I I 
MANIPULABILIDADE 

Disponibilidade ' 

Tabela V.5. - Características de Qualidade do Objetivo Confiabilidade da 
Representação relacionadas ao Objetivo Utilizabilidade 
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Necessidade dos Rclacionamcntos 
Não Redundância 

Tabela V. 6. - Características de Qualidade do Objetivo Confiabilidade 
Conceitual relacionadas ao Objetivo Utilizabilidade 

V.3.3.4 Fator: Implementabilidade - conjunto de atributos de 
qualidade que avaliam se uma especiJicap20 pode ser implementada, tendo em conta 
aspectos econômicos, Jinanceiros, tecnológicos, de demão de obra, de cronograma e sociais. 

O desenvolvimento de software é uma atividade problemática, devido, 
principalmente, a escassez de recursos e as dificuldades encontradas durante o processo 
de desenvolvimento tais como, problemas técnicos, mão de obra inadequada e 
cronograma insuficiente. Por isso, é necessário realizar uma avaliação da viabilidade de 
construção do sofbvare, após se ter a sua especificação, considerando os vários aspectos 
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envolvidos, isto é, aspectos econômicos, financeiros, tecnológicos, de mão de obra, de 
cronograma, de engenharia humana e sociais. 

Este fator se realiza através dos subfatores Viabilidade Econômica, Viabilidade 
Financeira, Viabilidade Tecnolhgica, Viabilidade de Mão de Obra, Viabilidade de 
Cronograma e Viabilidade Social 

Subfator: Viabilidade Econômica - conjunto de atributos de qualidáde que 
avaliam a compatibilidade entre o custo estimado para o desenvolvimento e opera@o 
do softwae e os benefícios esperados com a sua utiliza@o. 

O problema da viabilidade econômica é um problema de estimativa de todos os custos 
envolvidos no desenvolvimento e operação do sistema, dos beneficios que advirão do seu uso e da 
comparação destes custos e beneficios. É, portanto, um problema de análise custo/beneficio. 

Para o caso específico do paradigma de orientação a objetos, muito pouco tem 
sido feito em termos de métodos para estimar custos de desenvolvimento. Isto se deve 

ao fato de existirem poucos relatos de experiências no uso do paradigma em 
organizações. Conseqüentemente, a inexistência de dados históricos de custos de 
desenvolvimento de software utilizando este paradigma impede que se tenham padrões 
de referência, sendo muito difícil estimar de forma confiável o custo de um novo projeto. 
A literatura apresenta algumas propostas de métodos para estimar custos de 
desenvolvimento no paradigma de orientação a objetos, destacando-se os trabalhos de 
Lorenz e Kidd (1994), Bohem et al. (1 995) e Philip et al. (1 995). ' 

Ao avaliarmos a Implementabilidude de uma especificação segundo este 
subfator, devem ser consideramos os critérios: Aceitabilidade de Custos, Relevância 
dos Benefíios e Compatibilidade Custo/Benefício. A definição destes critérios está na 

Tabela V.7. Uma discussão detalhada dos mesmos pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Subfator: Viabilidade Financeira - conjunto de atributos de qualihde que 
avaliam a existência e a disponibilidade de capital necessário para conduzir o 

desenvoívimento do produto especzficado. 

A viabilidade financeira pode ser avaliada através da análise da condição 
financeira, presente e potencial. Deve-se considerar a capacidade da empresa de assumir, 

com segurança, o débito adicional que pretende contrair e em suprir, adequada e 
continuamente, com recursos próprios, os fiindos necessários para o desenvolvimento, 

uso e manutenção do produto. Isto implica na verificação da existência de capital e se a 
empresa é capaz de tomá-lo disponível quando necessário. 
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Ao avaliarmos a Zmplementabilidade de uma especificagão segundo este 
subfator, devemos considerar os critérios: Existência de CapitaZ e Disponibilidade de 
Capital. A definiç-ão destes critérios está na Tabela V.7. Uma discussão detalhada destes 
critérios pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Tabela V. 7 . - Características de Qualidade de Especificações segundo o 
Objetivo Utilizabilidade 
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OBJETIVO: UTILIZABILIDADE 

Existência de Capital I Característica que avalia se a organização possui capital sdciente 

I 
- 

Capital I dismnível o ca&d necessário iíara o desenvblviment~. 

I Existência da I Característica que avalia se existe o nível de tecnologia necessário 

I ~ecnoloeia 1 tem dirmnível tmnnlnvisr m m  rnthizir n d~cenvnlvimentn 

I Existência de Miío de 1 Característica que avalia se existe na instalação a mão de obra 

ssários para realizar o 

1 Impactos Sociais 1 consideração seus impactos sobre o sistema social ao qual deverá servir. I 

Tabela V. 7 . - Características de Qualidade de Especificações segundo o 
Objetivo Utilizabilidade (cont.) 

Subfator: Viabilidade Tecnológica - conjunto de afributos de qualidade 
que avaliam a existência e a disponibilidade da tecnologia necessária para conduzir o 
desenvolvimento do produto especz$cado. 

A viabilidade tecnológica refere-se a possibilidade de construir o 
considerando se o desenvolvimento atual da tecnologia - hardware e sofhyare 

software 
- permite 

122 
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o atendimento dos requisitos. Conseqüentemente, é necessário veriíkar se a organização 
desenvolvedora tem acesso a essa tecnologia e caso isto não aconteça, como esta pode 
ser adquirida. 

Ao avaliarmos a Implementabilidade de uma especificação segundo este 
subfator, devemos considerar os critérios: Existência da Tecnologia e Disponibilidade 
da Tecnologia. A definigão destes critérios está na Tabela V.7. Uma discussão detalhada 

dos mesmos pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Subfator: Viabilidade de Mão de Obra - conjunto de atributos de 
qualidcrde que avaliam a existência e a disponibilidade dá mão de obra necessária 
para conduzir o desenvolvimento do produto e.speczflcado. 

A viabilidade de mão de obra está relacionada a possibilidade de se organizar uma 
equipe de desenvolvimento, formada por gerentes, especialistas do domínio, analistas e 
programadores, com conhecimento e experiência suficiente para desenvolver o software. 

Esta equipe precisa dominar a tecnologia a ser utilizada, no que se refere a hardware e a 
software. Além disso, precisa ter o conhecimento necessário do domínio da aplicação. Se 
não forem satisfeitas qualquer uma destas condições o êxito do projeto fica 
comprometido. Assim sendo, ao avaliarmos a Implementabilidade de uma especificagão 
segundo este subfator, devemos considerar os critérios: Existência de Mão de Obra e 
Disponibilidade de Mão de Obra. A definição destes critérios está na Tabela V.7. Uma 

discussão detalhada dos mesmos pode ser encontrada em Clunie (1987). 

Subfator: Viabilidade de Cronograma - conjunto de atributos de 
qualicúxde que avaliam se o software pode ser construido dentro do limite de tempo 
estabelecido. 

O processo de desenvolvimento é uma atividade essencialmente dinâmica que 

envolve muitos problemas, existindo uma clara certeza de que, ao longo do 
desenvolvimento, os fatos não ocorrerão conforme o planejado. Por isso, deve-se avaliar 
se o software poderá ser construído dentro dos prazos estipulados no cronograma do 
projeto, considerando possíveis ocorrências de imprevistos e sem descuidar a qualidade 

definida para o produto. 

Ao avaliarmos a Implementabilidade segundo este subfator, devemos considerar 

os critérios: Adequabilidade do Cronograma e Flexibilidade do Cronograma A 
definição destes critérios está na Tabela V.7. Uma discussão detalhada dos mesmos pode 

ser encontrada em Clunie (1987). 
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Subfator: Viabilidade Social - conjunto de atributos de qualidzde que 
avaliam as implicayões que o software, que vai ser constrwído, terá sobre o grupo 
social ao qual deverá servir, assim como sobre qualquer outro grupo social externo. 

A viabilidade social refere-se a possibilidade de se poder construir o software 

considerando as implicações sobre o grupo social ao qual deverá servir, bem como a 
qualquer outro grupo social externo que poderá ser afetado pelo mesmo. Portanto, um 
estudo de viabilidade social deve considerar as repercussões sobre a sociedade e estas 
devem ser cuidadosamente analisadas, assegurando-se a sua aceitabilidade, antes de se 

iniciar a construção do software. 

Ao avaliarmos a Zmplementabilidade segundo este subfator, consideramos os 
critérios: Aceitabilidade dos Impactos Sociais e Aceitabilidade da Engenharia 
Humana A definição destes critérios está na Tabela V.7. Uma discussão detalhada dos 

mesmos pode ser encontrada em Clunie (1987). 

V.4 Conclusão 

Neste capítulo é discutido um conjunto de características de qualidade proposto 

para avaliar especificações de modo geral e para o caso de especificações orientadas a 
objetos, no que se refere a modelos de classes-objetos e sua documentação associada. 
Estes atributos foram defmidos a partir de trabalhos sobre qualidade de especificações, 
da literatura técnica sobre qualidade em orientação a objetos, dos métodos de 

desenvolvimento orientado a objetos e da experiência de participação em um projeto de 

desenvolvimento orientado a objetos. A organização da discussão destes atributos foi 
realizada de acordo com o método de avaliação da qualidade de software proposto por 
Rocha (1983). 



Capítulo VI 

Hierarquização dos Atributos 
de Qualidade de Especiica@íes 

Orientadas a Objetos 

"Conte o que é contábil, meça o que é mensurável 
e o que nZo é nzensurhvel torne mensurávelyy. 

VI.1. Introdução 

No capítulo anterior foram discutidos com detalhes os atributos de qualidade 
para especificações orientadas a objetos. Neste capítulo, descrevemos os resultados de 
uma pesquisa de campo realizada com o objetivo de obter um perfil da qualidade 
desejável para especificações orientadas a objetos. A partir desta pesquisa, verificamos se 

os atributos de qualidade propostos adequam-se as especificações desenvolvidas 
utilizando este paradigma e estabelecemos uma hierarquização dos mesmos, de acordo 
com o seu grau de importância. A pesquisa foi realizada consultando a opinião de 

profissionais com experiência no uso do paradigma de orientação a objetos no 
desenvolvimento de projetos reais. 

V1.2. Hierarquização dos Atributos de Qualidade de 
Especificações Orientadas a Objetos 

Apresenta-se nesta seção os procedimentos utilizados para determinar o grau de 

importância dos atributos de qualidade para especificações desenvolvidas segundo o 
paradigma de orientação a objetos, discutidos com detalhes no Capítulo V. O 
procedimento utilizado compreende as seguintes etapas: deJiniqão dos objetivos, &Jinigão 
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dos elementos & populagão, dèflnigão dos inshwnentos, processo dè aplica@o dos 

insfrzmzentos e análise estatística dos dados coíetaah. 

V1.2.1. Objetivo 

Esta pesquisa teve como objetivo obter um perfil da qualidade desejável para 
especificações orientadas a objetos. Para isto, foram realizadas as seguintes atividades: 

Verificação da adequação dos atributos de qualidade propostos as especificações 

desenvolvidas utilizando este paradigma. 
Análise do conjunto de atributos, estabelecendo uma hierarquização dos mesmos, 

de acordo com o seu grau de importância. 

V1.2.2. Definição dos Elementos da População 

Nesta pesquisa foram considerados, na população, três tipos de elementos: 
Gerente do projeto, responsável pela atividade de gerenciamento do projeto ao 

longo de seu desenvolvimento. 
e Analista/Projetista, responsável pelas tarefas relacionadas a elicitação e geração 

da especificação de requisitos e de projeto. 
e Programador, responsável pelas tarefas de implementação segundo as 

especificações. 

V1.2.3. Definição dos Instrumentos 

Para a realização da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes documentos de 

apoio ao processo experimental: 

Instrumento para Hierarquizar Critérios de Qualidade para Especificações 

Orientadas a Objetos 
Através da aplicação deste instrumento, é obtido o grau de importância dos 

atributos de qualidade para uma especificação, segundo as visões do 

analista/projetista e programador (Apêndice III) 
e .Manual para Controle da Qualidade de Especificagúes Orientadas a Objetos 

Neste documento são discutidos os atributos de qualidade a serem analisados, 

apresentando-se sua definição, justificativa, processo de avaliação e sugestões 
para correção, quando pertinentes (Apêndice I). 

V1.2.4. Processo de Aplicação dos Instrumentos 

A partir da definição e discussão dos atributos de qualidade foram elaborados os 
instrumentos definidos no item anterior. Estes instrumentos foram aplicados a três 
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categorias da população defuida na pesquisa (gerentes', analistas/Projetisfas e 
programdres) que participam em projetos de desenvolvimento orientado a objetos. O 
conjunto de atributos avaliados completa um total de 76, organizados segundo o método 
de avaliação da qualidade utilizado. Dos setenta e seis atributos, 53% correspondem a 
características aplicáveis a especificações em geral e 47% correspondem a características 
aplicáveis a especificações orientadas a objetos. A aplicação dos instrumentos para a coleta de 
dados foi realizada da seguinte maneira: 

As entrevistas foram iniciadas fazendo-se uma breve introdução do objetivo da pesquisa, 
do instrumento e fornecendo orientações gerais sobre o preenchimento do documento. 
O instrumento foi acompanhado de um anexo, contendo as definições de cada 
atributo de qualidade. 

Devido a extensão do instrumento e por serem atributos de qualidade 
pertencentes a um novo paradigma de desenvolvimento, optou-se pela aplicação 
do mesmo sempre em forma de entrevista. 
Foi entregue aos entrevistados o respectivo instrumento. Cada entrevista foi 
realizada de maneira individual, pelo fato de serem necessárias explanações 

verbais com relação a cada atributo de qualidade. 
Obteve-se dos entrevistados, para cada atributo avaliado, um valor quantitativo de O 

a 4, segundo a escala descrita na Tabela VI.1. Para o caso de atributos específicos 
do paradigma de orientação a objetos, foram obtidos dois valores. Um valor 

correspondente a especificações de requisitos e outro a especifkações de projeto. 

Indica que o atributo que está sendo apresentado não tem / j 
nenhuma immrtância. li 
Indica que o atributo que está sendo apresentado tem pouca 
importância. 
Indica que o atributo que está sendo apresentado tem 

Indica que o atributo que está sendo apresentado é muitc 
importante. 
Indica de maneira absoluta que não há dúvida que a 

Tabela VI.1- Escala de Valores 

Salientou-se que não se estava fazendo avaliação de um determinado sistema 
(desenvolvido ou em desenvolvimento), mas avaliando-se o grau de importância 

de cada atributo, a partir da experiência do entrevistado no desenvolvimento 

'pelo fato dos gerentes representarem uma amostra pequena, foram considerados na categoria analistaslprojetistas 
ou programadores, dependendo de cada caso. 
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utilizando este paradigma. Isto é, os valores atribuídos a cada atributo retratariam 
como uma especificação orientada a objetos deveria estar e não o estado em que uma 
determinada especificação se apresentava. 
Foram realizados pré-testes pilotos com profissionais com o mesmo perfil dos 

entrevistados, para verificar a aplicabilidade do instrumento. 

V1.2.5. Análise Estatística dos Dados 

A geragão do conjunto de dados foi realizada procurando-se garantir que a 
amostra, de acordo com o nosso universo pesquisado, fosse representativa. A coleta de 
dados da pesquisa estendeu-se a 20 entrevistados, todos com experiência em modelagem 
e programação orientada a objetos, utilizando o método de análise e projeto (OOA - 
OOP) proposto por Coad e Yourdon (1992;1993) ou o método OMT proposto por 
Rumbaught et al. (1994). A análise estatística deste dados foi realizada, para cada 
critério de qualidade, através do pacote estatístico SPSSPC for Windows Release 5.01, 

da seguinte maneira: 
A estatística descritiva para as amostras foi realizada através das fùnções 

Fi-equencies e Descriptives para cada critério em separado e em conjunto, para 
os dados coletados dos analistas/projetistas e dos programadores. Analisaram-se 
também, em conjunto, todos os elementos população. 
A análise das amostras foi realizada através de medidas de tendência central 

Para um melhor entendimento da análise dos dados coletados, a discussão dos 

resultados se inicia com os critérios de qualidade relativos a especificações de modo geral e, 
seguidamente, com os critérios para o caso do paradigma de orientação a objetos, segundo o 

objetivo confiabilidade da rqjresentagão e confiabilidade conceitual, respectivamente. 

V1.2.5.l Hieraquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
da Representação 

Nas tabelas e nos gráficos que serão apresentados, os critérios de qualidade para 
especificações orientadas a objetos são hierarquizados de acordo com os intervalos 
definidos na Tabela VI.1. A discussão e processos de avaliação de cada um destes 

atributos pode ser encontrado no Apêndice I. 

A Tabela VI. 2 e a Figura VI.1 apresentam os resultados classificados em ordem 
descendente de importância, dos critérios de qualidade relacionados a especificações de modo 

'somamos as observaqões originais (XI, Xz , . . . J,,) e dividimos o total por n. 
%fedida do grau de dispersão das observações, sendo uma boa medida para descrever amostras. 
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geral para o objetivo confiabilidade da representação. Pode-se perceber, claramente, que a 
maioria dos critérios (90%) tem graus de importância variando de muito importante a 
imprescindível. Dentre o conjunto de atributos listados, os critérios de qualidade 
relacionados ao subfator disponibilidade (acessibilidade e estar atualizada) lideram o 

conjunto de critérios representados na tabela. Isto torna evidente a preocupação por se 
ter sempre uma especificação que possa ser facilmente acessada por seus usuários, na sua 
versão mais atualizada, pois será utilizada por diversas pessoas ao longo do 
desenvolvimento, devendo, ainda., atender as necessidades da fase de manutenção. 

Os critérios pertencentes ao fator comunicabilidade também apresentam graus de 
importância elevados. Isto demonstra a preocupação de desenvolvedores e usuários por 

se ter disponível uma especificação que possa ser lida e entendida por diferentes pessoas 

ao longo do desenvolvimento, tornando viável as atividades de irnplementação, 
manutenção e reutilização. Apenas os critérios associados ao subfator uniformidade no 
nível de abstnqão (uniformidade de detalhe e independência de detalhes de projeto) 
apresentaram graus de importância menores. Acreditamos que isto acontece devido ao 

fato do desenvolvimento orientado a objetos estar envolvido numa dinâmica iterativa 
muito grande, que dificulta atingir estes critérios. 

Critérios i Grau de Importância I/ 

! Uniformidade de Notacão (UNT) 1 MI-IMPRE / 

j Organização da Documentação (ORD) 
i Correção Semântica (CSIVP) 

Tabela VI.2 - Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
da Representação para Especificações em Geral 

MI-IMPRE 
MI - IMPRE 
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Critérios 

Figura VI.1 - Grau de Importância dos Critérios do Objetivo 
Confiabilidade da Representação para Especificações em Geral 

As Tabelas VI.3 e VI.4 apresentam os resultados obtidos, classificados em ordem 

de importância, dos critérios referentes ao modelo de requisitos e de projeto orientado a 
objetos para o objetivo confiabilidade da representagão. Observa-se que os critérios 

avaliados com relação ao modelo de requisitos apresentam, de modo geral, graus de 
importância menores, se comparados com os mesmos critérios avaliados segundo o 
modelo de projeto (Figura. VI.2). Isto significa que, pela própria natureza iterativa do 
processo de desenvolvimento orientado a objetos e pela falta de uma clara definição das 

ikonteiras entre as fases, a preocupação pela qualidade se dá com maior atenção ao 
modelo na fase de projeto, por ser este o modelo a ser implementado. Entretanto, o 

modelo de requisitos usualmente é considerado incompleto, e terá transformações pelo 
próprio processo de maturação a que está submetido. Portanto, a equipe de desenvolvimento, 
nesse momento, está mais preocupada em fornecer soluções de modelagem que 
capturem os aspectos relevantes do domínio da aplicação, do que em atingir altos níveis 
de qualidade para um produto que inevitavelmente soikerá modificações ao longo do 

desenvolvimento. Pode-se perceber, também, que o critério tamanho das interfaces, tem 
a última posição em grau de importância, quando se refere ao modelo de requisitos. No 
entanto, toma-se muito importante quando se refere ao modelo de projeto. Na realidade, 

este fato é natural pois, para o modelo de requisitos, dificilmente são considerados com 
rigor os argumentos que participam nas mensagens. 
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Tabela VI.3 - Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
da Representação para um Modelo de Requisitos Orientado a Objetos 

Sim~licidade do Servico (SIS) 
Tamanho dos Serviços (TS) i MI - IMPRE - 

Acoplamento de Interação (ACI) i MI - IMPRE 

Tamanho das Interfaces (TI) i MI 
Acoplamento de Relacionamento dos Clusters (ARCL) I ACI - MI 
Uniformidade de Abstracão das Classes-obietos (IJAC) I ACI - MI 

Tabela VI.4 - Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
da Representação para um Modelo de Projeto Orientado a Objetos 

Nível de Fatoração das Classes-objetos (NFC) 1 ACI - MI 
Tamanho das Classes-objetos (TCO) I ACI - MI 
Uníformidade de Abstracão dos Clusters íUCL) ACI - MT 
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TCO 
UAA UCL NPH CCL. ACRL AiCL TS TI. SIA 

Modelo de Requisitos Critérios 

Modelo de Projeto 

Figura VI.2 - Grau de Importância dos Critérios do Objetivo 
Confiabilidade da Representaçãio para um Modelo Orientado a Objetos 

Cabe salientar que, nos resultados computados referentes aos critérios 
relacionados a cluster, o valor do desvio padrão é maior, se comparado com os valores 

obtidos para os outros critérios. Isto induz a supor que o conceito de cluster4 é 
entendido e utilizado de várias formas pelos desenvolvedores. 

A Tabela VI.5 apresenta os resultados da avaliação do modelo de objetos, 

segundo a visão do analistdprojetista, do programador e de toda a população. Através 
desta tabela, é possível demonstrar que o grau de exigência dos analistas/projetistas e dos 
programadores, com relação a qualidade do modelo de objetos, varia de acordo com o 
critério de qualidade observado. 

Computando-se os dados de todos os elementos da população, observa-se que os 
resultados dos critérios relacionados ao subfator unqormidade no nível de abstrap?o 
têm o mesmo grau de importância. Percebe-se, também, através da Figura.VI.3, que os 
analistaslprojetistas demonstram ter maior preocupa@o em manter a uniformidade no 

nível de abstração, considerando o estágio de desenvolvimento. Por outro lado, os 
programadores são mais exigentes do que os analistas na maioria dos critérios relativos 
ao subfator corre~ão da arquitetura, concisão e simplicidade, pois estes atributos estão 

4 A maioria dos entrevistados utilizaram o Método de Coad e Yourdon, portanto, o conceito de cluster é 
associado ao conceito de assunto. 
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relacionados com aspectos de disposição, composição e relacionamentos dos 
componentes do modelo, fiindamentais para garantir uma implementação adequada. 

OBJETIVO: CONFIABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO 
ATRIBUTOS 

....................................................................................................................................................... ........................... .......................... 

.......................... .......................... ~ p i f f ~ i ; @ ~ ~ ~ a ~ e ~ ~ f ? i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ; t t t : ; ; : ; : ; ; ; ; ; : ; ;  . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 

............ ............ ............ ............ ........... ............ ........... Simplicidade dos Serviços MI - IMPRE MI MI-IMPRE 

........... ....... 

........... .:.L.:.:: ......... Simplicidade dos Atributos MI-IMPRE MI-IMPRE MI-MPRE 

............ ............ ............ .......... ........ .......... ............ ......... ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ 

Legenda: 
A - Analisfas P - Programadores 

(m,p) 1 A 

Tabela VI. 5 - Hierarquizaflo dos Critérios (organizados por Subfator) do Objetivo 
Confiabilidade da Representação para um Modelo Orientado a Objetos 

P 

Uniformidade de Abstração das Classes-Objetos 
Uniformidade de Abstração dos Atributos 
Uniformidade de Abstração dos Serviços 
Uniformidade de Abstração dos Clusfers 

No que diz respeito aos critérios relativos a tamanho, estes apresentam um grau 
de importância maior quando se refere ao tamanho do servi~o. Isto demonstra que, 

;;iii;;;ii;;i;i;;;;i;;i;i;jii: ;;;;;;;ii;i;;ii;ij;;;ji;;;i; 
ACI-MI 
ACI-MI 
ACI-MI 
ACI - MI 

................................................................................................................................................................................................. ........................................ ....................................... ..................................... ~oppg~~~;~gAp~~itgt~y~ii:;:.:;;;;;::;;;;;;;;~;;;;;;;;;i;;;;;~ ........................................ 

apesar de ser um critério bastante controverso, ele se torna muito importante em seus 
respectivos contextos. Percebe-se, também, que os analistas/projetistas e os programadores 
estão preocupados em rninimizar os impactos causados por alterações na especificação, 

....................................................... 
ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

;:;;;;i;;iiiii;iii;;;i;;;;;;;.:i;;;;;;;t;;;;;;;;;;;:;;jjj;; 

ACI - MI 
MI 

MI-IMPRE 

............ ........... ............ .......... ............ . . . .  ............ ............ ............ .......... ............ 

............ ............ ........... ............ ........... ............ ............ 

através da definição e implementação de classes-objetos com serviços e atributos 

ACI-MI 
ACI-MI 
ACI-MI 

MI 

...................................................................................................................................................................................................... 

Nível de Fatoração da Classe-Objetos 
Nível de Profundidade da Hierarquia de Classes&jetos 

simples, quando possível. Considerando-se todos os dados obtidos dos elementos da 

ACI-MI 
ACI 

ACI-MI 
ACI - MI 

MI 
ACI-MI 

MI-IMPRE ............ ............ Coesão Estrutural da Classe-Objetos 

população, percebe-se que os resultados ora favorecem as opiniões dos 

i;;;;;;;;;;;i;;;iiii;;;;;;;;: 

ACI - MI 
MI-IMPRE 
MI-IMPRE 

analistas/projetistas, ora favorecem os pareceres dos programadores, estabelecendo um 
equilíbrio entre ambos. 
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U M  UCL NPH CCL ACRL AiCL TS TI SIA 

Analistas/Rojetistaç Critérios 

I I Programadores 

Figuirr VL3 - Grau de Importihcia dos Critérios do Objetivo Confiabiiidade da 
Representaeo para o Modelo Orientado a Objetos, segundo as visões dos 
Analistas/Projetistas e Programadores 

V1.2.5.2 Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
Conceitual 

A Tabela VI.6 e a Figura VI.4 apresentam os resultados, classificados em ordem 

de importância, dos critérios de qualidade relacionados a características gerais de 
especificações para o objetivo confiabilidade conceitual. Todos os critérios de qualidade 

foram pesquisados tanto para analistas/projetistas, quanto para programadores. Observa- 
se que a maioria desses critérios tem peso elevado, variando de muito importante a 
imprescindivel, demonstrando o grande interesse em se ter uma especifícação correta 

com relação ao problema que descreve. Apenas os critérios não redundância e 
completude com rela~ão ao método de desenvolvimento utilizado têm um grau de 

importância menor. A não redundância não é considerada como um atributo 
imprescindível, pois a redundância em si não é considerada um erro, embora, possa levar 

a erros e trazer problemas no processo de manutenção da especificação. Além disso, em 
algumas circunstâncias, a redundância é necessária para tornar uma especificação mais 
compreensível. O critério completude com relaqão ao método de desenvolvimento 

utilizado tem peso variando de ACI - MI. Isto acontece porque o paradigma da orientação 
a objetos não atingiu a sua maturidade e os métodos de desenvolvimento orientado a 

objetos, de modo geral, não apóiam de forma adequada todo o processo de 
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desenvolvimento. Por isso, em alguns casos, é comum observar que ao longo do 
desenvolvimento são realizadas modificações elou agregações ao método, com o 
objetivo de adequá-lo ao projeto. Além disso, o método se torna, muitas vezes, mais um 

guia do que um recurso que deve fornecer subsídios adequados que ajudem a garantir o 
sucesso do projeto. 

Tabela VI.6 - Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
Conceitual para Especificações em Geral 

coi COE EXP PRC NRQ NRI CRO CMM COR 

Critérios 

Figura VL4 - Grau de Importância dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
Conceitual para Especificações em Gemi 

As Tabelas VI.7 e V1.8 apresentam os resultados obtidos, classi£ícados em ordem 

descendente de importância, dos critérios referentes ao modelo de requisitos e de projeto 
orientado a objetos para o objetivo confiabilidade conceitual. 
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1 Correção dos Relacionamentos de Associação (COR) I MI - IMPRE I 
MI-IMPRE 

MI-IMPRE 

I Necessidade das Classes-Objetos (NEC) 1 MI-IMPRE 1 

Tabela VI.7. - Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
Conceitual para um Modelo de Requisitos Orientado a Objetos 

Correção dos Cenários (CCE) 
Não Redundância das Classes-Objetos (NRC) 

/ Coesão Semântica dos Clusters (CSCL) i MI 

MI - IMPRE 
MI - IMPRE 

Coesão Semântica dos Serviços (CSS) 
Coesão Semântica das Classes-Objetos (CSC) 

Tabela VI. 8 - Hierarquização dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
Conceitual para um Modelo de Projeto Orientado a Objetos 

MI-IMPRE 
MI - IMPRE 

Observa-se que os critérios avaliados com relagão ao modelo de requisitos 
apresentam, de modo geral, graus de importância menores, se comparados com os 

mesmos critérios avaliados segundo o modelo de projeto (Figura. VI.5). Um 
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comportamento similar foi observado com relação aos critérios do objetivo 
confiabilicún.de da representa~ão. Isto supõe, também, que os analistas/projetistas e os 
programadores são mais exigentes com a qualidade do modelo de projeto. Nota-se 

que, para o modelo de requisitos, critérios relacionados com o agrupamento de 
classes-objetos (clusters) apresentam graus de importância menores. Isto acontece 
porque o modelo de requisitos não apresenta, num primeiro momento, uma 

completude conceitual que viabilize realizar tarefas a nível de clusters. Cabe salientar, 
também, que, da mesma forma que na confiabilidade da representação, os resultados 
obtidos com relação aos critérios relacionados a cluster apresentam valores superiores do 
desvio padrão, se comparados com os valores obtidos para os outros critérios, 

confirmando, uma vez mais, que o conceito de cluster é utilizado de diversas formas 
pelos desenvolvedores de software orientado a objetos. 

r 3, a 
u 

3, 
d 
e 3, 
I 

rn 3, 
P ; 3, 
t 
â 2, 
n 
C 
i 2, 
a 

CCO COS CRC CSC CSCL CCE CCS NEA NER 
COA COR CHC CSS ACH CCC NEC NES NRC 

Modelo de Requisitos Critérios 

( 1 Modelo de Projeto 

L 

Figura VI.5 - Grau de Impo&cia dos Critérios do Objetivo Confiabilidade 
Conceitud para um Modelo Orientado a Objetos 

A Tabela W.9 nos dá uma visão macroscópica dos critérios de qualidade 
relacionados ao objetivo confiabilidade conceitual. Esta tabela mostra-nos os pontos de vista 

de analistaslprojetistas e de programadores, formando uma composição dos valores obtidos 
de ambos, no que diz respeito a qualidade de modelos orientados a objetos. Pode-se 

observar, além de uma uniformidade nas apreciações dos analistas/projetistas e dos 

programadores com relação aos critérios relacionados a este objetivo, que os graus de 
importância associados a cada critério indicam um alto grau de exigência em relação a estes 

critérios. Isto se justifica pela importância que têm na qualidade do produto final (Figura VI.6). 
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Tabela VI.9. - Hierarquização dos Critérios (organizados por Subfator) do 
Objetivo Confiílbilidade Conceituai para o Modelo Orientado a Objetos 

Correção dos Cenários (CCE) 
Correção do Comportamento das Classes-Objetos (CCC) 
Correção do Comportamento dos Clusfers (CCS) 

Necessidade 
Necessidade das Classes-Objetos (NEC) 
Necessidade dos Atributos (NEA) 
Necessidade dos Serviços (NES) 
Necessidade de Relacionamentos (NER) 

Nio Redundância 
I Não Redundância de Classes-Objetos (NRC) 

COA COR CHC CSS ACH CCC NEC NES NRC 

Programadores 

MI-I  
MI - I 

MI 

M I - I  
M I - I  
M I - I  
M I - I  

M I - I  

Critérios 

Figura VL 6 - Gmu de Impo&n& dos Critérios do Objetivo Confí;ibMade Condmi 
pmoModelo Orientado a Objetos segundo as visões dos Anaüstas/Projetistas e 
Programadores 

M I - I  
MI - I 

AI-MI 

M I - I  
M I - I  
MI-I 
M I - I  

M I - I  

MI- I  
MI - I 
M I - I  

M I - I  
M I - I  
M I - I  
M I - I  

M I - I  
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Vi.2.5.3 Hierarquização dos CWrios do Fator Implementabilidade 
do Objetivo Utilizabilidade 

A Tabela VI.10 e a Figura VI.7 mostram os resultados classificados dos critérios 
relacionados a especiflcações de requisitos para o fator implementabilidade, do objetivo 
Utilizabilidade. Observa-se, claramente, que a maioria dos critérios apresenta pesos 
elevados. Dentre o conjunto de atributos listados, o critério aceitabilidade dos impactos 
sociais, relacionado ao subfator viabilidade social, apresentou um nível de importância 
menor. Isto se deve ao fato de que, para a maioria dos profissionais entrevistados, 

aspectos relacionados a repercusões do sofkware sobre a sociedade não são relevantes. 

ACC CCB DCT DTE DMO FCR AEH 
REB ECT ETE EM0 ACR AIS 

Critérios 

Figura VI. 7 - Grau de Importância dos Critérios do Fator Implementabilidade 
do Objetivo Utilizabilidade 

Aceitabilidade de Custos (ACC', 1 MI - W R E  

Aceitabilidade de Engenharia Humana (AEH) 
Aceitabilidade dos Impactos Sociais (AIS) ACI - h41 

Tabela V110 - Hieraquizafio dos Critérios do SubFator Implementabilidade 
do Objetivo Utilizabilidade 

Compatibilidade Custo/Beneficio (CCB) 
Adequabilidade de Cronograma (ACR) - 
Diswnibilidade de Mão de Obra (DMO) 

MI - IMPRE 
MI - IMPRE 
MI - TMPRE i 
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V1.3 Conclusão 

Os resultados apresentados, neste capítulo, através da hierarquização de critérios, 
poderão auxiliar equipes geradoras de especificações orientadas a objetos a definir como 
devem ser despendidos os esforgos na construção das especificações. As tabelas e 
gráficos gerados, de modo geral, confirmam-nos que a maioria dos critérios de qualidade 

propostos, segundo os pontos de vista de analistaslprojetistas e programadores, deverão 
ter graus de importância elevados ao serem avaliados. Assim sendo, todos os atributos 
de qualidade são importantes, portanto, estes atributos devem ser considerados ao 
avaliar especificações desenvolvidas segundo o paradigma de orientação a objetos. 

Cabe salientar que os resultados obtidos nesta pesquisa foram tratados utilizando 
estatística descritiva, onde as variações das respostas obtidas nos questionários foram 
analisadas através do desvio padrão. Uma análise estatística mais detalhada, 
considerando outras variáveis, como por exemplo: o método de desenvolvimento 
orientado a objetos utilizado, a experiência da equipe e o domínio da aplicação, poderia 
ter um impacto nos resultados obtidos. Para que isto possa ser realizado é necessário que 
a tecnologia evolua, e se tenham disponíveis dados sobre desenvolvimento de projetos, 
em diferentes domínios de aplicação utilizando diversos métodos de desenvolvimento. 

Desta forma, será possível atingir resultados mais precisos com relação a adequagão dos 
atributos de qualidade propostos as especificações desenvolvidas utilizando este 
paradigma. 



Capítulo VI1 

Experiência de Avaliação de 
Especijkações Orientadas a Objetos 

'Xurnentando significativamente as atividades de prevenção 
e tornando mrn~ eficientes as atividades de avaliação, os 
custos totais de qualidade podem ser cortados pela metade" 

VII.1. Introdução 

No Capítulo V foi apresentado um conjunto de atributos de qualidade para 

especificações orientadas a objetos. Foi possível observar, através da discussão de cada 
atributo, as conseqüências de se gerar uma especificação sem qualidade. Neste capítulo, 
descrevemos uma experiência de avaliação de especificações orientadas a objetos. O 
capítulo se inicia com a descrição, em linhas gerais, do projeto de desenvolvimento 
orientado a objetos que serviu de base para a realização desta experiência de avaliação. 
Em seguida, tendo como referência este projeto, apresentamos a experiência de 
avaliação, segundo os atributos propostos e os processos de avaliação definidos, 
visando, também, demonstrar sua usabilidade em outros projetos desenvolvidos segundo 

o paradigma de orientação a objetos. 

V11.2. Caracterização do Projeto 

A adoção do paradigma de orientação a objetos no processo de desenvolvimento de 

s o h a r e  tem crescido bastante, segundo as fortes tendências de utilização desta tecnologia 
como abordagem capaz de oferecer maior flexibilidade no desenvolvimento, facilidade de 

manutenção, possibilidade de reutilização e compreensão dos sistemas desenvolvidos. Por 

este motivo, este paradigma de desenvolvimento tem sido utilizado em projetos de variada 
extensão, com objetivos diferentes e aplicados em diversos domínios de aplicação. Contudo, 
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apesar de todo o interesse nesta tecnologia, são poucas as experiências de utilização deste 
paradigma em projetos reais e de grande porte em empresas brasileiras. 

Como uma experiência de transferência de tecnologia entre Universidade - Empresa, 
iniciou-se, em 1993 um projeto de desenvolvimento com o uso de técnicas de orientação a 
objetos numa empresa brasileira de grande porte. Participaram do projeto engenheiros e 
analistas da empresa e pesquisadores e alunos de pós-graduação de engenharia de soha re  
da COPP,!iYUFFRJ. Os pesquisadores da COPPE participaram do projeto no que se refere a 
defmição do processo de desenvolvimento, treinamento da equipe, e acompanhamento do 
desenvolvimento do projeto, numa atividade típica de transferência de tecnologia. 

A motivação básica para usar o enfoque orientado a objetos residia no interesse 
da empresa em iniciar a adoção de métodos utilizando este paradigrna. Este projeto de 
cooperação teve como objetivo principal a transferência de tecnologia e o íreinamento 
no uso deste novo enfoque de desenvolvimento. Alcançado este objetivo, esperava-se 
desencadear um processo de compromisso e adoção gradual desta tecnologia como 

enfoque de desenvolvimento na empresa. Além disso, as principais características 
desejáveis para o desenvolvimento do sistema escolhido - flexibilidade na interagão, 
rapidez e sobretudo facilidade de manufengão,- constituem as vantagens esperadas na 

utilização da orientação a objetos como paradigrna de desenvolvimento de sistemas. 

Para um melhor entendimento das características do projeto, descrevemos, a seguir, 

alguns aspectos relativos ao processo de desenvolvimento adotado, ao controle da qualidade, 
a equipe de desenvolvimento, ao método e ferramentas de construção utilizadas, ao 

treinamento, a gerência do processo de desenvolvimento e a dimensão do projeto. 

V11.2.1. O Processo de Desenvolvimento 

Para a realização do projeto, foi gerado um documento, com base nas normas 
ISO 9000-3 (ISO 9000-3 1990) e ISO 9126 (ISO 9126 1991), que definiu o processo de 

desenvolvimento de software. O documento descreve o processo de desenvolvimento 
onde é definido o modelo de ciclo de vida, os métodos e as ferramentas de consirugão, 
os roteiros da documentagão, os procedimentos e os métodos para o controle da 
qualidade e gerência do processo de desenvolvimenfo (Rocha et al. 1994). 

Como ponto de partida para a definição do processo de desenvolvimento, 

considerou-se, além da norma ISO 9000-3: 
o desejo da empresa de iniciar o desenvolvimento de produtos segundo o 

paradigma de orientação a objetos; 
as características do produto que tornavam adequada a utilizaqão deste paradigma; 
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a experiência da equipe de Engenharia de SoRware da COPPE, no 
desenvolvimento de software com orientação a objetos, que tornava viável e 
seguro iniciar um projeto segundo este paradigrna. 

V11.2.2. Controle da Qualidade do Produto 

A avaliação da qualidade do produto se deu ao longo de todo o processo de 
desenvolvimento. Durante as diversas etapas do projeto foram realizados dois tipos de 
avaliação: avalkqões intermediárias e avalkqão fia1 do produto de uma etapa. No 

caso do projeto, estas avaliações foram realizadas através de reuniões de walkfhrough ou 
de inspeção. 

Uma avaliação intermediária foi realizada sempre que se deu por concluída uma 
tarefa cujo resultado iria impactar na próxima tarefa. Esta avaliação tinha por objetivo 
ter-se uma aprovação do usuário, conforme pertinente em cada situação, ou o consenso 
da equipe técnica sobre a adequação e completeza do produto da tarefa. As avaliações 
intermediárias previstas foram identificadas no modelo de ciclo de vida adotado. 

As avaliações finais de produtos foram realizadas ao se dar por concluídas as 

tarefas de uma etapa e antes de se passar a próxima etapa do desenvolvimento. Foram, 
sempre, realizadas através de reuniões de inspeção das quais participaram, 
obrigatoriamente, os coordenadores do projeto por parte da COPPE e da empresa, 
representantes dos usuários e desenvolvedores e dois avaliadores que não tinham 

participado no desenvolvimento do produto. 

V11.2.3. Equipe de Desenvolvimento 

Uma equipe composta por onze profissionais responsáveis pelo desenvolvimento 
do sistema, entre funcionários da empresa e pesquisadores da universidade, deu início ao 
projeto. A equipe estava supervisionada pela gerência do projeto, formada por um 

coordenador por parte da empresa e uma equipe por parte da universidade, que incluía 
um coordenador e dois professores pesquisadores que acompanharam o projeto. Nas 

fases de projeto e construção, a equipe foi expandida, tendo sido incorporados cinco 
programadores, dos quais dois pertenciam a universidade e os demais eram funcionários 

da empresa. Totalizando, o projeto reuniu cerca de dezesseis pessoas, doze profissionais 
f 

diretamente responsáveis pelo desenvolvimento, quatro profissionais a nível de gerência. 
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V11.2.4. O Método 

O método de desenvolvimento orientado a objetos utilizado no projeto foi 
Análise e Projeto Orientado a Objetos de Coad e Yourdon (Coad e Yourdon 1992; 
1993). As razões para a escolha do método se justificam pelo fato do objetivo principal 
do projeto ter sido a transferência de tecnologia. Este método foi escolhido por se 
apresentar adequado para o desenvolvimento de sistemas de informação e por ser 
considerado um método simples, portanto, fácil de ser rapidamente absorvido por uma 
equipe de desenvolvimento sem experiência em orientação a objetos. Além disso, as 
razões para esta escolha envolveram aspectos relativos a disponibilidade de ferramentas 
de apoio e a experiência anterior da equipe da universidade no uso do método. 

V11.2.5. Ferramenta CASE 

A definição do processo de desenvolvimento do projeto previu a utilização da 
ferramenta ~b jec t~oo l '  (Nicola et al. 1993) para prover suporte ao Método de Coad e 
Yourdon durante as fases de análise e projeto. A escolha baseou-se, principalmente, no 
fato desta ferramenta ter sido desenvolvida pela própria equipe que propõe o método e 

pelo fato de não existir, naquele momento, um leque variado de opções para a escolha de 

ferramentas. 

V11.2.6. Treinamento 

Por se tratar de um projeto que visava a transferência de tecnologia, o 
treinamento dos membros da equipe de desenvolvimento aconteceu durante todo o 
processo de desenvolvimento, tendo como principal canal de efetividade a experiência 
dos profissionais envolvidos. No entanto, no planejamento do projeto, foi prevista a 

realização de cursos em cada fase do processo, para a capacitação inicial e básica da 
equipe de desenvolvimento com os instrumentos e ferramentas para constru@o do 
sistema (ObjectTool, C*, unix2, O S F R M O ~ ~ ~ ~ ~  e UIh@ ) que seriam utilizados nestas 

fases. 

V11.2.7. Gerência do Processo de Desenvolvimento 

A gerência do projeto estava sob a responsabilidade de um coordenador, 

funcionário da empresa e um coordenador, professor da COPPE. Os dois coordenadores 

l ~ b j e c t ~ o o l -  Marca Registrada de Object International, Inc. 
' ~ n i x  - Marca Registrada de UNIX Systems Laboratories 
3 ~ o t i f -  Marca Registrada de Open Sysiems Foundations 
UM - Marca Registrada de IBM Corp. 
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trabalharam em estreita colaboração, mantendo-se informados de todos os 
acontecimentos de interesse do projeto. Para facilitar a gerência e acompanhamento do 
projeto, foi definido o documento Relatório Histórico do Projeto (Rocha et al. 1994). 
Este documento contém o registro de todas as atividades realizadas no âmbito do 
projeto, bem como dos responsáveis e participantes na realização de cada atividade 
envolvida. 

V11.2.8. Dimensão do Projeto 

O projeto de desenvolvimento foi organizado e desenvolvido em dois grandes 
subsistemas. Na fase de análise, o modelo de domínio do sistema estava composto por 
90 classes-objetos, distribuídas da seguinte maneira: O Subsistema A formado por 65 
classes-objetos e o Subsistema B por 25 classes-objetos. Na fase de projeto o Subsistema 
A teve um incremento aproximado de 10% de classes-objetos de domínio, passando a ter 
o total de 71 classes-objetos. No entanto, o Subsistema B teve um aumento 
significativo de 40% de classes-objetos, passando a ter 42 classes-objetos. O modelo de 
domínio do Sistema, na fase de projeto, manteve-se estabilizado com aproximadamente 
1 13 classes-objetos de domínio. As classes-objetos de suporte (classes-objetos internas, 

janelas, gerenciadores e relatórios) ficaram em torno de 400 classes-objetos. 

V11.3. Experiência de Avaliação de Especificações segundo 
os Atributos e Processos de Avaliação 

Na seção anterior foram discutidas, em linhas gerais, as características do 
projeto de desenvolvimento orientado a objetos que viabilizou a realização da experiência 
de avaliação das especificações segundo os atributos e processos de avaliação definidos. 
Através dele, foi possível adquirir conhecimento e experiência prática no desenvolvimento e 
avaliação de especificações de requisitos e especificações de projeto utilizando este 

paradigma (Clunie et al. 1995b). 

Visando reformular elou aperfeiçoar os processos de avaliação definidos na 
segunda versão do Manual para Controle de Qualidade de Especzfica~ões Orientadas a 

Objetos (Clunie et al. 1997 e Apêndice I), apresentamos nesta seção uma experiência 

de avaliação de uma especificação. O resultado desta experiência também, visa 
demonstrar a viabilidade de utilização deste instrumento de avaliação, em projetos de 

desenvolvimento de software que utilizem o paradigma de orientação a objetos. 

A fim de realizar a avaliação das especificações segundo os atributos e processos 
de avaliaqão propostos, foram utilizados dados do projeto descrito na seção anterior, a 
partir da Especzficap70 de Requisitos e da EspeciJicap?~ de Projeto. Os comentários, 
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resultado da aplicação dos processos de avaliação, serão apresentados, inicialmente, com 
os critérios relacionados ao objetivo confiabilidade da representação e, em seguida, com 
os critérios relacionados a confiabilidade conceitual. 

VIM. 1 Avaliação da Confiabilidade da Representação 

Su bfator: Correção no Uso do Método (Critérios:Correção da Notação, Correção 
Semântica, Correção Sintática, Cowe@o no Uso do Fomzato & Documenúx@o) 

O avaliação mostrou que as especifkações foram geradas utilizando corretamente 
o método de desenvolvimento no que se refere à sua notação e sintaxe. VerScou-se, 
também, como resultado da avaliação, que o formato de documentação que o método 
sugere não foi utilizado, sendo necessária a defmição de um formato de documentação 
que fosse mais adequado ao projeto. 

Como comentário a este resultado, pode-se afirmar que esta tendência é bastante 
natural no desenvolvimento orientado a objetos, sendo este um critério (correção no uso 
do formato de documentação) que apresenta, de modo geral, um grau de importância 

menor se comparado com os outros critérios do subfator, como pode ser visto na Figura 
VI.1. 

Subfator: Uniformidade de Terminologia (Critérios: Unijormidade & Temos, 
UnifomzidacEe da Notação) 

A avaliagão mostrou que na especificação, nos itens relacionados a descrição 
geral do processo de planejamento, descrição geral do sistema, definição dos requisitos 
do sistema e documentação dos modelos de classes-objetos, a terminologia foi utilizada 

de forma uniforme. Isto é, os termos e notação obedeceram a definições pré- 
estabelecidas da área considerada. 

Subfator: Uniformidade No Nível de Abstração (Critétios: Uniformidade de 
Detalhe da Documentação, Independência de Restrições de Projeto, Uni$ormidade de 
Abstração das Classes-objetos, Uniformidade de Abstqão das Atributos, 
Uniformidade de Absttqão dos Serviços, Uniformidade de Abstração dos Clusters) 

A avaliação mostrou que as especificações apresentaram um nível 
suficientemente detalhado para permitir seu entendimento, embora o grau de 
detalhamento tenha variado, uma vez que diferentes profissionais têm idéias diferentes 

acerca do nível de detalhe necessário. A descrição dos aspectos na especificação de 
requisitos e a modelagem do domínio da aplicação mantiveram a desejável independência 
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de detalhes de projeto, evitando, quanto possível, impor restrições próprias de outras 
fases. As classes-objetos, atributos, serviços e clusters definidos no modelo de domínio e 
de projeto apresentaram nível de abstração compatível com o estágio do desenvolvimento. 

Como comentário a este resultado, pode-se observar que a avaliação do critério 
unijomidade de detalhe & documentação se torna subjetiva e dificil de se realizar, 
embora necessária, pela grande quantidade de informações que devem ser consideradas 

e pela iteratividade do processo de desenvolvimento. Além disso, a uniformidade 
semântica que fornece o paradigma, faz com que o critério independência de detalhes 
de projeto, algumas vezes seja difícil de ser mantido. Pode-se observar, também, a partir 

da Figura VI.1, a confkmação deste fato, pois, pela opinião dos analistas e programadores, 
estes critérios apresentam um menor grau de importância. 

Subfator: Modulandade da Documentação (Critérios: Coesão h I n f o ~ õ e s ,  

Acopúanento entre Se~ões, hktmtwa & Dociwnen~o) 

A avaliação mostrou que as especificações foram escritas em partes e sub- 
divididas em capítulos e seções. Sua estrutura, definida através de um sumário baseado 
no roteiro estabelecido para o desenvolvimento, forneceu uma clara visão do conteúdo 

das especificações. As informações descritas nas seções e parágrafos, além de serem 
detalhadas, descreveram aspectos relacionados, existindo um alto grau de independência 

entre as diferentes segões da especificação. 

Como comentários a este resultado, pode-se dizer que a existência de um bom 

roteiro previamente estabelecido na definição do processo é de grande ajuda para se 
atingir estes critérios 

Su bfator: Correção da Arquitetura (Critérios: NNel de Fatoração da Classe- 

Objetos, Nivel de Profundidade & Hierarquia de Classes-objetos, Coesão Estrutural 
das Classes-objetos, Coesão Estrutural dos Clusters, Acoplamento de Relacionamento das 

Clmses-objetos, Acoylamento ak Interação & Classes-objetos, Acoplamento de 
Relacionamento dos Clusters, Acoplamento ak Interação dos Clusierzij. 

O resultado da aplicação do processo de avaliação (NFC = Número de classes- 

objetos imediatas) para o critério nivel de fatoração da classe-objetos, mostrou que, 
computando-se os dados de todas as classes-objetos do domínio, a maioria das classes- 
objetos (80%) não apresenta descendentes imediatos. Apenas 4% das classes-objetos 
apresentaram de 4 a 6 descendentes imediatos (Figura VIL I). 
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Pode-se comentar, a partir destes resultados, que algumas destas classes-objetos 
se tornaram mais flexíveis, pois forneceram serviços numa maior variedade de contextos, 
embora a reutilização através da herança não tenha sido um objetivo perseguido. Por 
outro lado, aspectos relacionados a compreensão e testes das classes-objetos do modelo 
não foram afetados por causa de classes-objetos com muitos descendentes. 

1 ,O0 2,OO 3.00 4,OO 5,OO 6,OO 

Número de descendentes imediatos 

Figura VIL1 - Nível de Fatoração das Classes-Objetos 

Critério 
NFC 

Como resultado da aplicação do processo de avaliação para W C  = nivel de 
profundidade h classe-objetos, percebe-se que 53% das classes-objetos que compõem 
o modelo de objetos são classes-objetos raiz (nível O) ou não formam parte de estruturas 

de hierarquias de classes-objetos. Apenas 30% das classes-objetos tem um único nível de 
hierarquia e 17% estão alocadas num segundo nível. Ou seja, as classes-objetos tendem a 
estar perto da classe-objetos raiz (Figura VII.2). Observa-se, também, que os modelos 
têm hierarquias de classes-objetos pouco profundas, com um máximo de 2 níveis de 

abstração. Isto facilitou o entendimento da arquitetura total do sistema, pois as classes- 
objetos localizadas no segundo nível da hierarquia não apresentam o problema de herdar 

muitos serviços definidos por várias classes-objetos ancestrais. Portanto, foram obtidos 
valores menores que 2, para o nível de profundidade da hierarquia de classes-objetos. 

O resultado da avaliação do critério coes60 estrutural das classes- 
objetos CEC (c) = (1 - MIN) onde M = número de conjuntos disjuntos, N = número de 
argumentos e Ci = identificação da classe-objetos (Figura VII.3), mostrou que, para 

Mínimo 
0,000 

Média 1 Mediana 1 Máximo 
0,505 0,241 6,000 
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valores de coesão para uma amostra de classes-objetos de domínio e gerenciadores, as 
classes-objetos gerenciadores, apresentaram valores baixos para este critério. Isto 
pressupõe que estas classes-objetos realizam várias fiinções e atingem diferentes objetivos; 
conseqüentemente torna-se menos previsível determinar o seu comportamento. Os 
serviços nele especifkados trabalham com uma variedade maior de argumentos, gerando 
uma maior quantidade de conjuntos disjuntos. Percebe-se também que, para algumas 
classes-objetos, o tamanho foi um indicativo do grau de coesão. Estes valores servem 
para identscar as classes-objetos que, possivelmente, podem ser subdivididas em 
classes-objetos menores. Cabe salientar que, para classes-objetos que apresentam poucos 
serviços, estes devem ser avaliados através do critério coesão semântica da classe- 
objetos, pois os valores obtidos para estes serviços resultaram pouco adequados. 

,o0 1;oo 2;oo 

Nível de Hierarquia 

Figura VII. 2 - Nível de Profundidade das Classes-Objetos 

A avaliação do critério coesão estrutural dos clusters CCL(CLi ) = (r + 1) ln 

onde CLi = identificação do cluster, r = número de relacionamentos internos ao cluster e 
n = número de classes-objetos no cluster (Figura VII.4) mostrou que a grande maioria 
dos clusters apresenta valores mínimos para a coesão estrutural, isto é, possuem n-1 
relacionamentos entre as classes-objetos que os compõem. Valores menores que 1 

indicam pouco relacionamento entre as classes-objetos no cluster, sendo necessária uma 
revisão do cluster. Observa-se que 16% dos clusters estão compostos por classes- 
objetos que apresentam uma maior quantidade de relacionamentos internos. Isto indica, 
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de modo geral, que os clusters estão compostos por classes-objetos que fornecem 
serviços relacionados ao objetivo dehido para o cíuster 

Grau de Coesão 

Figura VII.3 - Coesão Estrutural das Classes-Objetos 

Média de Relacionamentos Internos 

Figura VII.4 - Coesão Estrutural dos Clusters 

Critério 
CCL 

Média L Mediana 
1.029 1 1.000 

Mhimo 1 Máximo 
1-000 1.330 
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O resultado da avaliação segundo o critério acoplamento de 
n 

relacionamento das classes-objetos ACR(Ci ) = C n onde, Ci = identificação da classe- 
i=l 

objetos e r = número de relacionamentos com outras classes-objetos (Figura VII.5) 
mostrou que as classes-objetos apresentam em média 3 3  relacionamentos, o que representa 
81% das classes-objetos do modelo. Isto indica que a maioria das classes-objetos 
apresentam relativamente pouca dependência estática. No entanto observa-se, também, 
que as classes-objetos com maior quantidade de relacionamentos desempenham 
responsabilidades mais complexas e possuem mais atributos e serviços, se comparadas 
com as classes-objetos que apresentam menos relacionamentos. Desta forma, foi 
posssível observar quais classes-objetos e que partes do modelo devem ser observadas 
com maior atengão, avaliando o grau de necessidade destes relacionamentos. 

l;00 2;00 3700 4700 5;00 6700 7;00 8700 9700 10,00 14,00 

Número de Relacionamentos 

Figura VIL5 - Acoplamento de Relacionamento das Classes-Objetos 

O resultado da avaliação segundo o critério acoplamento ak relaciomzento 
n 

&s clusters ACRL(CLi ) = C ri onde CL, = ident%ca@o dos cluster e r = número de 
i=l 

Máximo 
14,000 

Critério 
ACR 

relacionamentos de classes-objetos com outros clusters (Figura VII.6), mostrou que o 
número de relacionamentos externos aos cluster é bastante variado. A média obtida foi 

Média 
3,535 

de quatro relacionamentos externos por cada cluster. Cabe salientar que os clusters que 
apresentam uma maior quantidade de relacionamentos (6, 7 e 13) possuem uma 

Mediana 
3,000 

dependência estática com uma maior quantidade de outros clusters (4, 6) .  Além disso, o 

Mínimo 
1,000 
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desenvolvimento e testes das classes-objetos pertencentes a estes clustem foi mais d%cil, 
devido ao fato de apresentarem uma maior complexidade. A comunicação entre os 
grupos de desenvolvimento também foi afetada. 

Relacionamentos Externos 

Figura VIL6 - Acoplamento de Relacionamento dos Clusters 

O resultado da avaliação do critério tamanho das classes-objetos, utilizando o 
processo de avaliação TCL(Ci) = NA + NS; onde NA = número de atributos e NS = 

número de serviços, mostrou a existência de classes-objetos com uma quantidade 
variada de atributos e serviços (Figura VII.7). De modo geral, as classes-objetos do 
domínio da aplicação apresentaram um tamanho menor, se comparadas com as classes- 
objetos tipo gerenciadores e interfaces com usuários. O tamanho dos gerenciadores 
obedece ao fato de serem classes-objetos que realizam várias funções, pela própria 
natureza de suas responsabilidades, e das interfaces, pelo fato de que precisam ser 
especificados muitos atributos para se definirem de maneira adequada os recursos de 
interface necessários a aplicação. Pode-se comentar, também, que algumas classes- 
objetos que apresentam um valor de TC muito grande são classes-objetos que possuem 
maior número de relacionamentos, serviços mais complexos e uma coesão mais baixa. 
Conseqüentemente, foram classes-objetos candidatas a serem subdivididas em classes- 
objetos menores. 
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Número de Atributos e Se~iços  

Figura V11.7 - Tamanho das Classes-objetos 

Critério 
TC 

O resultado da avaliação segundo o critério tamanho do seivi~o, utilizando o 

processo de avaliação TS (Si) = número de linhas de pseucodódigo, onde Si = serviço 
definido na classe-objetos, mostrou que a grande maioria dos serviços (90%) contém de 

1 a 5 linhas de pseudocódigo, com uma média de 3 linhas (Figura W.8). Cabe salientar 
que estes serviços, em sua grande maioria, são serviços implícitos e serviqos que 
irnplementam os relacionamentos entre classes-objetos (serviços de associação e 
desassociação). Os serviços referentes ao domínio da aplicação e os pertencentes as 

classes-objetos de gerenciamento apresentaram em média 11 linhas de pseudocódigo, 
pois estes servigos respondem a funções mais complexas. Por ser a linguagem de 

pseudocódigo definida para o projeto próxima a linguagem de implementação C*, alguns 
serviços apresentaram tamanhos muito grandes, sendo necessária, sua revisão, pois em certas 
ocasiões o pseudocódigo gerado orientou-se mais a funções do que a objetos. 

Média 
23,406 

O resultado da avaliação segundo o critério tamanho do cluster, utilizando o 
processo de avaliação TCL (CLi) = número de classes-objetos, onde CL; = identificação do 
cluster, mostrou que os clusters definidos no modelo apresentam uma quantidade variada de 
classes-objetos. Não se observou uma relação entre tamanho e complexidade nos clusfers. 

No entanto, este critério teve relação com a distribuição de tarefas a equipe de 
desenvolvimento e conseqüentemente ao cumprimento dos cronogramas previstos para o 
projeto. Portanto, este critério torna-se útil no controle gerencial do desenvolvimento. 

Mediana 
17,000 

Mínimo I Máximo - 
2,000 1 72,000 
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1,OO 3,OO 5,OO 7,OO 9,OO 11,OO 14,OO 18,OO 
2,OO 4,OO 6,OO 8.00 10,OO 13,OO 15,OO 

Linhas de Pseudocódino 

Figura VII.8 - Tamanho dos Serviços 

Critério 
TS 

Classe-Objetos 

Figura VIí.9 - Tamanho dos Clusters 

Mínimo I Máximo 
1-000 1 18-000 

Média 1 Mediana 

O resultado da avaliação do critério tamanho da;rs znte~aces, utilizando o processo 
de avaliação TI (Mi) = número de argumentos, onde Mi = identificação da mensagem, 
mostrou que, a partir das amostras coletadas dos serviços pertencentes a classes-objetos 

2.787 

Critério 1 Média 

2-000 

Mediana 
5-000 TCL 

Mínimo I Máximo 
1.000 i 20-000 5.895 
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de domínio e classes-objetos gerenciadores, a maioria das mensagens analisadas apresenta 
poucos argumentos (Figura VII.10). Este comportamento pode ser estendido as demais 
classes-objetos do modelo. 

Além disso, podemos comentar, também, que se considerarmos aspectos de 
reutilização, a redugão do número de argumentos para a geração de protocolos padrões não 
se faz necessária. Os resultados obtidos, ao avaliar este critério, estão dentro dos 
intervalos citados na literatura. 

Araumentos 

Figura VIL10 - Tamanho das Interfnces 

O resultado da avaliação do critério simplicidade dos servigos, utilizando o 

Critério [ Média Mediana 

n 
processo de avaliagão SIS(Ci) = C si 1 n, onde Ci = identificação da classe-objetos, si = 

Mínimo f Máximo 

i =l 
valor associado ao grau de simplicidade de cada serviço e n = número de serviços na 

0,000 1,000 TI 

classe-objetos, mostrou que as classes-objetos têm em média um grau de simplicidade de 
0,812 (Figura VII.11). Isto indica, de modo geral, que a maioria dos serviços 

3,000 0,797 

especificados nas classes-objetos apresentam uma baixa complexidade, se consideramos 

as estruturas de controle utilizadas. As classes-objetos tipo gerenciadores apresentaram, 

de modo geral, uma complexidade maior se comparadas com as outras classes-objetos 
do modelo. Isto se deve ao fato de serem classes-objetos com serviqos que interagem 
constantemente com classes-objetos de domínio e com as classes-objetos de interface. 
Por outro lado, os valores máximos de simplicidade são atribuídos, em sua maioria, aos 

serviços implícitos especificados nas classes-objetos. 
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Grau de Simplicidade dos Serviços 

Figura VII.11- Simplicidade dos Serviços 

O resultado da avaliação do critério simyliciW dos atributos, utilizando o 
n 

processo de avaliação SU(Ci) = C ai 1 n, onde Ci = identificação da classe-objetos, ai = 
i=l 

valor associado ao grau de simplicidade de cada atributo e n = número de atributos 
na classe-objetos, mostrou que as classes-objetos apresentam em média um grau de 

simplicidade com relação a seus atributos especifícados de 0,440 (Figura VII.12). 
Observou-se, nos dados coletados, que a maioria dos atributos de domínio apresentam 
um alto grau de simplicidade, se consideramos sua estrutura. A complexidade dos 
atributos, numa determinada classe-objetos, aumentava pela existência de atributos de 

associação que foram implementados utilizando estruturas mais complexas (exemplo: listas, 
vetores). Na realidade, as classes-objetos que realizam o trabalho de gerenciamento das 
informações de domínio e interface com usuário apresentaram um grau de simplicidade 
menor, pois elas, de modo geral, possuem muitos atributos de associação. 

Com relação aos critérios acoplamento de intera~ão das classes-objetos e 
acoplamento dos clusters, não foi possível obter os dados necessários para calcular 

indicadores do grau de interação das classes-objetos e dos cluster no modelo. Isto se 

deve a que a seção da documentação da classe-objetos, onde se registra a interação com 
outras classes-objetos, através do envio e recebimento de mensagens, e seus serviços 

associados, foi díficil de ser mantida, pela própria dinâmica do processo de 
desenvolvimento. No entanto, com base na experiência, pode-se observar que as classes- 

objetos gerenciadores apresentam uma dinâmica de interação muito grande, pelo fato de 
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terem que interagir com classes-objetos de domínio e de interface. Por outro lado, as 
classes-objetos que possuem uma maior quantidade de relacionamentos estáticos 
interagem com uma maior quantidade de classes-objetos. Isto é estendido, também, 
quando são analisadas as interações entre clusters. 

I Grau de Simplicidade dos Atributos 

Figura VIL12 - Simplicidade dos Atributos 

Su bfato r: Conformidade (Critérios: Akrência a N o m  da Organiza@o 
Desenvolveabra, Akrência a Normas estabelecidas pelo Contratante) 

Máximo 
0,980 

Critério 
SIA 

O resultado da avaliação evidenciou que as especificações foram desenvolvidas 
obedecendo a normas dehidas pela organização desenvolvedora e pela equipe de 

desenvolvimento. Isto ajudou a gerar uma melhor documentação e facilitou a 
comunicação entre os membros da equipe. Por outro lado, por ser este o primeiro 
projeto de desenvolvimento orientado a objetos realizado na organização contratante, 

não existiam normas estabelecidas pela mesma a serem consideradas. 

Subfator: Disponibilidade (Critérios: Acessibilidade, Estar Atualizada) 

Média / Mediana I Mínimo 

O processo de avaliação mostrou que a preservação da disponibilidade das 

especiíkações, no que se refere a facilidade de acesso por usuários autorizados, e a sua 
atualização, exige providências adequadas durante cada modiftcação, resultado de 

0,000 0,440 0,486 
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revisões elou atualizações. Em tais situações, as cópias existentes foram substituídas por 
versões mais ahializadas. Pode-se afirmar que a obediência a este critério se torna 
fundamental, como mostra a Figura VI. 1, pela dinâmica do processo de desenvolvimento 
orientado a objetos. 

Subfator: Rastreabilidade (Critérios: lktndura h Docunzenkyão, h Z i z u b i Z i ~  
Interna, LocaZizabiZidde Exte~na) 

O resultado da avaliação indicou que a organização dos documentos gerados nas 
especifícações permitiu uma hierarquização do mesmo, desde sua visão mais geral - 
especzjicap?es de requisitos - até uma visão mais detalhada - especzjica@es de projeto. 
Para o caso das especificapões de projeto, foi necessário, devido ao grande volume de 
classes-objetos, organizar os documentos de acordo com as tarefas definidas para cada 
subsistema. Portanto, cada documento apresentava seu próprio sumário. Pelo esforço 
gasto em manter abalizados estes documentos, não foram geradas facilidades para se 

localizarem todas as especifícações e demais documentos relacionados a um determinado 
aspecto ou assunto. 

V11.3.2 Avaliação da Confíabilidade Conceitual 

SU bfator: Consistência (Critérios: Consistência Interna, Consistência Externa) 

O resultado da avaliação mostrou que, a medida em que o desenvolvimento 

avançava, os aspectos evoluíam através das diversas especifícações. Conseqüentemente, 
o tratamento de conflitos de termos, características específicas do produto, contlitos 
lógicos, temporais ou relacionados a comportamento foram eliminados paulatinamente, 

como resultado de reuniões de inspeção ou através de reuniões internas entre os 
membros da equipe de desenvolvimento, principalmente quando os aspectos contlitantes 
estavam relacionados a decisões de projeto. Os quesitos definidos para avaliar estes 

critérios foram elaborados considerando os aspectos citados acima. 

Su bfator: Não Am biguidade ( Critérios: Ser Explícita, Precisão) 

O resultado da avaliação mostrou que a especificação de requisitos exige que o 
usuário seja muito cuidadoso ao estabelecer requisitos, explicando com detalhes seus 

objetivos, sem que fossem admitidas suposições ou definições explícitas. Portanto, o 
documento de especificapão apresentava, de forma explícita e precisa, os compromissos 

assumidos, considerando as restrições gerais e dependências que afetavam o produto. 
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Subfator: Correção Semântica da Arquitetura (Critérios: Corregão & Classes- 
objetos, Corregão & Alributos, Correqão & Semigos, Corregão dos Relacionamentos de 
Associagão, Corregão dos Relacionamentos de Composigão, Corregão h Hierarquia de 

Classes-Objetos, Coesão Semântica das Classes-Objetos, Coesão Semântica dos Serv@os, 
Coesão Semântica &s Clusters, Acoplmento de Heranga) 

Os processos de avaliação definidos para classes-objetos, atributos, servigos, 
relacionamentos e estruturas de hierarquia de classes-objetos visam avaliar aspectos 
semânticos envolvidos na modelagem. Na realidade, para realizar a avaliação na fase de 

especifícação de requisitos, faz-se necessária uma seleção de quesitos, para o caso 
específico dos critérios relacionados a correção de classes-objetos, atributos, serviços, 
relacionamentos e estruturas de hierarquia. Isto se deve ao fato de que o modelo de 
domínio nesta etapa, ainda não está completo o suficiente para responder a toda a lista 
de vedcagão. No entanto, na fase de projeto, todos estes quesitos podem ser avaliados. 
Por outro lado, os processos de avaliação definidos ara os critérios coesão semântica, P 
coesão dos serviços, coesão dos clusters e acoplamento de herança foram mais 
apropriados ao avaliar o modelo de projeto. A Figura VI.5 mostra que estes critérios 
apresentaram um grau de importância maior quanto de trata do modelo de projeto, 
confirmando este fato. 

Subfator: Correção Comportamental (Critérios: Correqão dos Cénarios, Corregão 
do Comportamento das Classes-objetos, Corre~ão do Comportamento dos Clusters) 

Avaliar aspectos comportamentais num modelo de objetos torna-se muitas vezes 
uma tarefa difícil de ser realizada. Portanto, é preciso, ao longo do desenvolvimento, 
fazer uma seleção criteriosa das classes-objetos que apresentam comportamentos 
complexos e que, através de um diagrama de transição de estado, possam ser modeladas. 
Os processos de avaliação definidos para estes critérios consideram estes aspectos, 

definindo quesitos que avaliam a correção de cenários, comportamento das classes- 
objetos e de clusters. Observa-se que nas classes-objetos de interface estes diagramas se 
tornam imprescindíveis, pois é necessário realizar testes para verificar se os métodos 

deíinidos fornecem o comportamento esperado no momento da interação com o usuário. 

Subfator: Necessidade (Critérios: Necessihdk dos Requisitos, Necessidade d.as 
Classes-objetos, Necessidade dos Atributos, Necessidade dos Serv$os, Necessidade de 

Relacionamentos) 

Ao longo do desenvolvimento das especiíicações, foi de hndamental importância 

manter uma contínua avaliação da necessidade dos aspectos especifcadoq sejam estes 

requisitos, classes-objetos, atributos, serviços e relacionamentos. Conseqüentemente, os 
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processos de avaliação definidos para estes critérios se tornam necessários e adequados. 
Na fase de especificação de requisitos, para avaliar o grau de necessidade dos 
compromissos assumidos e na fase de projeto, para avaliar o grau de necessidade das 

abstrações que serão implementadas elou reutilizadas. 

Subfator: Não Redundância (Critérios: Não Redundância de Infrma~ões, Não 
Redundância de Classes-objetos) 

Os processos de avaliação definidos para estes critérios visam eliminar 
informações desnecessárias e redundância de classes-objetos. Como parte do documento 
de especitkação foi escrito em linguagem natural, onde não existem restrições formais de 
vocabulário, sintaxe e semântica e, como na produção da especificação, profissionais de 
diversas áreas, torna-se necessário avaliar este critério, através de uma reunião de 
inspeção. Por outro lado, para avaliar redundância de classes-objetos, o processo de 
avaliação definido foi mais adequado para o caso do modelo de projeto. 

Subfator: Completude (Critérios: Completude com Relagão ao Roteiro DeJinido pela 
Organizagão, Completuak com Relagão ao Método ak Desemohimento, Compíefude com 
Relaqão aos Requisitos) 

O resultado da avaliação mostrou a necessidade de se ter um roteiro bem definido 

para construir as especjfícações. Embora este roteiro, ao longo do desenvolvimento, 
possa sofker transformações visando adequar-se melhor as características especítícas do 

projeto. Com relação ao método de desenvolvimento utilizado, os resultados da 
avaliação mostraram que este não forneceu um guia adequado para o desenvolvimento 

do projeto. 

Como comentário a este resultado, pode-se aiirmar que esta situação é bastante 
comum nos métodos orientados a objetos, sendo considerada uma característica pouco 

relevante (Figura VI.4). Na avaliação do critério completude com relação aos requisitos, 
os quesitos definidos no processo de avaliação mostraram que, no documento de 

especificação, estavam definidas todas as categorias de requisitos necessárias para o 

produto e que o modelo de classes-objetos respondia aos compromissos descritos na 
especificação. 

V11.4 Conclusão 

Neste capítulo foi descrita uma experiência de avaliação de uma especificação 

segundo os atributos de qualidade e os processos de avaliação definidos no Capítulo V e 
no Apêndice I. Os resultados obtidos nesta experiência demonstram a viabilidade de se 
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utilizarem estes atributos e seus respectivos processos de avaliação em projetos de 
desenvolvimento orientado a objetos. Além disso, os resultados e comentários fornecem 
subsídios aos desenvolvedores para a construção de especificações mais confiáveis, 
permitindo controlar sua qualidade ao longo do desenvolvimento. 

Esta experiência de avaliação identificou, também, algumas dificuldades. Para o 

caso específico dos processos relativos ao modelo de classes-objetos, a ausência de uma 
ferramenta automatizada tornou a coleta de dados e o cálculo de valores um processo 
demorado e difícil, sendo necessário, na maioria dos casos, considerar amostras de 
dados. Pela quantidade e diversidade de processos de avaliagão que deverão ser 

aplicados, toma-se necessário se ter definido, ao longo do desenvolvimento das 
especificações, os marcos e pontos de controle, bem como as técnicas de avaliagão da 

qualidade que deverão ser utilizadas. 

Um assunto relevante que merece ser mencionado é o relacionado a avaliagão 

dos aspectos dinâmicos na orientação a objetos. As propostas para modelar os aspectos 
dinâmicos têm sido adaptadas de propostas existentes em outros paradigrnas. Isto tem 
trazido diliculdades no processo de integração dos aspectos estáticos e dinâmicos e, 

conseqüentemente, na consistência entre os modelos gerados. Os atributos e processos 
de avaliação definidos neste trabalho, para o caso da avaliação dos aspectos dinâmicos, 
precisam de um maior refinamento para serem mais específicos, considerando a técnica 
utilizada pelo método. 
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Conclusões e Perspectivas Futuras 

'Lide com a dijculdade, enquanto ainda está 
fácil. Resolva os problemas maiores quando 
eles ainda são pequenos. Evite os problemas 
maiores. Dar pequenos passos é mais fácil do 
que resolvê-los. Por pequenas ações grandes 
coisas são atingidas". 

Lao Tm 

Esta tese teve como principal objetivo definir atributos de qualidade e 

procedimentos para avaliação de software desenvolvido segundo o paradigma de 
orientação a objetos, considerando as fases de especificação de requisitos e 

especificação de projeto. 

O trabalho realizado insere-se no contexto das pesquisas realizadas em 
qualidade de software pela linha de pesquisa de Engenharia de Software da 

COPPE/UFRJ, tendo sido, também, um dos projetos do Programa Brasileiro 
da Qualidade e Produtividade, no Subprograma Setorial da Qualidade e 
Produtividade em Sofiware - SSPQ/SW (Weber 1996). 

A realização deste trabalho iniciou-se com a definição de uma 

metodologia de pesquisa, como visto no Capítulo I, onde foram apresentados os 
objetivos gerais da tese e especificadas as atividades a serem desenvolvidas ao 

longo do trabalho (Clunie et al. 1995). 

A partir da definição de um processo de geração de especificações, foi 

identificado, no Capítulo V, um conjunto de atributos de qualidade e foram 
definidos seus respectivos processos de avaliação que devem ser considerados 
para avaliar especificações orientadas a objetos (Clunie et al. 1994a; 1994b; 
1 9 9 4 ~ ;  1995a; 1996; 1996a; 1996b; 1997). Estes atributos de qualidade surgem a 

partir de trabalhos sobre qualidade de especificações descritos em (Clunie e 

Rocha 1987; 1987a; 1987b), da literatura técnica sobre qualidade em orientação 
a objetos, apresentada no Capítulo IV, dos métodos de desenvolvimento 
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orientados a objetos, discutidos no Capítulo I11 e da experiência de participação 
em um grande projeto de desenvolvimento orientado a objetos, onde está 
envolvida a Fundagão COPPE/UFRJ (Clunie et al. 1995b; 1995~) .  A 
organizagão e discussão destes atributos foi realizada de acordo com o método 
de avaliação da qualidade, proposto por Rocha (1983). 

Após a finalização destas atividades, foi realizada uma pesquisa de campo, 
descrita no Capítulo VI, entre profissionais envolvidos em projetos de 
desenvolvimento orientados a objetos com o intuito de estabelecer uma 
hierarquização dos atributos propostos com relação ao seu grau de importância, 
considerando a opinião de analistas e programadores. 

Por fim, tendo como referência o projeto anteriormente mencionado, foi 
apresentada no Capítulo VII, uma experiência de avaliação de uma especificação 

orientada a objetos, segundo os atributos de qualidade definidos e seus 
respectivos processos de avaliação. 

São contribuições deste trabalho: 

a particularização do Método Rocha de Avaliação da Qualidade de 

Software para o caso específico de software desenvolvido segundo o 
paradigma de orientação a objetos, para as fases de especificação de 
requisitos e de projeto, através da definição de atributos de qualidade e 

processos de avaliação específicos; 

a hierarquização, pelo grau de importância, dos atributos de qualidade 

identificados através da realização de uma pesquisa de campo, a partir da 
qual é possível delinear um perfil de qualidade para especificações 

orientadas a objetos; 

a experiência de avaliação de uma especificação orientada a objetos 

gerada num projeto real, de grande porte e complexo, segundo os 

atributos e processos definidos, que culminou numa série de observações 

sobre a qualidade de especificações orientadas a objetos; e 

um Manual para Avaliação da Qualidade de Especificações Orientadas a 

Objetos, contendo a definição dos atributos e processos para a avaliação 
da qualidade durante o processo de desenvolvimento do software. 
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Várias perspectivas para pesquisas podem ser sugeridas para dar 
continuidade a este trabalho: 

a utilização dos atributos de qualidade na avaliação de outros projetos de 

desenvolvimento orientado a objetos, com o intuito de aprimorar os 

processos de avaliação e obter indicadores de qualidade para especificações 
orientadas a objetos desenvolvidas em uma determinada organização; 

a realização de experimentos de validação, com o intuito de determinar o 

grau de relacionamento dos atributos de qualidade propostos e as 

atividades de testes e manutenção. 

No contexto do Ambiente Memphis - Ambiente de Desenvolvimento de 
Software Baseado em Reufiliza@io, em desenvolvimento na COPPE/UFR J 
(Rocha et al. 1996), (Werner et al. 1996): 

o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em conhecimento, que 

assista ao engenheiro de software na avaliação de especificações de 
requisitos e projeto produzidas utilizando métodos de desenvolvimento 

orientado a objetos; 

o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie na coleta de métricas e 

sua visualização, a partir dos modelos de classes-objetos que estão sendo 
gerados nas fases de especificação de requisitos e projeto. 

Sabemos, entretanto, que o assunto não está ainda esgotado. Medidas em 
orientação a objetos ainda não estão sendo comumente utilizadas pela indústria, 
devido, principalmente, a este paradigma não ter, ainda, atingido a sua 

maturidade. Por outro lado, o uso da tecnologia de orientação a objetos está 
num processo de expansão, sendo já utilizada em aplicações complexas e 

críticas. Conseqüentemente, a urgência pela qualidade torna-se um aspecto 
fundamental. 

Embora a literatura disponível sobre orientação a objetos ofereça formas 
de como utilizar os métodos orientados a objetos, estes métodos não fornecem 
um tratamento direto dos aspectos relacionados a qualidade. Assim sendo, 
formas de prevenção e correção de erros ainda não estão definidas. A medida em 

que a tecnologia evoluir, através do desenvolvimento de projetos em diferentes 
domínios de aplicação e do relato e discussão destas experiências, será possível 
identificar a origem e causa dos defeitos, formas para localizar e prevenir erros e 
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mecanismos eficientes para sua correção. Acreditamos que, para o caso da 

orientação a objetos, a uniformidade semântica desde a análise até a 
implementação deve ser melhor aproveitada, no sentido de que as atividades de 
validação - testes - possam ser realizadas mais cedo, tornando possível a 
identificação e correção de erros nas fases iniciais do processo de 
desenvolvimento. 

Por fim, consideramos oportuno citar as palavras de Rocha em Weber et 
al. (1997), ccuma questão determinante do progresso da Engenharia de Software 
no Brasil e, como conseqüência, determinante da qualidade dos produtos de 
software é a necessidade de maior rela~ão entre universidade e empresas. 

Através desta interagão, será possivel evidenciar questões relevantes a pesquisa 
e produzir uma verdadeira transferência de tecnologia. Como conseqüência, 
deverá levar a processos de desenvolvimento e de avaliagão mais eficazes para 
a produgão de software com a qualidade e produtividade desejadas". 

Essa foi a nossa experiência. A participação em um projeto real, complexo 

e de grande porte foi determinante para a realização deste trabalho, pois nos 
permitiu vivenciar e refletir sobre os problemas que acontecem no 

desenvolvimento de software orientado a objetos. 
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I. Introdução 

Partindo da premissa de que os projetos de software apresentam sinais evidentes 

de aumento de sua complexidade, e, que o paradigina de orientação a objetos ainda não 

atingiu sua maturidade, seria pouco realista esperar que os métodos de desenvolvimento 

orientado a objetos, pudessem resolver os problemas de qualidade no desenvolvimento 
de software. Por outro lado, como a qualidade de um sistema de software, como a de 

qualquer produto de alta tecnologia, depende da qualidade de suas especificações, torna- 

se muito importante identificar quais são os atributos que determinam sua qualidade e, 

definir processos que permitam avaliá-las de acordo com estes atributos. Portanto, com 

o intuito de auxiliar na avaliação das especificações de requisitos e de projeto 

desenvolvidas segundo o paradigma de orientação a objetos, e, peimitindo que esta seja 
feita numa forma organizada e metódica, é proposto um Manual para Controle da 

Qualidade de Especzficações Orientadas a Objetos. O objetivo deste manual é fornecer 
subsídios que pernGtanl avaliar a qualidade das especificações que estão sendo geradas 

durante o desenvolvimento ~rtilizando o paradigma de orientação a objetos. 

II. Método de Avaliação da Qualidade de Software 

O método para avaliação da qualidade utilizado neste manual foi proposto por 

Rocha ( 1  983) e baseia-se nos seguintes conceitos (Figusa A1 . I ) :  

Objetivos de Qucclirlccde: são propriedades gerais que o produto deve possuir; 

Fí~tores de QualiíEnde do Produto: determinam a qualidade do produto sob o 

ponto de vista dos seus diferentes usuários do produto (usuário final, 

mantenedores, etc.); 
Critérios: são atributos primitivos possíveis de serem avaliados; 

Processos de Avalic~çiio: detesminain o processo e os instrumentos a serem 

utilizados pua se medir o gsau de presença, no produto, de um deteiminado critério; 
Medidas: indicam o grau de presença, no produto, de um determinado critério; 

Medidas Agregadas: são o resultado da agregação das medidas obtidas na 

avaliação segundo os critérios que quantificam os fatores. 
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Figura Aí .  1 - Método de Avaliação da Qualidade de Software 

Os objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que 

podem ser compostos por o~iti-os fatores e são avaliados através de critérios. Os critérios 

definem atributos de qualidade pasa os fatores. Medidas são valores resultantes da 

avaliação de um produto segundo um critério específico. Objetivos e fatores não são 

diretamente inensuráveis e só podem ser avaliados através de critérios. Um critério é um 

atributo primitivo, isto é, um atributo independente de todos os outros atributos. 
Nenhum critério isolado é uma descrição completa de um determinado fator ou sub- 

fator. Da mesma forma, iieidiuin fator define completamente um objetivo. 

A partir do método descrito e considerando-se que a especificação é 

desenvolvida para atender às necessidades de seus usuásios, determinados objetivos 

devem ser atingidos: 
Confinbiliclncle Conceitunl, dado que a especificação precisa satisfazer as 

necessidades e requisitos que motivaram sua construção. 
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Confiabili(Ende h Representaçno, que refere-se às características de 

representação do produto que afetam sua comprensão e manipulação, e, 
Utilizabiliclnde, que detesmina a conveniência e a viabilidade de utilização da 

especificação ao longo do processo de desenvolvimento. Para que uma especificação seja 

utilizável são necessárias a confiabilidade conceitual e a confiabilidade da representação. 

III. Estrutura do Manual 

O conteúdo do Manual de Controle da Qualidade para Especzjkações 

Orientadas a Objetos define os atributos de qualidade de uma especificação orientada a 

objetos, como mostra a Figura A1.2 e A1.3, organizados de acordo com o método de 

avaliação da qualidade definido por Rocha (1983). Indica, também, os procedimentos 

necessários para realizas avaliações de especificações segundo o método. Para cada 

objetivo de qualidade, são definidos os fatores e subfatores de qualidade a ele 
relacionados. Para cada critério, é descrito: 

Defiutiçr'io: é apresentada uma definição precisa e explícita do critério; 

Fase: momento durante o desenvolvimento onde o critério pode ser avaliado; 

Técnica de Avtrlinçiio: método de controle da qualidade sugesido para r& a 

avaliação; 

Processo de Avtrliaçno: o processo de avaliação adotado mede o grau de presença 

de cada critério em um intervalo de O a 1, utilizando uma escala ordinal como 

indicado na Tabela Al.l.  A variável V, utilizada em alguns processos de 

avaliação representam valores de aceitação estabelecidos ao longo do 

deseiwolvimento do projeto elou considerando a experiência da organização no 
desenvolvimento de sistemas oiientados a objetos. 

i-" -.- li. i 1. 

Tabela Al . l  - Graus de Presença do Critério - Escala Ordinal 

Sugestõespartc Correçio: são indicadas medidas corretivas quando pertinente. 

Atributos de Qualidade Relacionados: são identificados os atributos de 

qualidade relacionados ao critério que está sendo avaliado, explicando 

brevemente o motivo deste relacionamento. 
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IV. Características de Qualidade de Especifica~ões Orientadas 
a Objetos 

A qualidade de tuna especificação é avaliada através de três objetivos: 

Confiabilidade da Representação, Confiabilidade Conceitual e Utilizabilidade. 

IV.1. Avaliação do Objetivo Confiabilidade da Representação 
O objetivo Confiabilidade da Representação refere-se às caxacterísticas que 

tornam a especificação confiável para seus usuários, considerando-se aspectos relativos 

à sua forma e que tornam possível a sua compreensão e manipulação, tendo em conta 

que a especificação evolui gradativainente ao longo do desenvolvimento e que deve ser 

modificada durante a vida útil do produto, ao serem realizadas manutenções. 

Este objetivo se realiza através dos fatores de qualidade Comunicabilidade e 

Manipulabilidade (Figusa A1.2). 

IV.1 .I. Fator: Comunicabilidade 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a capacidade da especzjkação 

de comunicar o seu conteúdo. 
É atingido através dos seguintes sub-fatores de qualidade: 

Correção no Uso do Método: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 
cosseção da especificação do ponto de vista do uso do método de desenvolvimento. 
Uniformidade de Terminologia: Conjunto de atributos de qualidade que 
avaliam se a especificação foi escrita com uniformidade de teimos e notação. 
Uniformidade no Nível de Abstração: Conjunto de atributos de qualidade que 
avaliam se a especificação possui um nível de detalhe uniforme, considerando-se 
um determinado estágio de desenvolvimento. 
Modulauiclade da Documentnção: Conjunto de atsibutos de qualidade que 
avaliam se as partes da especificação podem ser entendidas e modificadas de 
forma independente. 
Correção cla Arquitetura: Conjunto de atsibutos de qualidade que avaliam a 
correção da modelagem, considerando a disposição, composição, e 
relacionamento de seus componentes. 
Concisão: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a especificação 
contém um volume mínimo de texto por ter-se maximizado o volume de 
informação por unidade de texto. 
Simplicidade: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam em cada classe- 
objetos o grau de simplicidade dos seus serviços e atributos. 
Conformidc~de: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a especificação foi 
gerada considerando as normas estabelecidas para o desenvolvimento do produto. 
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Objetivos Fatores Sub-Fatores Critérios 

- 

Correção no Uso 

Correcão Uso Formato Documentação 

CONFIABILIDADE 
DA 

REPRESENTAÇAO 

Uniformidade I Uniformidade de Termos I 
de Terminologia I ~nifomidade de Notação 

Uniformidade 
no Nível 

de Abstração 

Uniformidade Detalhe da Documentacão 
Independência de Detalhes de Projeto 
Un iformidade Abstração das Classes 
Uniformidade Abstração Atributos 
Uniformidade Abstração dos Serviços 
Uniformidade Abstração dos Clusters 

Modularidade 
da Acoplamento entre Seções 

Documentação 

Correção da 
Arquitetura 

Nível de Fatoração Classes-Objetos 
Nível de Profundidade da Hierarquia 
Coesão Estrutural Classes-Objetos 
Coesão Estrutural dos Clusters 
Acoplamento de Relacionamento Classes 
Acoplanzento de Relacinamento Clusters 
Acoplanzento de Interação Classes 
Acodanzento de Interacão Clusters 

Tamanho das Classes-Objetos 
Concisão Tamanho dos Serviços 

Tamanho dos Clusters 

Simplicidade 
Simplicidade dos Serviços 
Simplicidade dos Atributos 

Conformidade 

I Organização da Documentação 

Aderência a Normas da Organizção 
Aderência a Normas do Contratante 

Disponibilidade Acessibilidade 
Estar Atualizada 

Figura A1.2. - Características de Qualidade de Especificações segundo o 
Objetivo Confiabilidade da Representação 

Rastreabilidade Localizabilidade Interna 
Localizabilidade Externa 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação ! Su b-Produto: Modelo de Classes-objetos 
Fator: Comunicabilidade 1 i Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Correção no Uso do Método 
Critério: Correçúo cEn Notnçúo (CNT) i 

-- -- - - - -- - - - - 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se a notação do método foi usada de forma correta. - "" 7 

Discussão: 
Um método de especificação para ser útil tem que ter uma notação definida com precisão. Além disso, 

para que se possa entender um docuinento escrito utilizando um inétodo, é necessário que esta notação 

- -" - 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

A especificação está escrita utilizando de forma correta a notação pré- 1 Sim + 1 Não + O 
ificação? 

m A--- - -- * 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avalinbilitlrrde, Mmzuterzibilirlntle, Reutilizaúiliflrrrle: Especificações escritas corretamente, sob o 
ponto de vista da notação pré-definida no inétodo, facilitam os processos de manutenção, avaliação e 
aumentam as possibilidades de reutilização da especificação, pois ajudam a torná-la entendível. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação Sub-Produto: Modelo de Classes-objetos 
Fator: Coinunicabilidade ! Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Correção no Uso do Método i 
Critério: Corregno Sirztkticn (CSlJ I - - - - - - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se o conjunto de regras sintáticas, pré-definidas no método de especifícação, 
foi usado de foima correta. - - " -- "" "= .- * -- -" L"-"-"--- - 
~ k Ü s s ã o :  

A sintaxe da linguagem definida para o inétodo é descrita a partis de um conjunto de regras que 
permitem utilizar os siinbolos e combiná-los. É necessário entender a sintaxe antes de tentar compreender 
o sentido de uma determinada sentença da linguagem. O conhecimento da sintaxe da linguagem forme 
um guia para a compreensão do sentido de uina sentença. Dada uma sentença, sua sintaxe resulta em uma 
especie de mapa que po --- -- - ---- "--a -- - -- - ~ - - l  

Processo de Avaliaçao: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta a seguinte pergunta: Escala 

i 
A especificação está escrita utilizando de forma correta o conjunto de regras 1 Sim + 1 Não + O 
sintáticas pré-definidas no método de especificação? - --- -- -z*- ---=-- 

~tributos de Qualidade   ela cio na dos: 
Avnlinbilirlrrrle, Mi~~zuteizibilirlncle, Rezrtiliznbilirlnrle: Especificações escritas obedecendo ao conjunto 
de regras sintáticas pré-defiuidas na linguagein facilitam o processo de manutenção, avaliação e 
aumenta as possibilidades de reutilização da especificação, pois ajudam a torná-la entendível. 
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i 
Fator: Comunicabilidade 1 Técnica de Avaliagão: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Correção no Uso do Método I 
Critério: Corvepío Semântica (CSM) 

I 
i 
1 > - 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se o conjunto de regras seinânticas pré-definidas no método foi usado de 

forma correta. 
Discussão: 

A sintaxe trata da maneira de reunir os símbolos para formar sentenças corretas em uina determinada 
linguagem. A semântica trata do significado contido nestas sentenças sintaticamente corretas. Embora 
seja possível gerar sentenças em urna linguagem obedecendo à regras sintáticas, não é garantido que 
estas sentenças tenham algum significado. Regras sintáticas não são suficientes para caracterizar uma 
linguagem. É necessário introduzir-se um outro grupo de regras chamado de regras seinânticas. A razão é 
obvia: intérpretes podem partilhar a inesina estrutura lingüística com regras semânticas diferentes sendo, 
então, incapazes de se comunicar. É neste coiitexto que se introduz a dimensão semântica, a qual pode ser 
definida como o 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: I Escala 
I 

AvnlinbilirlnrZe, Mnizrrteizibiliclnrle, Reutiliznbilirlnrle: Especificações escritas obedecendo ao conjunto 
de regras seinânticas pré-definidas na linguagem facilitam o processo de manutenção, avaliação e 
aiiiiicnta as possibilidades de rcutilização da cspccificação, pois ajudam a torná-la entendível. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação j SubProdub Modelo de C M j e t o s  
Fator: Comunicabilidade ; Técnica de Avaiiio: ~ o i u d i v l d u a í  
Sub-Fator: Correção no Uso do Método i 

I 
Critério: Correqiío no Uso do Formnfo de Documenf~~pío ( i )  ----- " -..- - - " v-" 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se o fomato de documentação definido no método foi usado de forma correta. - A--"-"--- " 

Discussão: 
Um inétodo de especificação deve ter definido um formato de documentação, foi-necendo assim uma 

padronização. A ausência de um fomato padronizado para docuinentação pode trazer problemas de 
entendimento da especificação. A existência de um fomato de documentação bem organizado e sua 
correta utilização facilitam a leitura e compreensão da especificação. Assim sendo, o formato de 
documentação ajuda na produção de uma documentação organizada, que possa servir de guia para as 
ativida 

"2.. -- "" - =v 

~roy&so de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: i Escala 

I 
A especificação está escrita utilizando de forma correta o fomato de 1 Sim -+ 1 Não -+ O 

-- documentação definido no método? -- -=-" - .,----- "-- -* -- - ---*"=-- -- v e=-> *.1..>. - r----- 
Atributos de ~ua l idade  elac cio na dos:^ -' 

Avnlinbilirlnrle, Mn~izrte~zibilirl~le, Reutilizrrbilirlnrle: Especificações escritas utilizando um inétodo 
de especificação com formato de documentação bem organizado e utilizado corretamente, facilitam a 
manutenção, avaliação e possibilidades de reutilização da especificação, pois ajudam a torná-la 
entendível. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I Sub-Produto: Documentação 
Fator: Coinunicabilidade i Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Unifomidade de Terminologia 3 

Critério: Uniformidade de Termos (UTT) -- I --. * - -- ---- - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se os temos técnicos foram utilizados de forma uniforme ao longo do texto e 
de acordo com as defiiições pré-estabelecidas. 

-= " "  P " -" -w--m--p- 

Discussão: 
O entendimento da especificação sofie os efeitos da inexistência de uma terminologia consistente, que 

descreva de inaneisa unifome todos os elementos da especificação. O uso uniforme de termos técnicos 
ao longo dos documentos produzidos, permite que a pessoa que está trabalhando com a especificação 
possa entender o especificado e os desenvolvedores possam desempenhar a sua função na constsução do 
software. 

%-"""aA a "- - -" ---- - -"- -"-L- - A h- - w ""--a -z------"--ar"".- ---.. " - 
Processo de Avaliação: i i 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: I Escala 
f 

Os temos técnicos são utilizados de foma uniforme ao longo da 1 Sim -+ 1 Não -+ O 
especificação e obedecem a definições pré-estabelecidas ? 

5 

.,<-.? -- 
--"A a -- -- " " a-- a---=--- "-"-=-&-- we-*-*A*-- 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlinbilirlnrle, Mn1tuterzibilirlnrle: O uso uniforme de terminologia, no que se refere a temos - 

técnicos, garantem o entendimento dos aspectos especificados e, conseqüentemente, pode-se realizar 
avaliações e modificações confiáveis. 
Rez~tilizabilirlnrle: A existência de um padronização de termos torna possível sua aplicação em outros 
problemas similares, sempre que os termos técnicos definidos sejam entendidos com o mesmo 
sentido. 
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Discussão: 
Mesmo quando se utilizam linguagens gráficas nos métodos orientados a objetos, existe uma 

documentação associada que é descrita em linguagem natural. Conseqüentemente, o uso de notações 
pode ser necessário para completar as informações dos diagramas. Por este motivo é necessário que parte 
da especificação escrita ein linguagem natural iitilize, de foima uniforme, uma notação precisa. É ainda 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 

desejável que, no caso necessário, o uso de siinbologia, esta tenha sign - - " . P - l s % 3 s  -- - - - + - - --*--- *we\\-*- " **+a-- m- 

Processo de Avaliacão: 

Sub-Produto: Documentação 

Este critério pode ser avaliado através da resposta a seguinte pergunta: F f Escala 

Fator: Comunicabilidade Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Uniformidade de Terminologia 
Critério: Uniformiclade de NotaçiTo (UNlJ - "  -A-- -- . i .- V .--- .. h--- - -  "- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se a notação foi utilizada de foma uniforme ao longo do texto. 

I A notação foi utilizada de foma uniforme ao longo da especificação e Sim + 1 Não + O 
obedece a definições pré-estabelecidas? 

-*- -L%? ---* % *" =- 

~tributos de Qualidade   ela cio na dos: 
Avnlir~bilirlrirle, Mri~~ute~iibilirlarle: Especificações escritas coin emprego de uma notação uniforme 
garantem o seu entendimento e, conseqüentemente, as atividades de avaliação e manutenção podem 
ser realizadas coin maior confiabilidade. 
Reutiliznbilirln~le: Para facilitar a reutilização futura de componentes da especificação, é essencial que 
este seja facilmente compreendido pelo re~itilizador. Torna-se necessário o uso de uma notação que 
seja fácil de entender. 
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A< v--  -A e-- - - -- - .- ." -- - - ." A-a-.--* a --" -" - -- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se todos os aspectos estão descritos na especificação com o mesmo nível de 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 
Fator: Coinunicabilidade 
Sub-Fator: Uniformidade No Nível de Abstração 
Critério: U~ziformiil(~de de Detcrllzm da Docunze~ztnçl?~ @lXJ 

dctalhainento, considcraiido-se uni deterniinado estágio dc desenvolviinento. - - -  - - " - "  - - - - - - -- - -- . "- " -  " "" - 

Sub-Produto: Documentação 
Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Discussão: 
A especificação deve definir detalhes o mais tarde possível, assegurando desta forma a disponibilidade 

de toda a informação requerida para avaliar a necessidade e o escopo destes detalhes. Caso perceba-se 
que determinado aspecto está detalliado demais, deve-se considerar a hipótese de mudar as porções com 
detalhe excessivo para especificações a serem produzidas em passos de refinamentos posteriores. Deste 
modo, para um determinado nível de abstração, teremos todos os aspectos especificados com o mesmo 
grau di detalhainento. 

a!-- -- =--- -asa L- -7"- 

~ ~ c e s s o  de Avaliacão: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta a seguinte pergunta: Escala 

Os aspectos descritos na especificação apresentam o mesmo nível de i Sim + I Não + 0 
$ 

detalhainento, considerando-se o estágio de desenvolvimento 
" "v--- - - " ---- - - "" - - 

ÃGibutos deual idade &lacio&dos: 
Avnlinbilidarle, Mm~tenibilirlde: Especificações não uniformes são difíceis de entender e por 
conseguinte difíceis de serem avaliadas e alteradas com relação ao seu conteúdo, pois torna-se 
inadequado avaliar, num determinado nível de abstração, aspectos que apresentam diferentes graus de 
detalhainento. 
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A especificação de requisitos não apresenta restrições coin relação à escolha de 1 Sim +- 1 Não + O 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 
Fator: Coinunicabilidade 
Sub-Fator: Unifomidade No Nível de Abstração 

alternativas próprias da fase de projeto elou impleinentação. 
- > P & - w >  ---h s 

Atributos de Qualidade ~elacionaaos:--IR 
Avnlinbilirlde, Mnnrrierribilirlntle: A inexistência de restsições, estabelecidas coin relação à escolha 
de alternativas próprias da fases de projeto e impleinentação, permitem definir uma especificação 

Su Wroduto: Docuinen~,MModelo d e c l d j e t c ã  
Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 

mais uniforme, possibilitando realizar evoluções e inodificações confiáveis, aumentando também as 

Critério: IndgendêncintTe D e í d l z ~  
Definição docGtério: 

Característica que avalia na especificação de requisitos a existência de restsições com relação à escolha 
de alternativas de solução próprias da fase de projeto. 

---A ".- - " " -" - -A= "" --- -- 
Discussão: 

Especificações de requisitos não devem conter restrições estabelecidas coin relação à escolha de 
alternativas próprias de passos posteriores de refinamentos, pois estas tendem a retsingir de forma 
desnecessária outras possíveis alternativas de solução, tornando pouco flexíveis as soluções encontradas. 
A inexistêiicia de restrições estabelecidas com relação à escolha de alternativas próprias da fase de 
projeto permitem que as especificações seja possíveis de serem reutilizadas em uma outra aplicação 
similar e evoliiam coin mais facilidade. 

7 p n -  - w -L * 7-v- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

possibilidades de reutilização em outras aplicações. 
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Fator: Coinunicabilidade Técnica de Avaliação: Reunião de hpe@ 
Su b-Fator: Uniformidade No Nível de Abstração I 

! 
Ctitékx Uu$?omilnde íIeAbsíra@o ~ C I S  Clmes-objetm (UAC) I - - -p--7-**--* 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o nível de abstração de cada classe-objetos, considerando-se uin deterininadc 

estáaio de desenvolvimento. 
Discussão: 

Uin bom modelo de classes-objetos incorpora, na fase de análise, os aspectos fundamentais de un 
problema e omite os demais porque, se este contém detalhes em excesso, limita desnecessariamente i 

escolha de decisões próprias de outras fases, desviando a atenção dos problemas reais. 
Classes-objetos mais estáveis são aquelas que descrevem, de maneira precisa e uniforme, o domínio dc 

problema e as responsabilidades do sistema dentro desse domínio. Por maior que seja o sistema, sei 
aspecto mais estável (classes-objetos no domínio do problema, no escopo das responsabilidades dc 
sisteina) permanecerá o mesmo através de quaisquer alterações potencialmente importantes. Desta forma 
o nível adequado de abstração das classes-objetos possibilita que os componentes do modelo de análisí 
ou de projeto possam ser reutilizados em outras aplicações. "- 
Processo de Avaliação: 

Assinale de acordo com a escala o valor que melhor representa o grau 
em que o critério foi atingido: 

As classes-objetos apresentam o nível de abstração que lhe 
corresponde, segundo o estágio de desenvolviinento. 

--- -- *-* L ---V- 

Sugestões para Correção: 

Escala 

1 + 
3,75 + 
3,50 + 
3,25 + 

o -+ 

Interpretação 

Total Presença 
Alta Presença 
Moderada Presença 
Baixa Presença 
Total Ausência A----. .- A - A =  

ivo é a definição dc Éste critéiio se torna importante ao início do desenvolviinento, quando o obji 9 
aspectos conceituais do domínio da aplicação, através da modelagem de classes-objetos adequadas 
Nesse momento, é recomendável , não consideras classes-objetos que pertencem a outras fases d( 
desenvolviinento. -- . - - --P - - - " * A  "" " * A - "  a----**-A "- " -- -- "- 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlicrbilirlrrrle, Mnnuteizibilirl(~rEe, ReutiZiznbilicl(icle: A não uniformidade de abstração das classes 
objetos, em um determinado estágio de desenvolviinento, pode trazer problemas de entendimento dc 
modelo como um todo, que incidirão no processo de avaliação, manutenção e reutilização. Poi 
exemplo, torna-se mais difícil, nas etapas iniciais do desenvolviinento, avaliar, manter ou reutilizai 
classes-objetos de doinínio que apresentam detalhes de iinplementação. 
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diferentes níveis de abstração são difíceis de serem reutilizadas. - - . 
li- Processo de Avaliação: 

Assinale de acordo coin a escala o valor que inelhor representa o / 
grau em que o critério foi atingido: I Escala Interpretação 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 
Fator: Coinunicabilidade 

i 

Os atributos da classe-objetos apresentam o nível dei 1 --+ 
detaliiamento adeq~iado que lhe corresponde, segundo o estágio '0,75 + 
de desenvolvimento. 

_ -  % . - " - -  ........................ - -1 
Sugestões para Correção: 

Verificar se os atributos das classes-objetos apresentain uin grau de detalhamento que afeta o 
entendimento da classe-objetos. Caso seja necessário, uniformizar os atributos considerando os 

Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação: Remi% deInspefao 

atributos coin detahainento satisfatório. _ p---pIxxl- I. - -- --- -..... --p---X--- - 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Sub-Fator: Uniformidade No Nível de Abstração 
Critério: Unifr~zidade de AbstvtçCo dos Atributos / 
(UAA) - - - A---- ------A"- -- 
Definição do Critério: 

I 
Característica que avalia o nível de abstração dos atributos em cada classe-objetos, considerando-se um 

determinado estágio de desenvolviinento. - - -"L- --A 

~ ~ ~ ~ s ã o :  
A uniformidade de abstração dos atributos de uma detemiuada classe-objetos permite caracterizá-la 

dentro do contexto do estágio do processo de desenvolvimento em questão. A não uniformidade de 
abstração dos atributos pode trazer problemas de entendimento da classe-objetos. Por exemplo, na fase de 
análise, o objetivo é a compreensão da classe-objetos e seus relacionamentos entre classes-objetos no 
nível conceitual. Poi-tanto, não devem ser modelados atributos de implementação, pois este tipo de 
tratamento será considerado nas fases posteriores. Isto é, classes-objetos com atributos que representam 

Avrilicrúiliclnrle, Mnnziterzibilirlricle, Reufiliznúilirlnrle: Classes-objetos compostos por atributos que 
apresentam diferentes níveis de detalhamento são mais difíceis de entender e, conseqüentemente, mais 
difíceis de serein alteradas, reutilizadas e avaliadas com relação ao seu conteúdo, pois apresentam 
num mesmo instante diferentes níveis de abstração. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação / Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Comunicabilidade I Técnica de Avaliação: Reunião deInspeção 
Sub-Fator: Uniformidade No Nível de Abstração 1 
Critério : Uniformidade de Abstraçiío dos Sewiços (OAS) / 
--A --- - A- -- --. -- "- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia o nível de abstração dos serviços em cada classe-objetos, considerando-se um 

Um serviço é uma fimção ou transfomação que pode ser aplicada a objetos, ou por estes, a uma classe. 
Os serviços descritos na fase de análise aprese&;, de inodõ geral, um nível de detalhe menor do que os 
descritos na fase de projeto. Na fase de projeto, são especificados ou detalhados os serviços relacionados 
à própria iinpleinentação da classe-objetos, situação esta que não acontece na fase de análise. O 
importante, na fase de aiiálise, é atingir o entendimento do modelo, sem detalhes desnecessários de 
projeto e iinpleinentação. Poi-tanto, os serviços especificados na classe-objetos devem ter o nível de 
absti-ação correspondente ao estágio em questão. 

A---- P -A-- -a--- "*"--"--- - "  j----_ --- - v-- -- Processo de Avaliação: I 
Assinale de acordo com a escala o valor que melhor representa o I 

grau em que o critério foi atingido: i i Escala Interpretação 
I i 

Os serviços da classe-objetos apresentam o nível de detalhamento 
adequado que lhe corresponde, segundo o estágio de 
desenvolvimento. 

--- - " "- -- --" "- 
~ u ~ e s t õ ~ ~ o r r e ~ ã o :  

detalhainento satisfatório. 
P" -- --"-----a-L--- 

Verificar os serviços que apresentam imito ou pouco detalhainento, afetando o entendimento da 
classe-objetos. Caso seja necessário, unifomizar de acordo com os serviços considerados com 

-- - -- -----*- - 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avnlinbiliclarle, Mn~~zrte~ibiliclncle, Rezrtilizcibiliclacle: Classes-objetos com detahainento não 
uniforme a nível de serviços são mais difíceis de entender e, conseqüentemente, mais difíceis de 
serem alteradas, reutilizadas e avaliadas com relação a seu conteúdo, pois as classes-objetos 
apresentam num mesmo instante diferentes níveis de abstração. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Comunicabilidade I Técnica de A v a i i i :  Reunk de hpq%~ 
Su b-Fator: Uniformidade No Nível de Abstsação 
Critério: Uniformi(1nde de Abstr(@o dos Clusters (UCL) . --*A-a -L --- A-- 

I 
L -_i__._i__.- . - "-* -----p----" 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o nível de abstração das componentes modeladas no cluster, considerando-se 

um detemiuado estágio de desenvolviinento. ---- "" "- - - """ """ -A".- - L>- " A .  -" 

Discussão: 
No caso de sistemas muito grandes, compostos por centenas de classes-objetos, o desenvolvimento do 

software pode ser realizado por uma equipe de desenvolviinento igualmente grande. Esta equipe é - .  

subdividida em equipes menores responsáveis por determinada parte do sistema. Estas partes, compostas 
por um conjiinto de classes-objetos - clzrster -, devem manter o mesmo nível de abstração, que 
corresponda à atividade do desenvolvimento que se está realizando. Caso contrário, tornam-se mais 
difíceis de serein entendidas e de serein feitas modificações elou evoluções, pois o gmpo encarregado pelo seu 
desenvolvimento necessita lidar coin diferentes graus de abstração. Além disso, toma-se difícil a 
coinunicação entre os diferentes membros da eqi~ipe que trabalham com classes-objetos que estão 
relacionadas, mas que pertencem a clusters diferentes. 

--.A- - - -- -- - 
Processo de Avaliação: 1 

Assinale de acordo coin a escala o valor que melhor representa o 
grau em que o critério foi atingido: Interpretação 

1 

O cluster apresenta todas suas abstsações coin o nível d e i  1 -+ TotalPresença 
detalhamento adequado que cossesponde ao estágio de 0,75+ Altapresença 
deseiivolvimento. 0,50 + Moderada Presença 

0,25 -+ Baixa Presença 

" ->= """ 
O -+ Total Ausência 

I -  
Sugestões para Correção: 

satisfatório. 
*- -. 

I L" 
Unifomizar de acordo coin os clusters considerados coin abstrações modeladas coin detalhamento 

"-A---- a "  

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlinbiliclncle, Mnrzuterzibilie, Reutiliznbiliclc~(1e: Clusters compostos por abstrações que 
apresentam diferentes níveis de abstração são mais difíceis de serein entendidos, avaliados, alterados e 
reutilizados. 
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Objetivo: Coníiabilidadc da Rcprcsciitação I Sub-Produto: Docuinentação 

funcionalidade dos diversos aspectos da especifícação. 
------a- 

Processo de Avaliação: v 

Fator: Com~inicabilidade 
Sub-Fator: Modularidade da Documentação 
Critério: Coedo de 

" - --.-v 

Assinale de acordo com a escala o valor que melhor representa o 
grau em que o critério foi atingido: Escala 

Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 

v--- - 

A informação que apresenta o ruód 
descreve aspectos relacionados ao c 
sendo descrito. 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de associação das informações de um capítulo e, dentro deste, seções. - "-"" "- -- ...-, 

Discussão: 
A coesão modular, no caso de um documento de especificação, pode ser avaliada observando o grau de 

associação das infomações descritas num capítulo e, dentro destes, das seções. Numa especificação é 
conveniente que uin inesino capítulo e, dentro deste, as diferentes seções, tenham uina elevada 

Interpretação 

Total Presença 
Alta Presença 
Moderada Presença 
Baixa Presença 
Total Ausência 

Avnlinbilirl(~rle, Mmzute~zibilirlnrle, Reutiliznbilirlnrle: Especifícações escritas em inódulos, 
descrevendo aspectos relacionados, permitem que modificações e avaliações sejam feitas com maior 
facilidade. Aléin disso, possibilitain sua reiitilização em outras aplicações na mesma área de 
conhecimento, pois é possível ter um conhecimento de toda a funcionalidade fornecida pela 
componente que será reutilizada. 
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3bjetivo: Confiabilidade da Representação 1 Sub-Produto: Documentação 
'ator: Comunicabilidade I Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
3ub-Fator: Modularidade da Documentação 
Sritério: Acoplnunento entre Segóes (ACS) 
-"--- -- "" -" - " L- .-a . . . -- --= "" -- 
3efinição do Critério: 

Característica que avalia o grau de interdependência entre os módulos (capítulos ou seções) da 
:suecifícação. 
3iscussão: 

Acoplamento é o grau de interdependência entre capítulos ou seções. Este relacionamento entre 
:apítulos deve ser mínimo. Quanto mais baixo for o relacionamento entre capítulos ou seções, maior será 
1 grau de modularidade da especificação. Com este procedimento, pretende-se reduzis a probabilidade 
p e  a modificação de um capítulo ou seção p r o v o ~ e  Alterações em outros capítulos ou seções. Um 
:levado grau de interdependência entre os capítulos ou seções, permite que o leitor da especificação, 
nteressado em um determinado aspecto, possa concentar-se neste aspecto, de forma independente, e 
~bter um perfeito entendimento de tudo o relacionado a esse aspecto. -- " " ---- -<**- " .+,-------- A A - T- - 
Jrocesso de Avaliação: 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

O conteúdo de um inódulo (capítulo ou seção) faz referência ao conteúdo de I Sim + 1 Não + O 
outro inódulo, apenas como coinplernento, sem 

-?, "- ---L= - A---* -- ."- I 
* - ----L* - - *  - -- 

Uributos de Qualidade Relacionados: 
AvnZinbiZicZc1cZe, Mc~rzuterzibiZicZntle, RerrtilizrrbiZicZc~rEe: Especificações escritas em módulos (capítulo 
ou seções), coin dependência mínima, permitem que, ao realizarem-se avaliações coin relação ao 
conteúdo, não será necessário ler toda a documentação, mesmo quando só deseja-se avaliar um 
determinado aspecto da especificação. Além disso, ao realizar uma modificação na especificação, não 
repercutirá, de forma significativa, em outras partes do documento. As possibilidades de reutilização 
aumentam, pois a componente a ser reutilizada têm uma dependência mínima com as outras partes da 
esuecificacão. 
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Objetivo: Coilfiabilidade da Representação Sub-Produto: Documentação 
Fator: Coinunicabilidade Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Su b-Fator: Modularidade da Documentação 
C ri téri o: Estrut~wrn rkc Documenta@io @DO) -- - - -" - ---------a - -  
Definição do Critério: 
Característica que avalia se a estrutusa da especificação, composta de capítulos e seções, está organizada 

numa seqüência lógica. 
Discussão: 

Para atiugir o atributo modularidade, na especificação, é ainda necessário que a organização dada aos 
capítulos e seções tenha uma sequêiicia lógica. Esta organização se reflete no índice da especificacão. 
Uma organização adequada fornece uma visão mais clara da estrutura da especificação e toma possível o 
entendimento da mesma, pois as informa a. - --e-- -. = - -- -=*-"*--- - m , - - %  

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

A especificação tem seus capítulos e, dentre destes, as seções 
numa seqüência lógica? 

*-- -3c<----x V" sz. - Y 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlinbilirlnrle, Mn~zuteizibilirnrle, Reutiliznbili(Iurle, R(lst~.eribilirlurle: Especificações com uma 
estrutura adequada permitem sua avaliação, manutenção e reutilização, pois fornecem uma visão clara 
da sua estrutura. uei-initindo. também, localizar com facilidade determinado asoecto ou assunto. 
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Objetivo: Conliabilidade da Representação I Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 

especializações ou uma classe ancestral inapropriada. 
w 

Processo de Avaliação: 

Fator: Comunicabilidade 
Su b-Fator: Correção da Arquitetura 
Critério: Nível de Fntovn@o dm CIc~sses-Objetos (NFíí -" 

Este critério pode ser avaliado segundo a seguinte relação matemática: 
NFC (Ci) = Número de classes-objetos imediatas da classe-objetos Ci 

m.-w-m,.*,T..,. . + * * = s < . ~ ~ ~ u ~ m ~ ~ ~ % ~ ~ : < ~ w 7 v - ~ ~ - ~ . - m ~ < ~  

Sugestões para Correção: 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

- 

w Eliminar as especializações que não sejam relevantes para o domínio da aplicação, através da análise 
do grau de necessidade dos atributos e serviços adicionados pelas especializações, assim como os 
nomes utilizados relacionados com essas características. 
Tentar criar classes abstratas e reorganizar as especializações. Desta forma, é reduzida a quantidade de 
especializações da classe-objetos em questão. Caso a redução das especializações implique em um 
aumento dos níveis da estrutura de generalização-especialização, devem ser consideradas as diretrizes 
estabelecidas para o critério Nível de Profundidade da Hierarquia de Classes-Objetos. 

w Verificar se existe uina percentagem alta de métodos herdados. Caso contrário, é um indicador de que 
a classe-objetos especialização é fiaca e deve ser revista. 

-* - A A  ",-",--pp-*>- 

~tiibü-alidade Relacionados: 
w Avnliabilirlarle: Urna classe-objetos com muitos descendentes poderá requerer um maior esforço 

durante o processo de validação dos serviços das classes-objetos, pois os serviços das classes-objetos 
ancestral possivehnente precisam ser novamente testados nas classes-objetos descendentes. 

w Reutilizabilirlnrle: Se uina classe-objetos apresenta uina grande quantidade de descendentes 
imediatos, é uma indicação de quantas classes de especialização vão herdar os atributos e serviços da 
classe-ancestral, sendo a herança considerada como uma fosma de reutilização. 

Definição do Critério: 
Característica que avalia a quantidade de descendentes imediatos de uina classe-objetos. -- --e 

Discussão: 
A estrutura hierárquica de classes-objetos indica em que medida as especializações herdam os 

atributos e serviços de sua classe ancestral. Desta forma, o número de especializações associadas a uma 
classe-objetos é um indicador do potencial de influência que determinada classe-objetos tem sobre seus 
descendentes. Assim sendo, o nível de fatoração da classe-objetos (NFC) é entendido como a quantidade 
de subclasses imediatas de uina classe ancestral. Se a classe-objetos apresenta urna grande quantidade de 
descendentes imediatos, é uina indicação de quantas classes de especializações vão herdar os atributos e 
serviços da classe ancestral. Além disso, isto pode indicar uma modelagem inadequada das 
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Sugestões para Correção: 
Verificar se as superclasses e subclasses podem fundir-se e formar um único nível. 
Verificar a possibilidade de agiupar serviços e atributos, gerando estruturas de hierarquia menores. 
Verificar a possibilidade de se incorporar as características da(s) subclasse(s) na superclasse. 
Procurar formas semânticas de se substituir o relacionamento de herança por outros tipos de 
relacionainentos (exemp 

+,&-A . "-%* ,----%.%--,-*- m , m P - -  

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnliabilirlarle: O aumento dos níveis de profundidade da hierarquia de classes-objetos implica ein 
um maior esforço para o entendimento das classes-objetos, tornando mais coinplexo predizer seus 
comportamentos. Por conseguinte, a avaliação das classes-objetos são afetadas, pois ao se realizar os 
testes dos serviços nas classes-objetos ancestrais há a necessidade de testá-los nas classes-objetos 
descendentes ao longo de toda a hierarquia. 
Mnizuteizibilirlarle: O aumento nos níveis de hierarquia de classes-objetos torna mais difícil a 
realização de inodificações e evoluções nas classes-objetos. Isto se deve ao fato de que a herança afeta 
a localizabilidade e o princípio de encapsulaineiito. 
Reutilizcibilirlarle: Uina estrutura de hierarquia de classes-objetos muito profunda aumenta o potencial 
de reutilização dos atributos e serviços herdados. 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 
Fator: Comunicabilidade 

Sub-Produb Modelo de CkwmObjjetos 
Técnica de Aval io:  i q q ã o  Individuai 

Sub-Fator: Correção da Arquitetura I 

Ciaétio: NMde Pvofundidnde h~ufurnIlrern'rquicn (NP@ 1 -- - ----"------A-- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia a quantidade média de níveis em uma hierarquia de classes-objetos. -- - ---- --- 

Discussão: 
Uina estrutura generalização-especialização representa uma hierarquia de classes-objetos formada 

por vários níveis. Através de uma análise desta hierarquia, é possível identificar ein que medida as classes 
ancestsais afetam as demais classes, visualizando-se a profundidade das classes na hierarquia e o número 
de serviços herdados. Estas informações são indicadores do grau de complexidade da estrutura. 

O aumento dos níveis de profundidade da hierarquia implica em um maior esforço para o entendimento 
e manutenção das classes-objetos. Isto se deve ao fato de que a herança afeta a localizabilidade e o 
princípio de encapsulamento. Ao invés de localizar todas as características da classe-objetos na própria 
classe-objetos e encapsular todos os seus dados, estas declarações aparecem dispersas ao longo de toda a 
hierarquia. No caso de herança nzúltípla, estes problemas tendem a se agravar ainda mais. ------- ------------- ------"--- 
Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado da seguiute maneira: 1 1 Escala Interpretação 

Sejain C1, ... , Cn as classes-objetos e NPC(Ci) o nível da classe- 1 
objetos na hierarquia, o nível de profundidade NPH é dada por: 

NPH =- 5 NPC(C,) 
i"'H > Vnp11 

r=l 

n 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I S~b-Podm: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Comunicabilidade Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Corseção da Arquitetura 
Critério: Coesfio Estruturccl íla Classe - Objetos (CEC) --"-- ---*---L--w - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia o grau de rclacionaineiito dos scrviços especificados nas classes-objetos. - ---- -- - "  - - ---- - - - e  --- 
Discussão: 

Se uma classe-objetos tem diferentes serviços, realizando funções diferentes sobre um mesmo conjunto 
de argumentos, então a classe é coesa. Para realizar esta verificação, é possível determinar o grau de 
similaridade entre os serviços especificados na classe-objetos, observando o conjunto de argumentos que 
participam nos serviços. Serviços que traballmn com os mesmos argumentos pode ser uma indicação de 
que os serviços estão relacionados. 

Um valor alto de CEC é indicativo de que existe uma alto relacionamento entre os serviços 
especificados na classe-objetos. Por outro lado, um valor pequeno pode indicar que a classe-objetos deva 
ser dividida em duas ou mais classes-objetos, pois ela provavelmente realiza serviços não relacionados, 
tomando a classe-objetos mais complexa e aumentando as possibilidades de erros durante o 
desenvolvimento. 

"- - 
Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado da seguinte maneira: 

Seja a classe-objetos C, com n serviços S1, ... , Sn, e {A) o 
conjunto de argumentos declarado no serviço Si , onde 1 5 i 5 n . 
Então, existem N conjuntos {Al), ... , {An), tal que M (número de 
conjuntos disjuntos) é gerado a paitir da interseção entre os conjuntos de 
argumentos Ai n Aj . 

Interpretação 

Verificar ãpossibilidad~ de dividir os atsibutos e sei-viços da classe-objetos em duas ou mais subclasses. 
Verificar a possibilidade de realocar atributos e serviços em outras classes-objetos. 

classes-objetos com uma funcionalidade defmida. 
-=.%::=--sm=:~b-::<~=:..::;:..:<; r..*...'.... *-,* -<h7*. ...... ....*.a=: <.a, 

Avnlinbilirlnrle: Classes-objetos coin serviços não relacionados tornam-se mais difíceis de serem 
avaliadas com relação às funcionalidades que descrevem. A classe-objetos se toma mais complexa e, 
provavelmente, será necessária a definição de testes mais minuciosos. 
Mnrtirte~zibilirlnrle: Classes-objetos coin serviços, realizando fimções sobre conjuntos diferentes de 
arguinentos, provavelmente, apresentam uma baixa coesão. A classe-objetos tende a ser mais 
complexa e o processo de modificação elou evolução se torna mais difícil de se realizar. 
Reutiliznbilirlr~rle: Classes-objetos com baixa coesão apresentam menos chances de serem 
reutilizadas, pois não apresentam uma clara visão de suas funcionalidades. 
Coesrló Serníilzticn rln Clnsse-Objetos: Para ter-se um indicador mais preciso da coesão da classe- 
objetos. deve-se considerar também o aspecto seinântico envolvido. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação 1 SubProduto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Comunicabilidade / Técn'i de Avaliaçâo: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Correção da Arquitetura I 
Critério: Coesiío Estrutural dos Clusters (CCL) -- - - - --- -- - -* -A -- -- i 

""--L" -- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia o grau de relacionainento entre as classes-objetos de um determinado cluster.. 
Discussão: 

O aspecto da coesão de um conjunto de classes-objetos pode ser avaliado através da média do número 
de relacionamentos internos entre as classes-objetos. Um valor alto de CCL é urna indicação de que 
existe um alto relacionamento entre as classes-objetos no cluster. Caso contrário, o objetivo definido para 
o cluster deve ser revisto. 
--*-a----T< -- - - 
Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado da seguinte maneira: 

Seja CL um cluster específico e r o número de relacionamentos que 
são internos ao cluster (i.e. que não estão conectados com classes-objetos 
fora do cluster). Seja n o número de classes-objetos no cluster. Então, o 
indicador da Coesão Estrutural do Cluster (CCL) pode ser calculado da 
seguinte maneira: 

CCL(CLi) = l&.Q 
n 

(O valor de 1 na eq~mção evita que CCL = 0, quando n=l) 

Sugestões para Correção: 

Escala Interpretação 

Verificar a possibilidade de realocar classes-objetos em cluster adjacentes. 
Verificar a possibilidadc de criar novos clzrstetx com objetivos perfeitainente definidos. 

.. . .. ,,, .. . . . ... ,, .... *. . L ,.m,,,,mw .- ,*, , , . , ,, . , , *, 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Re~~tiliznbilifl(~f1e: Clusters coin classes-objetos não relacionadas, apresentam menos chances de - A 

serem reutilizadas em outra aplicação, pois não apresenta uma visão clara de seu objetivo. 
Coes20 Senhticn dos Clusters: Para se ter um indicador mais preciso da coesão do cluster, deve-se 
considerar também, o aspecto semântico envolvido. 
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custoinização são realizadas com maior facilidade. 
Processo de Avaliação: 

Objetivo: Confíabilidade da Representação 
Fator: Con~unicabilidade 
Sub-Fator: Correção da Arquitetura 
Ciítélio: Acoplnmto de Relncionnmnfo dm 

Este critério pode ser avaliado da seguinte maneira: 
Seja Ci uma classe-objetos do modelo e r a indicação do número 

Sub-Produto: Modelo de C l m b j e t o s  
Técnica de Aval io :  Inqqão Individual 

de relacionamentos coin outras classes-objetos. Então, ACR é dada 

CImtsObjefm 
A" -.. > " - A % - A  -- - - -- "" ----- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de dependência estática das classes-objetos, excluindo os 

relacionamentos por herança. 
- -A- -A  - - " - - --- -- 

Discussão: 
Um modelo coin classes-objetos com um alto Acopla~nento de Relacionanzento pode tornar o modelo 

difícil de entender e levar a erros durante o desenvolvimento. Uma mudança - ou uma falha - em uma 
classe-objetos pode ter um efeito de propagação em outras classes-objetos no modelo. Isto dificulta a 
atividade de manutenção e a realização de testes. Os serviços que implementam os relacionamentos - 
construção, destruição, associação e desassociação - entre classes-objetos podem tornar-se complexos. 
Além disso, o tempo de desenvolvimento é reduzido, pois o projetista precisa de menos tempo para 
compreender detalhes de outras classes-objetos. Desta forma, as atividades de extensão elou 

por: 

Escala 

1 - 3  
o -3 

Interpretação 

O < ACRS V,,, 
ACR > V,,, 

Sugestões para Correção: 
Eliminar os relacionamentos desnecessários, avaliando o seu grau de necessidade através do critério 
necessidade de relacionamentos. 
Minimizar a quantidade de relacionamentos considerados necessários, mantendo os considerados 

alidade Relacionados: 
Avalinbilirlncle, Mnnzite~zibilirlri~le: Classes-objetos coin alto acoplamento deste tipo dificultam a 
atividade de inanutenção e a realização de testes, pois os projetista precisa de menos tempo para 
entender detalhes relacionados a outras classes-objetos. 
Reutiliznbilirlnrle: Um baixo acoplamento deste tipo inaximiza o encapsulamento e aumenta as 
possibilidades de reutilização das classes-objetos, pois os objetos com poucas dependências são mais 
facilmente reutilizados em outras aplicações. 

r Necessirlnrle rle Relncionnnzentos: A remoção dos relacionamentos extras deve ser um dos objetivos 
do desenvolvedor, uma vez que acoplamentos desnecessários não são percorridos por nenhum 
serviço. 
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Objetivo: Confiabilidade da Reprcscntação / SubProduto: Modclo dc Classes-Objetos 
Fator: Comunicabilidade I Técnica de Avaliação: Inspeção ~ndividual 
Sub-Fator: Correção da Asquitetura 

r 

Ciítério: AcopInmto de ReJncionmmmo dm Clusteís 
"P-" " - -- ----- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de dependência estática dos clzaters. 

Discussão: 
Um cluster específico, além de estar composto por um conjunto de classes-objetos relacionadas, deve 

ter uma dependência mínima em relação a outros clusters. Assim sendo, o acoplamento entre clusters é 
definido pelo número de relacionamentos entre classes-objetos do cluster e classes-objetos que pei-tencem 
a clusters diferentes. Um valor baixo para ARCL é desejável, na medida em que os relacionamentos entre 
as classes-objetos ficam confinadas aos clusters, sem atravessar suas fronteiras. Isto permite que o 
conjunto de classes-objetos possa ser impleinentado, testado e reutilizado de modo quase independente, 
sem afetar os demais clusters. 
Processo de Avaliação: I I 
Este critério pode ser avaliado da seguinte maneira: I Escala I Interpretação 

Seja CLl ,..., CLn um conjunto de clusters e r a indicação do número 
de relacionamentos entre classes-objetos que pertencem a clusters 1 O < ACRL <Vacr1 
diferentes. Então, ARCL é dada por: O + ACRL > Vad 

I 1  

ARCL(CLi) = n 

Eliminar os relacionainentos desnecessários avaliando seu grau de necessidade através do critério 
necessidade de relacionanzentos. 
Minimizar a quantidade de relacionamentos considerados necessários, mantendo os considerados 

. . . . .......*:-.bx<:a& - 
4vnlinbiliclnrle, Mnlzzite~zibilirlntle, Reutiliznbilirlntle: Clusters com um baixo acoplamento são mais 
fáceis de serem avaliados, alterados e reutilizados, pois é possível que os objetivos definidos possam ser 
bem entendidos, sem necessidade de entender os objetivos de outros clusters. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação Sub-Ptuduto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Coinunicabilidade 1 Técnica de Avaliação: Inspeção Indivichial 
Sub-Fator: Correção da Asquitetura 
C ~ k :  Acoylmenfo de Inferagzío dm Clmmbjefm (Aq 1 

I 
-- 
Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de comunicação via mensagens das classes-objetos. - -------- 

Discussão: 
Uma classe-objetos tem Acoplamento de Interação com outra classe-objetos se uma delas atua sobre a 

outra via mensagens, ou seja, se os seus serviços utilizam os serviços ou atributos da outra classe-objetos. 
A partir dos serviços especificados na classe-objetos, é possível determinar o grau de interação que uma 
classe-objetos tem com as outras classes-objetos.Uin valor alto de ACI é uma indicação de que a classe- 
objetos se comunica via mensagem com uma grande quantidade de classes-objetos, o que pode significar 
uma alta complexidade da classe-objetos. 

" v - " -  "- " 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado da seguinte maneira: 

Seja Ci uma classe-objetos com SI, . . . , Sn, os serviços 
declarados, e Ri o conjunto de serviços chamados por Si = {Ri j ), 
então o indicador que mede o grau de comunicação da classe-objetos é: 

ACI(Ci) = Si u {Ri j ) 

- - - - -  
Atributos de Qualidade  elac cio na dos: 

Escala 

1 + 
o + 

Interpretação 

O < ACI 5 VaGi 
ACI > VaGi 

Avnlinbiliclarle, Mnnzrtenibiliclnde, Reutilizrrbiliclacle: Através deste critério é possível determinar a 
complexidade dos testes nas várias partes do modelo e possíveis problemas de desempenho. Idealmente, 
para inaximizar o encapsulainento e facilitar a manutenção, espera-se que os valores de ACI sejam 
pequenos. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação SuWroduto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Coinunicabilidade Técnica de Avaliação: Inspeçãohdividual 
Su b-Fator: Correção da Arquitetura 
Critério: Acopfamento deliztemçCo dos Cfusters (AICL) - " " "- - --A"- " " i -*" * - - - - - - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia o grau de coinunicação via mensagens dos clusters. 
"- " -- -- --- A 

Discussão: 
Um cluster tem Acoplamento de Interação (AICL) se existe comunicação via mensagens entre 

classes-objetos do cluster e classes-objetos que pertencem a clusters diferentes. 
*--" ----- -"-- "- --- -" 
Processo de Avaliação: 

I 

Este critério pode ser avaliado da seguinte maneira: 
Seja CL, um cluster formado pelas classes-objetos C, ,... , C,, e ACl 

(C,) o acoplainento de interação da classe-objetos C,, O indicador do 
grau de Acoplamento de Interação do Cluster é calculado a partir de: 

Escala 

1 -+ 
o + 

"--L -m " ." "L"m A - - "A" - .----- 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Interpretação 

O < AICL 5 Vaicl 
AICL >Vaicl 

Av~diabilirlrcrle, Mmzute~zibilirlr~rle, Reutilizabilirlatle: Uin valor baixo para AICL é desejável, pois indica 
que a maioria das interações entre as classes-objetos se realizam dentro dos limites do cluster. Isto 
permite que o conjunto de classes-objetos possa ser implementado, reutilizado e testado com maior 
facilidade. Para o caso específico dos testes do clzuter, estes tornam-se mais complexos, pois devem ser 

planejados casos de testes considerando as classes-objetos que estão dentro e fora do cluster. 
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I Objetivo: Confiabilidade da Representação 1 Sub-Produto: Documentação 
Fator: Coinunicabilidade 
Sub-Fator: Concisão 

l 
i Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
1 

Critério: Complementnbili~lntle (COM) i 
-a- -- __iA.__. - - - .-A - 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se a especificação faz uso de docuinentos auxiliares - referências, glossários 

dicionários de dados - que facilitam seu entendimento. -- -" - 
Discussão: 

Em muitas aplicações, os usuários empregam um vocabulário próprio, que pode ser desconhecido pari 
1 os desenvolvedores, a menos que estes tenham uma experiência substancial na organização. Em taii 
I situações, o grupo que produz a especificação muitas vezes se vê obrigado a incluir explicaçõe! 
adicionais, com o objetivo de tornar mais compreensível a especificação. Na maioria dos casos, essr 
auinento de compreensão ocasiona redundâncias e auinento do volume de texto. Estes problemas podeir 

I ser contornados com a existência de referências a documentos prévios elou coinplementares, bem como i 
existência de um glossário para temos, siinbologia e notações, que sirva como complemento para ( 

entendimento da especificação. 
e*--- m- *- a*- -*arn  -- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas k seguinte lista de 

verificação: 

1. Existe um glossário com definições de termos técnicos, simbologia e Sim + 1 Não+ O 
notação utilizados na especificação e que não são de uso comum? 

2. Existe um dicionário de dados centralizando as informações? ,Sim + 1 Não- O 
3. Existe referência a documentos prévios elou coinpleinentares necessários ao f Sim + 1 Não+ O 

entendimento 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avnlinbilirlnrle: A existência de docuinentos auxiliares ajudam ao entendimento dos aspecto: 
especificados e, por conseguinte, possibilitam sua avaliação com relação ao problema que descreve. 
Mr~~zute~zibilirlnrle: A existência de documentos auxiliares tornam mais compreensível 2 

especificação. Desta forma, os processos de manutenção são realizados com maior facilidade. 
Niío Anzbiguirlnrle: Especificações escritas utilizando dicionário de dados elou glossário com( 
complemento reduzem a possibilidade de descrever elou entender aspectos iguais em forma diferente 
evitando assim más interpretações. 
Consisfê~zcin: Especificações escritas utilizando dicionário de dados elou glossário com( 
coin~leinento reduzem a uossibilidade oue se gerem conflitos entre asvectos na esvecificação. 
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Sugestões para Correção: 
Verificar se a classe-objetos está realizado mais responsabilidades do que as que deve fazer. Neste 
caso, é possível realocar atributos e serviços em outras classes-objetos ou criar novas classes-objetos. --- -A & *. *- ----=-v---- -a-- - - - * * - - -**-a-**--- a" - A ** * & -&-*& -*a* 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avcclinbiliclncle: Classes-objetos muito grandes tornam mais complexas as atividades de testes, pois 
uma maior quantidade de atributos e serviços precisam ser verificados e validados. 
Mn~zz~tertibiliclncle: Uma classe-objetos com uma grande quantidade de atributos e serviços tende a ser 
mais complexa, limitando as capacidades do projetista de realizar modificações e desenvolver novas 
extensões para a aplicação. 

0 Reutiliznbiliclncle: Do ponto de vista da reutilização, o tainanho da classe-objetos é um dilema. Por 
um lado, considerando-se o custo/benefício, uma classe-objetos com uma grande quantidade de 
atributos e serviços é desejável, na medida em que suas especializações possam herdar e utilizar uma 
grande quantidade de atributos e serviços. Entretanto, o tamanho de uma classe-objetos também possa 
ser uma indicação, de que a classe-objetos foi projetada para uma aplicação específica, reduzindo suas 
possibilidades de reutilização em outras aplicações. 
Coesfio Estsuturccl cln Clc~sse-Objetos, Coesfio Semíirzticn cln Classe-Objetos: Quantidade de atributos 
e serviços numa classe-objetos não deve ser considerado de maneira isolada. Ao analisar este critério, 
deve-se observar também o grau de relacionamento dos serviços especificados, caso a classe-objetos 
possa ser dividida em classes-obietos menores por causa de seu tamanho. 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 
Fator: Coinunicabilidade 

Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Sub-Fator: Concisão I 
Critério: Tamanho das Classes-Objetos (TCJ L " " " " "  e=- " - -" -- 
Definição do C 

Característica que avalia a quantidade de atributos e serviços defmidos na classe-objetos. 
--"---L- -- L a - -- - - a- -- -- - - A - - -A--- --- "-" 

Discussão: 
O tamanho adequado para uma classe-objetos varia dependendo da complexidade da aplicação e de 

sua responsabilidade no contexto do problema. O Tnnznnho cln Classe-Objetos (TC) é defmido como a 
quantidade de atributos e serviços declarados na classe-objetos. 

Uma classe-objetos, com um valor de TC muito grande - se comparado com valores para outras 
classes-objetos -, pode ser uma indicação da necessidade de divisão em classes-objetos menores. Caso 
isso seja necessário, deve-se observar também o grau de coesão dos serviços defmidos na classe-objetos. 
O número exato de atributos e serviços desejável para uma classe-objetos é difícil de se definir, pois este 
depende das particularidades da classe-objetos no contexto do domínio da aplicação. -- - - ------------ 
Processo de Avaliação: 

Seja a classe-objetos Ci , com NA atributos e NS serviços. O 
da classe-objetos pode ser calculado da seguinte forma: 

TC(C, 3 = NA + NS TC > V,, 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação / Sub-Produto: Modelo de Classes-Ob-jctos 
Fator: Comunicabilidade 
Sub-Fator: Concisão 
Critério: Tnmnnlzo do Serviço (TS) 

1 Técnica de Avaliação: Inspeção hdividual 

l 
i - - . .  

"A - -.i-% -.A" 

Definição do Critério: 
Característica que avalia a quantidade de linhas de pseudocódigo definidas no serviço. - *--. L . - * "- --- -" 

Discussão: 
Embora não existam, ainda, pesquisas que determinem valores desejáveis para o tamanho dos serviços 

de uma classe-objetos, principalmente pelo fato deste ser altamente dependente da linguagem utilizada e 
do estilo de codificação do desenvolvedor, é evidente que esta característica afeta o entendimento da 
solução modelada. Serviços muito grandes devem ser subdivididos em serviços menores, preservando 
sua coesão. Quando um serviço cresce muito, aumenta a chance de incluir bagagem extra. 

Podemos indicar algumas consequencias, não desejáveis, da existência de serviços muito longos: 
São difíceis de ler e entender; 
Podem ser um indicador de que o código que vai ser gerado é mais orientado a funções do que 
orientado a objetos; 
São, provavelmente, mais complexos e mais voltados para aplicações específicas, e, 
Apresentam, provavelmente, uma baixa coesão. ----- "-- ." -A" "" 

- "T Processo de Avaliação: 
Seja a S, ... S,, os serviços definidos numa classe-objetos Ci . O 

tamanho do serviço pode ser obtido a partir de: 

TS (Si ) = número de linhas de pseudocódigo do serviço Si 

0 Serviços muito grandes devem ser verificados quanto a possibilidade de serem divididos, sempre que 
isto não comprometa a coesão do serviço e da própria classe-objetos. 

v "" -- "----- -- A" A " v  "--"-----A------ ---------*--M" A 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlinbilirlarle, Mnizirteitibilirlarle: Serviços muito extensos são mais difíceis de serem Lidos, 
entendidos e provavelmente mais complexos, dificultando a realização de modificações e o 
desenvolvimento de futuras extensões nas especificações. 

0 Reutilizr~bilirlr~rle: Serviços muito longos são provavelmente voltados para aplicações específicas, 
minimizando as possibilidades de reutilização. 
Coesno Senzriizticn rlris Classes-Objetos, Coesiío Senzriizticn (10s Serviços: Por ser este critério 
dependente da linguagem utilizada e do estilo de codificação do desenvolvedor, não deve ser 
considerado de maneira isolada. Caso seja necessário dividir um serviço em serviços menores, deve- 
se preservar a coesão do serviço e, conseqüentemente, a coesão da própria classe-objetos. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Coinunicabilidade Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Concisão 
Critério: Tamanlzo do Cluster (TCL) 
" " >  *-- """? "----""v " """"-"-- " -""-=A ---- """v -  - - - " - L  - *--- 

~ e f i n i ~ ã o  do Critério: 
L 

Característica que avalia a qiiantidadc dc classcs-objetos definidas num clzrstcr. 
" " " " -  - " .--e-" " - - " e - - -  - - 

Discussão: 
O Tamanho do Cluster (TCL) é entendido como a quantidade de classes-objetos definidas no cluster. 

Através do emprego de um mecanismo de identificação increinental das classes-objetos (i.e. classes- 
objetos que vão surgindo ao longo do desenvolvinzento e obedecendo a critérios pré-estabelecidos, com 
relação ao núnzero de classes-objetos enz cada cluster), é possível ter-se um melhor controle entre os 
vários grupos que pai-iicipain no desenvolvimento, melhorar a documentação, entender melhor os 
sistemas complexos, ininimizar ersos e aumentar a produtividade. Valores exatos da quantidade de 
classes-objetos para um determinado cluster não são, ainda, estabelecidos. No entanto, sugere-se que um 
duster adequado contém em média cinco a vinte classes-objetos. Ao estabelecer restrições de tamanho 
aos clusters, pretende-se garantir que as classes-objetos que o compõem possam ser analisadas, 
projetadas, codificadas, reutilizadas e testadas com facilidade por uma equipe de desenvolvimento 
composta por duas a cinco pessoas. As restrições de tamanho poderão ser estabelecidas em função do 
tamanho da equipe de desenvolvimento e da complexidade da aplicação. -- 

1- Processo de Avaliação: 
Seja CL, um cluster composto pelas classes-objetos C, ... C,, . Seu 

tamanho pode ser calculador através de: 

TCL (CLi $ = núnzero de classes-objetos do cluster CLi ---- ---<--L---" ---e----------- 1 O "-A. t / .. TCL > Vkl - - "L-. 

Sugestões para Correção: 
Verificar se o conjunto de classes-objetos atende a mais de um objetivo que possibilite sua divisão, 
sem ~reiudicar a coesão do cluster. 

A d -- -"-- -- -" -- -- -- -"- "- - .- .-"- 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avalinbilirlnrle, Mrf~zute~zibilirlnrle, Reutiliznbilirlncle: Restrições de tamanho aos clusters pretendem 
garantir que as classes-objetos que o compõem possam ser avaliadas, inantidas e reutilizadas com 
maior facilidade. 
Vinbiliclr~rle de Cromgrnnzn: O tamanho dos clusters e, conseqiienteinente, a quantidade de cluster 
envolvidos no desenvolvimento, tem um grande impacto no cumprimento dos cronograrnas previstos 
para o projeto, pois o desenvolvimento da aplicação pode ser gerenciado através do uso destas 
abstrações. 

D Coesfio Estruturnl, Coes60 Senz&~ticn dos Clusters: Ao serem realizadas divisões nos cluster por 
causa de seu tamanho, deve-se sempre manter a coesão entre as abstrações que a compõein. 
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Objetivo: Confiabilidadc da Rcprcscntação i Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 

parâmetros). - --*-""-"---------MA- "- 

Processo de Avaliação: 

Fator: Comunicabilidade 
Sub-Fator: Concisão 

Seja Mi uma mensagem composta pelos argumentos A, .. A,, . Seu 
tamanho pode ser calciilado através de: 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

TI (M,) = número de argunzentos da mensagenz M, "". - ---- -- 
hgestões para Correção: 

critério: Tnmanlzo das Interfnces (To 1 
Definição do Critério: 

- Característica que avalia a quantidade de argumentos definidos nas mensagens. 
-------------v- ---- 

Discussão: 
Segundo Jonhson e Foote (1988), uma forma de gerar projetos de alta qualidade, com classes 

reutilizáveis, é através do aperfeiçoamento da qualidade dos protocolos padrões (ie. novos 
conzportanzentos das mensagens e métodos). Isto pode ser realizado através da sedução do número de 
argumentos que pai-iicipain nas mensagens. Assim sendo, o Tamanho das Interfaces (TI) é entendido 
como a quantidade de argumentos defínidos em uma mensagem. Um bom número para TI é seis, ou perto 
disso (Jonhson e Foote 1988). Por outro lado, outros autores recomendam que o protocolo de mensagem 
deve ser tão simples quanto possível e conter poucos parâmetros (em média não mais do que três 

Escala Interpretação 

Reduzir o número de argumentos, dividindo uma mensagem em várias. Isto aumenta o número de 
mensagens com argumentos similares, que poderiam ter o mesmo nome. Além disso, é possível 
considerar a criação de uma nova classe-objetos que representa um pequeno grupo de argumentos. --------- " m m -  - -" - - A *  - 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avnlinbiliclnrle, Mci~zute~zibiliclaele: Mensagens com muitos argumentos tornam mais complexa a 
coinuiiicação entre as classes-objetos, conseqüenteinente as atividades de testes e manutenção tendem 
a ser mais difíceis de serem realizadas. 
Reutiliznúiliclncle: Uina das regras apontadas por Jonhson e Foote (1988) para gerar classes-objetos 
reutilizáveis é através do aperfeiçoamento da qualidade dos protocolos padrões, reduzindo o número 
de argumentos que participam nas mensagens. 
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A ". v"-.".".> -. - ~ ,  
-.-...A" ..L.-.- -...=..L - A --- .... "."L.." 

Definição do Critério: 

Objetivo: Confiabilidade da Representação / Su b-Produto: Modelo de Classes-Objetos 

Característica que avalia o grau de simplicidade dos serviços definidos na classe-objetos. -- - -- a - .- -* A P -- ---- -- - - -- - ---- 
Discussão: 

Fator: Comunicabilidade 
Sub-Fator: Simplicidade 
Critério: Simplicidade dos Serviços (SIS) 

O critério simplicidade dos serviços (SIS) avalia o grau de simplicidade de cada classe-objetos através 
da análise de cada um de seus serviços. Desta forma, é conhecido o esforço necessário para desenvolver 
testar e inanter a classe-objetos. De fato, quanto maior o valor SIS, provavelmente, inais fácil será L 
reutilização, inanutenção e teste da classe-objetos, pois se torna menos complexa. Espera-se, portanto. 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

um valor de SIS o maior possível. . " - A -- --- -"- -- -"-V- "" ------ --" a-- 
Processo de Avaliação: 

Seja Ci uma classe, com n serviços S, , S, ,.... , S,, , e sejam s, , s, , 
..., s, os valores associados ao grau de simplicidade de cada serviço, 
considerando as instruções CASE, IF's e Ciclos utilizados e pela sua 
dificuldade de ser iinplementada, de acordo com a seguinte escala: 

1 + Serviços sem instruções IF's, Case, Ciclos 
0,75 + Serviços com instrnções Ciclos 
0,50 + Serviços com instruções E ' s  
0,25 + Serviços com instruções IF's, Ciclos 
O + Serviços com instruções IF's, Case, Ciclos 

O valor da Simplicidade dos Serviços da classe-objetos é dada por: 
11 

SIS(Ci) = C si l n 
i=l 

Escala 

1 -+ 
1 + 

Interpretação 

Alguns serviços nas classes-objetos são pela sua natureza complexos. Por outro lado, existirão situações 
nas quais será necessário inanter em um mesmo serviço várias funcionalidades, tornando o serviço mais 
complexo. Dependendo do tipo da classe-objetos - domínio ou suporte - e de sua responsabilidade, cadz 
serviço deverá ser avaliado caso a caso. 

--"P L *- " .*. & %-- --a "-v-"- - --e"- - .* " - -*-- ---- 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avnlinbili(lnrle, Mmuterzibilirl~de: Classes-objetos com serviços muitos complexos são inais difíceis 
de serem testados e mantidos. 
Reutiliznbilidmfe: Classes-objetos com serviços coinplexos, pode significar um grande impacto em 
suas subclasses. devido à heranca de servicos. 
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I Objetivo: Confiabilidade da Representação 1 Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Coinunicabilidade 
Sub-Fator: Simplicidade 

1 Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

i 
Critério: Simplicidade dos Atributos (SLA) I 

...... -**-A-- A - ._-..........i......................__".,."".,- ---v- 

Definição do Critério: 

I Característica que avalia o grau de simplicidade dos atributos definidos na classe-objetos. --- - - -- V- 

Discussão: 
O critério simplicidade dos atributos (SU) avalia o grau de simplicidade dos atributos definidos eir 

cada classe-objetos. Desta forma, é conhecido o esforço necessário para desenvolver, testar e manter 2 

I classe-objetos. Um valor alto para SIA é um indicador da existência de uma classe-objetos meno: 
complexa, provavelmente mais fácil de ser entendida, modificada, estendida e reutilizada. --- *-"-- --- A- * - - - -- --- --- 
Processo de Avaliação: I" 

Seja Ci uma classe, com n atributos A, . A,, .... A,, . e sejam a , ,  a, 
.... a,, os valores associados ao grau de simplicidade de cada atributo, 
considerando sua estrutura: 

I -+ Inteiro, Real, Booleano 
0,75 -+ Caracter 
0,50 -+ RegistroEstrutura 
0,25 -, Referências 
O -, ListaIVetores I O valor da simplicidade dos atributos na classe-objetos 6 dada por: I 

11 

SU(Ci) = C ai l n 
i=l 

............ ................................................. ..................................... ...................................... ......... .. 
Atributos de Qualidade Relacionados 

" " -- .- - 

Escala 

1 + 
O -+ 

... .......... ....- ..... 

Interpretação 

*SI* 

SIA < VSIA 

" -  - 

I AvnlinbilirI(~~le, Mmuterzibilidnrle: Classes-objetos com atributos muitos complexos são mais difícei: 
de serem testados e mantidos. 
Reutiliznbili(l~ir1e: Classes-objetos com atributos complexos, pode significar um grande impacto eir 

I suas subclasses. devido à heranca de servicos. 
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' -,L- - A- " - - - -  -e- -- 
Definição d o  Critério: 

Característica que avalia se a especificação foi gerada considerando as normas estabelecidas pela 
organizacão desenvolvedora. 

Objetivo: Confiabilidade da Representação 
Fator: Coinunicabilidade 
Sub-Fator: Conformidade 
Critério: Aderência nNormm cln Orgcrnizcrgíio 
Desenvolvedora (ANO) 

- -- --*A---- - --a --"-- 
Discussão: 

Uma especificação deve estar elaborada obedecendo a uma padronização pré-estabelecida, como 
conseqüência de nonnas da organização desenvolvedora da aplicação. Uma característica importante 
desta padronização é a homogeneização dos conhecimentos que permitem a geração de uma 
documentação com qualidade e garantem o desenvolvimento organizado do produto. Além disso, a 
comunicabilidade entre os membros da equipe é facilitada ao longo de toda a construção do produto. 

-cm-<*z-7-", 7 e -e - "--e*%- -7s- -- L a->=" %%---e-%% --" P 

Processo de  Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da respostas à seguinte pergunta: 

Su b-Produto: Documentação, Modelo de 
Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

A especifícação foi gerada considerando as normas estabelecidas pela Sim+ 1 Não+ O 
organização desenvolvedora? 

-L- - -- - " - " - --" - - a L - m m  + 

~tribucos de  Qualidade ~ e l a c E n a d o s :  
Consistêizcin: O uso de padrões pré-estabelecidos durante desenvolvimento permite que sejam 
geradas especificações consistentes. 
NrSo Anzbiguiílnde: A obediência a uma padronização pré-estabelecida ininimiza o surgimento de 
problemas de interpretação ao longo do desenvolvimento das especificações. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I Sub-Produto: Documcniação, Modelo de 
Fator: Coinunicabilidade 
Su b-Fator: Conformidade 

I Classes-Objetos 
I Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Critério: Aderência as Normas estabelecidnspelo I 
Contratante (ANC) -- 
Definição do Critério: 
c p---m------ 

Característica que avalia se a especificação foi gerada considerando as normas estabelecidas pelo 

Toda especificação deve ser desenvolvida considerando padrões e convenções estabelecidas pelo 
contratante. Isto garante que o produto que está sendo construído apresente características da 
organização contratante, pois posteriormente formará parte do ambiente operacional da organização e 
será utilizada por diferentes conjuntos de pessoas e para diferentes propósitos. Além disso, as 
especificações deverão ser modificados ao longo do ciclo de vida por pessoal da organização, que 
possivelmente não participou na construção do produto. 
-*A+,, -- - *", "-., -------*++*~ % ""-"-"----w--"--"-- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da respostas à seguinte pergunta: Escala 

A especificação foi gerada considerando as normas estabelecidas pelo Sim+ 1 Não+ O 
contratante ? 

- - ' a -" *- <a*"- T-m"x dxc&="---px- x-p-- - - -*---#e V& 

Atributos de Qualidade Relacionados 
Corzsistêrzcin: O uso de normas definidas pelo contratante, ajuda na geração de especificações 
consistentes. 
Nfio Anzbigiiirlnrle: A obediência a normas minimiza os possível problemas relacionados a más 
interpretações. 
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IV.1.2. Fator: Manipulabilidade 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a facilidade de manipulação da 

especzjkação para diversas formas de uso. 

É atingido através dos seguintes subfatores de qualidade: 

e Dispoutibiliílade: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a facilidade 

de acesso de uma especificação para seus usuários autorizados, na sua versão 

mais atualizada. 
Rastreabiliílade: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a facilidade 

de se percorrer as especificações de requisitos e de projeto, identificando a 

agregação de detalhes a um determinado aspecto, desde sua visão mais global 

até a mais detalhada e vice-versa. 
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Objetivo: Confiabilidadc da Rcpreseiitac;ão i Sub-Produto: Documentac;ão, Modclo de 
Fator: Manipulabilidade ! Classes-objetos 

i 
Sub-Fator: Disponibilidade 1 Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Critério: AcessibilirEnde (ACE) I 

- -  . _ i  - -  " "  " " - L  A--- - _ _ - A  

Definição do Critério: 
Característica que avalia se qualquer usuário autorizado pode facilmente consultar a especificação elou 

obter uma cópia da mesma. 
Discussão: 

A especificação deverá ser utilizada por diversas pessoas ao longo do desenvolvimento, devendo, 
também, atender às necessidades das atividades subseqüente ( avaliação, testes e manutenção). Postanto, 
deve ser facilmente acessível por seus usuários autorizados. Além disso, ela deve ser facilmente 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista d 
verificação: 

1. A especificação - modelo e sua documentação - é possível de ser acessada 6 Sim -+ 1 Não + O 
por todos seus usuários autorizados? 

2. A especificação pode ser facilmente reproduzida? Sim -+ 1 Não + O 
ão fora do local de trabalho? 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avrilinbilirlnrle, Mrirz~itezibilirlnrle, Reiitiliznbilirlnrle: Para poder conduzir uma avaliação, realizar 
uma manutenção e possibilitar a reutilização de uma especificação em outras aplicações similares, ela 
deve poder ser facilmente acessada e reproduzida por todos os seus usuários autorizados. 
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Objetivo: Confiabilidadc da Reprcseiitação / Sub-Produto: Docuinentação, Modelo de 
Fator: Manipulabilidade 
Sub-Fator: Disponibilidade 

Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Critério: Estar Atualizada @TA) 
----*V- - - - -- -v 

Definição do Critério: 
1 

Característica que avalia se a especificação reflete a informação mais recente. ----- - . .-. - --- 
Discussão: 

Especificações poderão estar incorretas elou incompletas devido à evolução do problema a ser 
resolvido, ou pelo próprio desconhecimento de todas as suas implicações. Assim sendo, é perfeitamente 
normal para o usuário da especificação encontrar-se em passos posteriores do desenvolvimento, elou 
durante o seu uso, com a necessidade de efetuar mudanças ou acertos em especificações criadas em 
passos posteriores. Como a especificação serve de insumo para a geração de diversos produtos no 
desenvolvimento, torna-se evidente a necessidade de que ela esteja sempre atualizada, contendo as 
informações mais recentes. 
-L -- ar"- " - - -  

< L- - ---------v. --_r_ 'r -> .?=- - _- <-=-. a L - m  

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de i 

verificação: Escala 

1. O conteúdo da espe 
informação mais recente, h t o  da última manutenção? 

2. As atualizações reali 
3.  As atualizações realiz 

I%--*< 

  tributos de ~ualidàde Relacionados: 
Avnlinbili~lntle, M~~~zute~zibiliflnrle, Viclbilidntle de Inlplenzerztnçfio: Especificações não atualizadas 
são de grande risco ao proceder-se a avaliação, manutenção e implementação, pois a confiabilidade 
conceitual deixa de existir se a especificação não reflete a visão mais atualizada do problema. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I Su b-Produto: Docuinentação 
Fator: Mailipulabilidade i Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Rastreabilidade 
Critério: Ovgnniz@o rEn Documentqiío (ORD) -- -- " -- 

I 
- " - - - A  L .->A-----p-- "- " ---- 

Definição do critério: 
Característica que avalia se o conjunto de especificações está organizada, de forma a facilitar sua 

manipulação. -. - - --"-e-" -- -- - -- * - * * 

~kcussão:  
Durante o processo de desenvolvimento, é gerado um conjunto de especificações com um grau 

variável de detalhe. É virtualmente impossível conseguir-se inanipular e entender este conjunto de 
especificações sem que se disponha de uma documentação que esteja organizada. Com uma 
documentação organizada será possível ao leitor da especificação percorrer as especificações de 
requisitos e de projeto, identificando a agregação de detalhes a um determinado aspecto, desde sua visão 
mais global até a mais detaihada e vice-versa. - "-"" 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 
verificação : Escala 

1. A organização do conjunto de documentos - especijkações de requisitos - 
permite uma hierarquização do mesmo, desde a especificação mais 
detalhada até a mais macroscópica e vice-versa? 

2. A organização do conjunto de documentos - especzfzcações de projeto - 
permite uma hierarquização do mesmo, desde a especificação mais 
detalhada até a mais macroscópica e vice-versa? 

Sim -+ 1 Não + O 

Sim + 1 Não + O 

* .""= ---- ------ 
~=de Qualidade Relacionados 

Avnli(ibilirlnde, Mnrzuterzibilidntle, ReutilizcibilirlnrEe: Um conjunto de especificações com uma 
organização adequada permite identificar com facilidade os aspectos que serão avaliados, mantidos ou 
reutilizados. 
Morlz~lnrirlncle rl(i DocualentqZo: A existência de especificações modulares facilitam a 
rastreabilidade da esvecificacão. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I Sub-Produto: Documentação 
Fator: Manipulabilidade i Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Rastreabilidade i 

Critério: Locnliznbilidade Interna (L00  
"-- 

I 
---A----A---- " 1  ---------- """" " - - --- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se existem facilidades para se localizar todos os elementos, dentro de uma 

especificação, relacionados com determinado aspecto ou assunto. - - --" - - ---- -- . - -- -V - 
Discussão: 

Os requisitos devem ser indexados, segmentados e referenciados de forma cruzada para facilitar o uso 
a modificação da especificação. Poitanto, a especificação é um documento que deve fornecer caininhos 
que podem ser facilmente percorridos, permitindo, a partir de certos requisitos, alcançar outros requisitos. 
Essa facilidade de percorrer itens dentro da especificação está relacionada à existência de mecanismos 
que facilitem o acesso a todos os elementos da especificação que estão relacionados. Para facilitar a 
localização dos itens relacionados a um determinado aspecto ou assunto, a especificação deve conter 
sumários, índices remissivos e tabelas de referências cruzadas explícitas. 

A especificação não deve ter referências externas a ela. Caso seja necessário, a informação que se 
deseja referenciar deve ser reproduzida na especificação. - *k-e---p----w s-"."-- - - **-<---------*..- -- " A A?-* <- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: Escala 

1. A especificação apresenta um sumário? im+ 1 ~ ã o +  O 
2. Existem índices reinissivos? h+ 1 Não+ O 
3 .  Existein referências cruzadas explícitas? - -- " - A  %', --+p-pp- 

im+ 1 Não+ O 
\tributos de Qualidade Relacionados: 
D Avalinbilirltitle: Especificações devem fornecer mecanisinos que viabilizem a execução de avaliações 

dos requisitos (testes nas fases posteriores), permitindo seu rastreabilidade desde sua primeira 
formulação até a mais detalhada. 

D Mt~nute~tibilitlnrle: Especificações que fornecem inecanisinos de acesso a seus elementos de 
informação facilitam a localização de aspectos que foram alterados como resultado de modificações 
elou evoluções na especificação. 
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Objetivo: Confiabilidade da Representação I Sub-Produto: Documentação 
Fator: Manipulabilidade 1 Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Rastreabilidade I 

I 
Critério: Localiznbilidade Externa (LOE) 

" " " A -- 
I 

--- "" a" - -- -" -- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se existem facilidades para se localizar todas as especificações e demais 
documentos relacionados a um determinado aspecto ou assunto. 
- - ?  -- " - - m e -  A -  - -e 
Discussão: 

Os itens da especificação têm sua antecedência definida claramente nas etapas iniciais da especificação, 
ou nas declarações dos objetivos do sistema. Para grandes especificações, cada item deve indicar o item 
ou os itens das especificações iniciais das quais foram derivadas. 

Assim como desejamos localizar os itens relacionados a um determinado assunto numa mesma 
especificação, também desejamos poder localizar todas as especificações e demais documentos que 
tratem de um determinado assunto e, dentro destes, localizar onde é tratado o assunto procurado. 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 
verificação: Escala 

1. Existem sumários que organizam os documentos? Sim + 1 Não + O 
2. Existem índices remissivos? Sím+ 1 Não+ O 
3. Existem referências cruzadas explícitas? -- Sim + 1 Não + O - 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Mnnzítenibilillncle: É evidente que, para realizar mudanças em especificações, é necessário que ela 
forneça facilidades para localizar o item, ou itens, que vão a ser alterados e, além disso, localizar todas 
as especificações e doc~unentos externos afetados pela mudança. 
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IV.2. Avaliação do Objetivo Confiabilidade Conceitual 

Uma especificação deve registar todas as características que o software deve 

conter, com o principal objetivo de satisfazer as necessidades dos seus usuários. 

Portanto, a especificação deve estar correta com relação ao seu conteúdo, isto é, ao 

problema que descreve. Assim sendo, o objetivo Confinbilidade Conceitual refere-se às 

características de qualidade que avaliam se uma especificação é confíável para seus 

usuários, do ponto de vista de seu conteúdo, satisfazendo os requisitos que motivara a 

sua construção. 

Este objetivo se realiza através dos fatores de qualidade Fidedignidade e 

Suficiência (Figura A 1.3). 

IV.2.1. Fator: Fidedignidade 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a especzjkação representa o 

que é entendido como sendo as necessidades e expectativas dos usuários do produto. 

É atingido através dos seguintes subfatores de qualidade: 

Consistência: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a 

especificação está isenta de contradições entre os aspectos especificados. 
NGo Ambigiiiílatle: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se o 

conteúdo da especificação está expresso de forma a evitar a possibilidade de 
diferentes interpretações para qualquer aspecto ou assunto. 
Correpio Semiintica da Arquitetura: Conjunto de atributos de qualidade que 

avaliam a correção das abstrações modeladas de acordo com o produto que 

especifica. 
Correçno Comportamental: Conjunto de atributos que avaliam a correção da 

especificação do ponto de vista dinâmico. 
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Objetivos Fatores 

i) FIDEDIGNIDADE 

Sub-Fatores Critérios 

1 Não AmbigOidade I Ser Explícita 

Consistência 

I Precisão I 

Consistência Interna 
Consistência Externa 

Correção 
Semântica da 

Arquitetura 

Correção 
- Comportamental 

CONFIABILIDADE 
CONCEITUAL 

Necessidade 

Correção das Classes-objetos 
Correção dos Atributos 
Correção dos Serviços 
Correção dos Relacão- Associação 
Correção dos Relacão - Composição 
Correção das Estruturas Hierarquia 
Coesão Semântica Classe-Objetos 
Coesão Semântica dos Serviços 
Coesão Semântica dos Clusters 
Acoplamento de Herança 

Correção Comport. Classes-objetos 
Correcão Comuort. dos Clusters 

Necessidade dos Requisitos 
Necessidade das Classes-objetos 
Necessidade dos Atributos 
Necessidade dos Serviços 1 I Necessidade dos Relucionumentos 

_ Completitude 

. Não Redundância 

Completitude Relacão ao Método O. 0 .  

Não Redundância de Informações 
Não Redundância de Classes-objetos 

Figura Aí-3. - Características de Qualidade de Especificações segundo o 
Objetivo Confiabilidade Conceitual 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Documentação, Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Consistência 
Critério: Consistêncin Interna (COI) -- - -- -- -- 1 -- - - * -  -- * ---- 
Definição d o  Critério: 
Característica que avalia a existência de conflitos entre aspectos especificados na mesma especificação. - 

Discussão: 
Como as especificações evoluem em detalhe a medida que avança o processo de desenvolvimento, é 

perfeitamente possível que passos de refínainentos subseqüentes tomem não válidos aspectos aceitos em 
passos anteriores. É provável que, como conseqüência da atividade de evolução, sejam geradas 
contradições que originem conflitos com aspectos anteriormente especificados, ou seja, um mesmo 
aspecto descrito é considerado de forma diferente em outro lugar da mesma especificação. Existe a 
possibilidade de que, ao realizar manutenções na especificação, sejam introduzidas contradições entre 
aspectos que inicialmente eram consistentes. 
-v--- -- e 

Processo de  Avaliaçao: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: I 
I Escala 

1. A especificação não apresenta termos diferentes que possuem o mesmo 
significado e que são utilizados para descrever um mesmo objeto, que é 
tratado em contextos e lugares diferentes? 

2. A especificação não apresenta contradições entre cara'cterísticas 
específicas do produto? 

3.  A especifícação não apresenta conflitos lógicos ou temporais entre 
requisitos do produto que dependem do tempo? 

4. A especificação não apresenta conflitos na descrição de aspectos de 
comportamento do produto? 

5. A especificação não apresenta conflitos entre o modelo de classes- 
objetos e o modelo dinâmico. 

6. A especificação não apresenta conflitos em relação a decisões de 

Sim + 1 Não + O 

Sim + 1 Não + O 

Sim + 1 Não + O 

Sim -+ 1 Não + O 

Sim+ 1 Não+ O 
modelagem? 

--*---.- 
I --- 

Atributos 
Mnnutenibilirlr~rle, Avnliabilirlnrle: Especificações com aspectos conflitantes conduzem a avaliações 
não confiáveis. Além disso, conduzem a evoluções e modificações que podem gerar novos conflitos e 
inclusive agravar os já existentes de maneira a ocasionar repercusões graves, nas fases posteriores. 
N6o Ambigiiirlnrle: Especificações com aspectos conflitantes são de grande risco, pois podem causar 
más interpretações e, portanto, uma inadequada iinplementação do produto. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub-Produto: Documentação, Modelo de Classe - Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Su b-Fator: Coiisistência 
Critério: Comistêncin Externa (COE) 

""" %. - -- > -" "- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia a existência de conflitos entre aspectos especificados em outras especificações 

ou entidades externas. 
Discussão: 

Assim como podem surgir contradições entre aspectos especificados na mesma especificação, pode 
acontecer que informações introduzidas contenham contradições, quando comparadas com outras 
especificações anteriores ou posteriores. As inconsistências podem, ainda, estar relacionadas a entidades 
externas, tais como especificações de sistemas existentes ou em desenvolvimento na organização, 
especificações de so 

Este critério pode 

A especificação não apresenta aspectos conflitantes com relação a outras I Sim -r 1 Não -+ O 
especificações ou entidades externas ? B I 

- - - ," >" + - = P > m - M - P  - -  
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Níío AnzbigüirEnr1e: Especificações livres de aspectos conflitantes com outras especificações ou 
entidades externas reducem o problema de más interpretações. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub-Produto: Documentação 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Su b-Fator: Não Ambigüidade 
Critério: Ser Explícita (EXP) 

-e--*------- A ----- -- 
D-tério: 

Característica que avalia se na especificação existem condições, hipóteses elou restrições definidas poi 
contexto. -.- 
Discussão: 
Especificações com aspectos descritos de forma implícita podem causar soluções diferentes da esperada. 

Além disso, podem gerar problemas na aceitação do produto pelo usuário, por não terem ficado bem 
definidas nas condições contratuais. Esta situação pode exigir o cumprimento de requisitos implícitos 
diferentes dos que originalmente se assumiu. Por isso, a especificação não deve conter condições, 
hipóteses e /ou restrições definidas por contexto, que possam conduzir a suposições que gerem 

Este critério pode ser avaliado através da respostas à seguinte pergunta: 

A especificação não apresenta aspectos conflitantes com relação a outras Sim+ 1 Não+ O 
especificações ou entidades externas ? 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avaliabilirlade, Ma~tuterzibilirlatle: Não se pode pretender realizar avaliações e alterações de forma 
confiável, se na especificação existem aspectos que não ficaram completamente compreendidos 
pelos usuários e desenvolvedores. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual I Sub-Produto: Documentação 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliagão: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Não Ambigüidade 
Critério: Precisno (PRC) 

--.---A - 1 A---p -.-------.--...A. ,- -* A - - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se os aspectos especificados estão descritos de forma precisa e, sempre que 
possível, quantificada. A e-.- 

.----- ..--.,* -- ---- . 
Discussão: 

É muito importante que se possa determinar se o software a ser desenvolvido vai satisfazer os requisitos 
estabelecidos. Para que isto aconteça, a especificação deverá poder ser validada com relação às 
necessidades e expectativas dos futuros usuários do produto. Portanto, os aspectos deverão, na medida 

-.- 

avaliado através das respostas à seguinte Lista de 

1. Os requisitos do produto estão descritos de foima possível de serem Sim + 1 Não + O 
validados? 

2. Os termos de significado iníiltiplo, apresentam uma defínição precisa? Sim + 1 Não + O 

-, - -- *-----c= %%=--ppx - ..=- - - A - 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlinbilirlnrle: Aspectos especificados, numa forma exata e quantificável, permitem que sejam 
realizadas avaliações confiáveis. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 
Critério: Correçiio das Classes-Objetos(CRC) 

> -  ." P ----- ---"- "- -- " - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia a correta definição das classes-objetos. 
--*-A A - "- *- e-.- -- .a-a -*-A -- 

Discussão: 
Definir uma classe-objetos como uma abstração do inundo real é essencial para o entendimento da 

modelagem do domínio do problema e para a implementação da solução computacional. Por isso, uma - 

inadequada definição das classes-objetos pode ter um impacto significativo no êxito do projeto. 
" - - -  ----h = - - - -  " m " m - > - " - " " - " " - "  - -- -- - 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: Escala 

Sugestões para Correção: 
Nas primeiras semanas de modelagem do domínio, o apoio de pessoal especialista em orientação a 
objetos, se torna necessário, para garantis a seleção e definição de classes-objetos adequadas. - --- - " " PP" .*A "a" 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Vinbilirlnrle rle Inzple~izentrrçiío: Especificações com classes-objetos incorretas são de grande risco ao 
proceder-se a implementação, isto porque a confiabilidade conceitual do modelo deixa de existir. 

1. A classe-objeto representa uma abstração significativa para o domínio do I Sim + 1 Não + O 
problema? 1 

2. O nome da classe-objetos obedece a padrões pré-estabelecidos e / Sim + 1 Não + O 
correspondem ao vocabulário utilizado pelos especialistas de doinínio, caso / 
sejam classes-objetos de domínio? i 

3.  O nome da classe-objetos é único na especificação? 
4. Cada objeto na classe é descrito a partir do conjunto de atributos e serviços? 
5. O conjunto de atributos e serviços identificados caracterizam adequadamente a 

classe-objetos no contexto do doinínio do problema? 
6. Cada classe-objetos tem uma descrição precisa de seu significado no contexto 

do domínio do oroblema? 

Sim + 1 Não + O 
Sim + 1 Não + O 
Sim + 1 Não + O 

Sim + 1 Não + O 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual i Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade / Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura j 

Critério: Correçiío dos Atributos (COA) i ... " " .......... " ...... " ........ "" 2 

Definição do Critério: 
Característica que avalia a correta definição dos atributos especificados na classe-objetos. -- -7, . .- . -----.----.A--- 

~ i s c u s s ã ~  
Um atributo é uma abstração de uma única característica possuída por uma classe ou seu conjunto de 

objetos. Cada atributo possui um valor para cada instância de objeto, podendo ser um valor atômico, uma 
referência ou uma estrutura de dados. Os atributos representam as características da classe-objetos de 
domínio - atributos de domínio - ou resultados de decisões de projeto e implementação - atributos de 
implementação. O objetivo é obter, para cada classe-objetos, um conjunto de atributos que sejam: 

únicos, ou seja, os nomes dos atributos devem ser únicos na classe-objetos - o que não é verdadeiro 
quando se considera todas as classes-objetos do modelo. 
totalmente fatorados, ou seja, cada atributo capturam aspecto separado da abstração da classe-objetos. 
completos, ou seja, abrangem todas as informações pertinentes à classe-objetos que está sendo 
definida. 

"- 
Processo de Avaliação: 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 
verificação: 

1. Os nomes dos atributos obedecem a padrões pré-estabelecidos e 
correspondem ao vocabulário utilizado pelos especialistas do domínio, caso 
sejam atributos de domínio? 

2. Os nomes dos atributos são únicos na classe-objetos? 
3 .  Cada atributo captura um aspecto separado da abstração da classe-objetos e 

possui um valor para cada instância de objeto, no contexto do domínio do 
problema? 

4. Os atributos abrangem todas as informações pertinentes à classe-objetos que 
está sendo descrita? 

5. Cada atributo apresenta uma descrição precisa de seu significado, no contexto 
do domínio do problema? 

6. Cada atributo apresenta, quando peitinente: 
seu tipo; 
enumeração de todos seus valores possíveis; 
referência do documento onde estão especificados elou listados estes 
valores; 

identificação de valor(es) default; 
regras que determinam quais valores são permitidos; 
identificação do intervalo de valores possíveis; 
visibilidade? 

Atributos de Qualidade Relacionados: 

Escala 

S i m + l  N ã o - % O  

Sim+ 1 Não + O 

Sbn+ 1 Não + O 

S i m + l  Não-O 

Vir~bilidnrle de Intylenzentnçfio: Classes-objetos com atributos incorretos são de grande risco ao 
proceder-se a impleinentação, isto porque a confiabilidade conceitual da classe-objetos deixa de 
existir. 
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Característica que avalia a correta definição dos sei-viços especificados na classe-objetos. --- r - -- ----A-" -a---- -- e -a--v- -A- " v -  -V- 

Discussão: 

Objetivo: Confiabilidade Conceitual 
Fator: Fidedignidade 
Su b-Fator: Corseção Semântica da Asquitetura 
Critério: Correpío dos Serviços (COS) 

O serviço é uma atividade realizada por uma classe ou por um objeto. De modo geral, podem ser 
classificados em dois tipos: serviços de domfnio - em sua maioria identificados, analisados e 
especificados durante a fase de análise - e serviços de implementação - resultado de decisões de projeto e 
codificação. Para garantir sua cosreta iinpleinentação, é necessário que cada serviço apresente uma 
definição precisa e que seja especificado, em pseudo-código ou representação equivalente, obedecendo 

Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 

" ........- 

aos padrões pré-estabelecidos para a organização ou para o projeto específico. 
.......................................................... "" ...,.. T"'T"'T"'.T"'"T"'T"'T"'T"'"T"'""T"'T"'T"'T"'T"'T"'."T"'T"'T"'T"'T"'.T"'~T"' 
Processo de Avaliação: I 

Definição do Critério: 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 
verificação: Escala 

1. Os nomes dos serviços obedecem aos padrões pré-estabelecidos? S h + l  Não+O 
2. Os nomes dos serviços são únicos na classe-objetos? Sim-+l Não+O 
3. Cada serviço apresenta uma descrição precisa de seu signifcado, no contexto S i m + l  Não+O 

do domínio da aplicação? 
4. Cada serviço apresenta sua pseudocodificação, obedecendo as regras Sim -+ 1 Não + O 

sintáticas e semânticas da linguagem de projeto definida para o projeto? 
5. Serviços com nomes diferentes realizam funções diferentes? Sim-+l Não+O 
6. Os serviços especificados na classe são aplicáveis a cada um dos objetos da Sim + 1 Não + O 

classe? -- - -v--- 

I - L --"L 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Vinbilidnde de Inzpleazeiztztnçfio: Classes-objetos com serviços incorretos são de grande risco ao 
proceder-se a implementação, isto porque a confiabilidade conceitual da classe-objetos deixa de 
existir. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual i Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
i Fator: Fidedignidade 1 Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 

Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 
Critério: Correpío dos Relncionnrnentos de I 
AssocinçcCo (COR) j 

_ " ............... ......................... ........................................................ i ...... ... .- ..................... -. " -.....-.......,.--v ". 
Definição do Critério: 

Característica que avalia a correta definição dos relacionamentos de associação. - -..- - - - ,-v--- 

Discussão: 
As classes-objetos não existem de maneira isolada. Durante o processo de modelagem, os 

desenvolvedores estão interessados em identificar as associações entre as classes-objetos e em refletir 
essas associações no modelo através de relacionamentos precisamente determinados. Estas associações 
indicam a dependência semântica enixe duas classes-objetos, e os indicadores de cardinalidade devem 
refletir a semântica correta da associação entre as classes-objetos envolvidas, segundo os requisitos 
domínio da aplicação. No relacionamento deve estar indicado claramente o significado semântico, através 
do uso de um nome simples e preciso. Caso contrário, pode ser uma indicação de um relacionamento 
incompleto ou que várias associações estão sendo modeladas através de um único relacionamento. Além 
do nome, qualquer relacionamento de associação precisa indicar as classes-objetos envolvidas, além de 
uma definição das restrições quando pertinente. Seu correto registro, é essencial para o entendimento da 
solução modelada e sua correta isnplementação. ......... u ". 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de Escala 
verificação: 

1. Os relacionamentos apresentam um descritor indicando claramente a 
semântica do relacionamento, indicando o objeto cliente e o servidor? 

2. O sentido de dependência é consistente com o intercâmbio de mensagens? 
3. Para cada relacioiiainento entre pares de objetos, a quantidade (in) ou 

intervalo (m,n), a partir da perspectiva de cada objeto, está de acordo com às 
restrições de cardinalidade impostas, segundo os requisitos do domínio do 
problema? 

4. Para cada par de relacionamentos existe um mapeainento no domínio do 
problema? 

5. Para cada par de relacionamentos estão associadas as responsabilidades do 
sistema? 

6. Se o relacionamento requerido não pode ser representado, existe uma forma 
textual de indicar esta situação? 

7. Para cada par de relacionamentos estão definidos os serviços de criação, 
destruição, associação, desassociação e tratamento de referências. 

S h - - + l  Não-O 
Sim + 1 Não + O 

S h + l  Não-O 

S h + l  Não+O 

Sim+ 1 Não + O 

Sim--+ 1 Não + O  

T- -  - - "  I -" --------- 
Atributos de Qualidade   ela cio na dos: 
0 Avrclinbilirlnrle, Mnlzuteizibilirlnrle: Uma correta definição dos relacionamentos de associação permite 

que avaliações e manutenções possam ser realizadas com confíabilidade. Além disso, é possível que 
sejam realizadas validações por paste do usuário. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Su b- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 
Critério: Correpio dos Relncionnmentos de 
Composipío .......... (CRC) i . 

....... 

Definição do Critério: 

.- Característica que avalia a correta definição dos relacionainentos de composição especificados. 
-. ........... . 

Discussão: 
A correta modelagem do relacionamento de composição é importante porque nos proporciona um 

discerniinento significativamente maior do domínio do problema e das responsabilidades do sistema. 
Permite obter um modelo de classes-objetos mais simples de ser entendido, devido à separação de 
aspectos de interesse do domínio do problema, garantindo a propriedade de visibilidade. 

Relacionamentos de composição podem ser avaliados segundo as duas propriedades seguintes 
(Firesmith 1993, Rumbaugli et al. 1994): 

Transitividade, isto é, se a Classe-A faz parte da Classe-B e a ClasseB faz parte da Classe-C, 
então a Classe-A faz parte da Classe-C. 
Anti-simetria, isto é, se a ClasseA faz parte da ClasseB, então a ClasseB não faz parte da 
ClasseA. . - ............. ........- -. -- - _- -- 

Processo de Avaliação: I I 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 
verificação: 

I 
Escala 

1. Para cada relacionamento de composição, a quantidade (in) ou intervalo Sim -+ 1 Não + O 
(in,n), a partir da perspectiva de cada objeto, está de acordo com as 
restsições de cardinalidade impostas segundo os requisitos do domínio do 
problema? 

I 
2. O relacionamento satisfaz a propriedade de transitividade? , Sim + 1 Não -+ O 
3. O relacionamento satisfaz a propriedade de anti-simetria? ! ~ i i n + l  Não+O 

i 
" ...... I..., "" " ........................ 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avtrlinbilitl~cle, Mc~rzziterzibilitlntle: A correta modelagem dos relacionamentos de composição toma 
mais coinprensível o modelo, permitindo que avaliações e manutenções sejam feitas com maior 
confiabilidade. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual I Produto: Modelo Classes-0b.jetos 
Fator: Fidedignidade I Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura i 

Critério: Correpío cln Hierarquia de i 
j 

Classes-Objetos (CHC) 
-v-.---." ---..-.-.-v-.-.-.... "" " " 

Definição do Critério: 
Característica que avalia a correta definição das estruturas de hierarquia de classes-objetos. - -- - 

Discussão: 
Uma das formas mais comuns de organização do conhecimento é através do uso de representações 

hierárquicas, formando uina estrutura de grafo acíclico dirigido. Estas hierarquias facilitam a modelagem - 
pela estruturação de classes-objetos e incorporam, resumidamente, o que é semelhante e o que é 
diferente em relação a elas, facilitando o entendimento do modelo e evitando a duplicação de código. 
Cada classe-objetos na hierarquia deve refletir um inter-relacionamento com as demais classes-objetos 
que compartilham a estrutura. Além disso, o topo de uma hierarquia - generalização - deve ser uma 
classe abstrata e as folhas - especializações - devem ser classes-objetos concretas. Uma classe-objetos é 
considerada uina especialização se herda todos os atributos e serviços da classe de generalização podendo 
redefhi-las elou acrescentar novos a si própria. Poi-tanto, uma especialização poderá representar uma 
zxtensão do comportamento de seus pais. 
Processo de Avaliação: 

Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 
verificação: 

I. Cada generalização e especialização é nomeada de acordo com os 
padrões pré-estabelecidos? 

2. A classe de generalização é sempre uina classe abstrata e as classes de 
especialização são sempre classes concretas? 

3. Uma especialização adiciona pelo menos um atributo ou serviço (pode 
estar redefinido) com relação a sua classe de generalização? 

1. Existem pelo menos um atributo ou um serviço (pode estar redefinido) 
que distingue as especializações de uina mesma classe de generalização? 

5. Cada classe-objetos na hierarquia reflete uin inter-relacionamento com as 
demais classes-objetos que compartilham a estrutura? 

S. A estrutura de hierarquia tem nomes de atributos e serviços únicos em 
relação aos ancestrais e descendentes (quando pertinente)? 

7. A estrutura de hierarquia tem nomes de atributos e serviços diferentes nas 
classes-objetos de generalização para cada parte de um entrelaçamento 
(herança múltipla) ? 

3. São utilizados discriminadores para indicar o critério de divisão da 
estrutura de hierarquia? 

9. As características de uma classe de generalização são aplicáveis a todas 
as classes-objetos especializações? 

--- P 

htributos de Qualidade ~ e l a c i o n a d ~ ~  

Valores 

Sim-1 Não-30 

Sim + 1 Não + O 

Sim-31 Não-O 
S h - 3 1  Não-O 
Sim- 1 Não-O 

Sim + l Não + O 

Sim-1 Não-0 

Sim -+ 1 Não + O 

Mmzutenibilirlarle: Uma correta hierarquia de classes-objetos permitem o uso de polimorfismo, 
responsável pela facilidade de extensão e modificação de uin software orientado a objetos. 

r CorzcisEo: Uma estrutura de hierarquia de classes-objetos facilita o entendimento e evita a duplicação 
de código e documentação. 
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Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 
Critério: Coeslio Sem&nticn círs Clrrsses-Objetos 
(CSC) 
..... . ... ... 
Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de relacionainento semântico entre os conceitos especificados na classe- 

3bietos. 
Discussão: 

Coesão é definida como um atributo de qualidade de módulos individuais, descrevendo o grau em que 
seus componentes são necessários para realizar uma mesma tarefa. Para o caso de sistemas orientados a 
~bjetos, o termo módulo pode ser substituído pelo termo classe-objetos e a definição de coesão passa a 
;er entendida como a característica da classe-objetos de ter nela especificados um conjunto de serviços 
-elacionados que contribuem para que ela possa cumprir com suas responsabilidades. 

A Coesão Semântica das Classes-objetos pode ser avaliada considerando a seguinte classificação: 
coesão por abstrução, ocorre quando a classe-objetos está composta por um conjunto de atributos 
e serviços relacionados que earacterizain adequadamente a abstração, visando o cumprimento de 
suas responsabilidades. 
coesão por coincidência, ocoi-re quando a classe-objetos está composta por um conjunto de 
atributos e serviços que não caracteriza adequadamente a classe-objetos realizando funções não 
relacionadas com suas responsabilidades. ..... ........ ........... . . ..... 

Jrocesso de Avaliação: 
Assinale de acordo com a escala o valor que melhor representa o 

yau em que o critério foi atingido: 

A classe-objetos está composta por atributos e serviços 
relacionados que caracterizam adequadamente a abstração, 
visando o ciiinpriinento de suas responsabilidades ? 

Escala 

1 + 
0,75 + 
0,50 + 
0,25 -+ 

o -+ 

Interpretação 

Total Presença 
Alta Presença 
Moderada Presença 
Baixa Presença 
Total Ausência 

-7T--T*--A- - 
Sugestões para Correção: 

Verificar a possibilidade de dividir os atributos e serviços da classe-objetos em duas ou mais subclasses. 
1 Verificar a possibilidade de realocar atributos e serviços em outras classes-objetos. 

Verificar a possibili S. . - 
............. . . 

4tributos de Qualidade Relacionados: 
Avnliírbiliclníle, Mnrzuterzibiliílnrle: Uma classe-objetos que apresenta atributos e serviços 
aparentemente não relacionados indica uma maior complexidade da classe-objetos, aumentando, 
assim, a possibilidade de erros durante o desenvolvimento da aplicação. Conseqüentemente, as 
atividades de avaliação (testes) e manutenção são mais difíceis de serem realizadas. 
Reutiliznbiliílníle: Classes-objetos que representam unidades menores, com atributos e serviços 
relacionados, são mais fáceis de entender e modificar e apresentam maiores possibilidades de 
reutilização do que as grandes e complexas. 
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Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 

. ", . 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de relacionainento semântico entre os elementos de informação definidos 

no serviço. 
Discussão: 

Classes-objetos apresentam um ou mais serviços, onde cada um deles deve realizar uma única 
operação. A Coesão Senzântica do Serviço deve ser entendida como a força de associação funcional dos 
elementos definidos no serviço. Isto é, o serviço deve realizar uma única função e deve ser possível 
descrever seu propósito de forma precisa, através de uma sentença simples, contendo um único verbo 
(Yourdon 1994). A baixa coesão de um serviço da classe-objetos (i.e. o serviço realiza mais de uma 
função) indica que, provavelmente, é necessária uma modificação na classe-objetos correspondente para 
obter-se serviços que possuam o nível de granularidade desejado. 

A Coesão Semântica de Serviço pode ser avaliada considerando a seguinte classificação: 
coesão operacional, ocorre quando o serviço especificado na classe-objetos realiza uma única 
operação. 
coesão por coincidência, ocorre quando o serviço realiza várias operações diferentes, não 
relacionadas. ".." ..u.-...-.----*-.....w .-..-.m..--....-..,." "- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

Cada serviço especificado na classe-objeto realiza uma única operação ? Sim + 1 Não + O 

- - -- - v -  -- - -I " - -  
Sugestões para Correção: 

Tentas dividir em serviços menores, um para cada propósito que a classe-objetos deve servir. 
Tentar criar e /ou modificar a estruturas de hierarquia de classe-objetos, se necessário. 
Adicione novas classes-objetos sempre que os serviços não possam ser realocados em classes-objetos 
existentes. - " - ----- -- -- " ----- - -  "- -- 

Atributos de Qualidade Relacionados: 
Avnlinbilirl~icle, Mcir~uterzibiliclacle: Classes-objetos com serviços que realizam uma única operação 
são provavelmente menos complexos, portanto, os processos de avaliação (testes) e manutenção da 
classe-objetos podem ser realizados com maior facilidade. 
ReutiZizribilirZacIe: Classes-objetos com serviços que realizam uma única operação tem maior 
possibilidade de serem reutilizadas, pois são mais fáceis de entender e provavelmente menos 
complexos. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Su b-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 
Critério: Coesno SeurztSnticn dos Clusters(CS --- " "-" 

Definição do Critério: 
Característica que avalia o grau de relacionamento semântico entre os serviços defmidos nas classes- 

objetos que compõem o cluster. 
-e--- .-- ------- -" --- -%--a- 

Discussão: 
O cluster é um inecanismo que permite que um conjunto de classes-objetos seja organizado segundo 

objetivos específicos (i.e. entendimento, teste, reutilização, implementação). Um cluster é considerado 
coeso, se todas as suas abstsações forem ao encontro de seu objetivo específico. Um cluster deve 
representar um único objetivo específico e deverá estar composto por um conjunto de classes-objetos 
relacionadas, onde cada classe-objetos contribui para o atendimento deste objetivo. Assim sendo, a 
Coesão de Cluster pode ser avaliada considerando os seguintes tipo de coesão: 

coesão das classes, ocorre quando o cluster está composto por um conjunto de classes-objetos 
relacionadas, visando o objetivo específico definido para o cluster. 
coesão por coincidência, ocorre, quando, o cluster está composto por um conjunto de classes- 
objetos não relacionadas ao objetivo definido que o cluster deve atin -"- 

Processo de Avaliação: 
Assinale de acordo com a escala o valor que lhe parece melhor 

representar o grau em que o critério foi atingido: 

O cluster está composto por um conjunto de classes-objetos que 
realizam funções relacionadas de acordo com o objetivo definido? 

A- -- - - -- "-- 
Sugestões para Correção: 

ir. 

Escala Interpretação 

1 + Total Presença 
0,75 -+ Alta Presença 
0,50 -+ Moderada Presença 
0,25 + Baixa Presença 
O -+ Total Ausência 

e Verificar a possibilidade de realocar classes-objetos em cluster adjacentes. 
Verificar a possibilidade de criar novos clusters com objetivos perfeitamente definidos. 

"A"A--"--- *-------p--*-- ---.-A ---- 
Atributos de Qualidade ~e lac ionadx  
e Avnlinbilirlr~rle, MnizutenibilirEnrIe: Clusters que realizam múltiplos objetivos, ou que gerenciam 

apenas parte de um objetivo, tomam-se mais difíceis de serem avaliados com relação ao objetivo que 
deve cumprir. Além disso, o processo de modificação elou evolução são mais difíceis de se realizar. 

e Reutiliznbiliclnrle: Clusters com baixa coesão apresentam menos chances de serem reutilizados em 
outras aplicações, pois não apresentam uma visão clara de seu objetivo. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Sub-Fator: Correção Semântica da Arquitetura 
Critério: Acoplamento de Herança (ACH) ... . . " "- ". -*---L 
Definição do Critério: 

Característica que avalia o grau em que são utilizados os atrib 
- -  * -- - - v-- - ----**A - - -- 

Discussão: 
O Acoplamento de Herança deve ser entendido como o grau em que uma determinada classe-objetos 

utiliza os atributos e serviços (i. e. estrutura e comportanzento) de sua(s) classe-objetos ancestral (is). Ter- 
se Acoplamento de Herança elevado é desejável, na medida em que os atributos e serviços herdados são 
utilizados pelas suas especializações, podendo, no caso dos serviços, ser redefmidos. Assim sendo, o 
Acoplamento de Herança pode acontecer, de modo geral, de duas formas diferentes: 

acoplamento por extensão, ou seja, a sub-classe utiliza os atributos e serviços herdados, os 
redefme ou adiciona outros atributos e serviços. 
acoplanzento por inzplenzentação, ou seja, serviços e atributos são modificados por conveniência 
para reutilizar ou compartilhar código. Isto é, a subclasse é torna-se uma classe semelhante à 
desejada. 

-A*-- --"------"---- " " -- .A 

- - I A  Processo de Avalia$ão: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

r Numa hierarquia de classes-objetos, as sub-classes utilizam os atributos e Sim -+ 1 Não -+ O 
serviços herdados, os redefinem ou adicionam outros atributos ou serviços? 

I 
*- -- - L- - 

Sugestões para Correção: 
r Buscar estruturas de hierarquia alternativas, nas quais cada subclasse herda e utiliza os atributos e 

serviços. 
--> ." - " . . ----- 
Atributos de ~ual idade Relacionados: 
r Avnlinbilirlrde, Mnrzuterzibilirlncle: A presença de acoplainento por implementação é semanticamente 

errado e conduz a problemas de manutenção, e ao serem realizados os testes das classes-objetos, pois 
não há um relacionamento coerente entre as classes ancestral e descendente. Isto é, toda vez que são 
realizados extensões elou inodificações na classe-ancestral, estas não são aplicáveis às suas 
especializações. 

r Rerrtiliz~ibilirlnrle: Através do acoplamento de herança, características comuns podem ser reutilizadas, 
não somente pela subclasse em questão, mas também por qualquer outra classe-objetos futura que 
precise destas características. 

r Corzcisfio: Através do inecanisino de herança, evita-se a duplicação do esforço da modelagem e na 
documentação. 

r Nível cle Fntorrrçfio (Ias Clnsses-objetos: Uma classe-objetos, com uma grande quantidade de 
descendentes imediatos, é uma indicação de quantas subclasses vão herdar os atributos e serviços da 
classe ancestral. 

r Nível de Profu~trlirlnrle rln Hierrcrquin de Classes-objetos: Através de uma análise de uma hierarquia, 
é possível identificar em que medida as classes ancestrais afetam as demais classes, visualizando-se a 
profundidade das classes na hierarquia e o número de serviços herdados. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Su b - Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Fidedignidade Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Correção Comportamental 
Critério: CorreçCo dos Cenririos (CCE) --- " -" "" "- ." A A -- -- -- " -"" " " "  -" " A"" *-- - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se na especificação está definido de forma correta a seqüência de interações 
entre classes-objetos. 

- *  - -- ----- 
Discussão: 

Cada fimção especificada no documento de requisitos está associada a um ou inais cenários. Portanto, 
para garantir que estainos atendendo os requisitos da aplicação, devemos realizar uma análise detalhada 
dos cenários. Um cenário pode ser defínido como uma seqüência específica de interações entre classes- 
objetos, com o objetivo de atingir uma funcionalidade desejada para o sistema. Além de ser uma auxílio 
para compreender o comportamento dinâmico do sistema, sua correta definição é importante, porque 
permite: identiJicar novos objetos; avaliar a necessidade das classes-objetos, atributos, serviços e 
relacionamentos; refinar e melhorar a distribuição das responsabilidades das classes-objetos; veriJicar a 
consistência entre as responsabilidades das classes-objetos; definir casos de testes para as classes- 
objetos e, conseqüentemente, para todo o sistema, e; rastrear os requisitos da aplicação. -- -- - L - -" A--" "- 
Processo de Avaliação: 

I 
Este critério pode ser avaliado através das respostas a seguinte lista de I 

verificação : 1 Escala 
i 

1. Cada cenário está associado a uma funcionalidade requerida pelo produto? Sim -+ 1 Não -+ O 
2. Cada cenário tem identificado seus eventos iniciais? 

i fS im-+l  Não+O 

3. Cada cenário tem identificado seus dados iniciais? ' S im-+ l  Não+O 
4. Cada cenário tem identificada a classe-objetos que recebe o evento inicial / Sim -+ I Não + O 

(entrada) e a resposta (saída)? i 

5. Cada cenário tem identificado os caminhos de comunicação entre as / Sim -+ 1 Não + O  
classes-objetos envolvidas? 

.- -- ----A- 

i 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avali~ibilirlr~tle: Através da identificação de cenários corretos é possível definir diversos casos de 
testes para classes-objetos e para todo o sistema. 
Necessitlatle: Através de cenários é possível avaliar a necessidade de classes-objetos, atributos, 
serviços e relacionamentos especificados. 
Rastrenbilirlnde: Através dos caminhos de comunicação entre as classes-objetos é possível rastrear os 
requisitos do problema. 
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Característica que avalia se na especificação está definido de forma correta o comportamento de cada 
classe-objetos. --- ----h------" "" --v - 
Discussão: 

Algumas classes-objetos apresentam coinportainentos razoavelmente complexo, exigindo que mais 
tempo seja destinado à compreensão, especificação e posterior avaliação de seu funcionamento. O nível 
de coinpoi-tainento de uma classe-objeto diz respeito aos seus estados e transições que, conforme visto, 
podem ser representados utilizando um diagrama de transição de estados (DTE). Valores de atributos e 
relacionamentos mantidos por um objeto constituem seu estado. As transições representam mudanças nos 
valores dos atributos, implicando assim em mudanças de estados. Estas transições são produzidas como 
um reflexo a estímulos - eventos - ocorridos dentro ou fora do próprio objeto. Os objetos estimulam uns 
aos outros (i.e. trocam mensagens), resultando numa série de alterações de seus estados. 

O estado inicial deve ser conhecido, e é aquele em que o objeto se encontra quando é criado. Para 
muitos objetos o número de possíveis estados seria infinito. Por isso, não é preciso representar todos os 
estados no diagrama, mas apenas os estados genéricos que determinam algum compostainento específico. 
Atsavés de um DTE, é possível especificar de forma clara e precisa o coinportainento de uma classe- 
objetos, permitindo que, posteriosmente, o seu funcionamento seja validado. Além disso, uma 
representação gráfica torna mais fácil a localização de possíveis falhas ou indefmições no projeto, além 
de sugerir alternativas para a sua simplificação. ------ -- -T"-- -----*A-" 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

I 

Objetivo: Confiabilidade Conceitual 
Fator: Fidedignidade 
Sub-Fator: Correção Comportainental 

r Para cada classe-objetos considerada com coinportamento complexo, é I Sim + 1 Não + O 

Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Técnica de Aval io :  Reunião de Inspeção 

gerado um diagrama de transição de estado ? -- - - - - - - - - v >  - *------e--- e i--""- 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avnliclbiliílaíle: Através de uin diagrama de transição de estado é possível avaliar o funcionamento de 
uma classe-obieto. 
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Discussão: 
Sendo um cluster um conjunto de classes-objetos que trabalham juntas para atingir um objetivo 

específico, seu comportamento será determinado essencialmente pela colaboração das classes-objetos 
constituintes que, por sua vez, depende do conjunto de comportamentos individuais exibidos por estas 
mesmas classes-objetos. Sendo assim, o comportamento de um determinado cluster é considerado correto 
se o conjunto de comportamentos individuais das classes-objetos fornecem o comportamento desejado 
em relacão à funcionalidade definida Dara o cluster. 

Objetivo: Confiabilidade Conceitual 
Fator: Fidedignidade 
Sub-Fator: Correção Comportamental 
Critério: Coweção do Conylorfnmenfo clas CMem ( C Q  -- - >A -- -------*V----- ----- 

-"" - -- --" 
~ r o c e s ç o ã o :  

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

Sub- Produto: Modelo Classes-Objetos 
Técnica de Avalia@o: Reunião de Inspeção 

----e - " 

1. O conjunto de coinpoi-tamento individuais das classes-objetos fornecem o Sim -+ 1 Não +- O 
comportamento desejado ein relação à funcionalidade definida para o 

" -.- cluster ? - - %-*-e --v--- L-- e - ---- - 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Avnlicrbili(1arle: Através dos comportamentos a nível de cluster é possível validar a funcionalidade 
fornecida pelo sistema. 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se na especificação está definido de foi-ma correta o comportamento de cada 

cluster. 
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IV.2.2. Fator: Suficiência 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se estão presentes na 

especzJicação todos os aspectos necessários e somente estes. 

É atingido através dos seguintes subfatores de qualidade: 
Necessidade: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se todos os 

aspectos considerados na especifícação são impresciildíveis. 

NZo Redundincin: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 
presença, na especificação, de aspectos repetitivos. 
Completitude: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se todos os 

aspectos que devem ser especificados estão presentes na especificação. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual 
Fator: Suficiência 
Sub-Fator: Necessidade 
Critério: Necessirkcde dos Requisitos @?R@ 

A * A "-"- A - 
Definição do Critério: 

I Sub-Produto: Documentação 
Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 

_ 1 --- - . ."-- " . . . - " -. 

Característica que avalia se na especificação estão descritos os requisitos considerados imprescindíveis. - - --- ---a- A -% A---- "A -"--L---m v------ -- - -*-A- - v --v ----- 
Discussão: 

Uma especificação deve conter apenas os aspectos considerados imprescindíveis, evitando assim 
descrições desnecessárias e irrelevantes. 

Para verificar o grau de necessidade dos req~~isitos especificados, é conveniente classificá-los em três 
grupos: 

requisitos imprescindíveis: são aqueles requisitos considerados como obrigatórios. Caso não 
constem na especificação, implicaria na não aceitação do soba re .  
requisitos desejáveis: são aqueles requisitos que ajudam a obter um software mais abrangente. 
Caso não constem na especificação não implicará na não aceitação do software. 
requisitos opcionais: são aqueles requisitos que poderão ou não ser considerados. 

-A-"- ----L- ""-- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

Os aspectos especificados são considerados imprescindíveis? I Sim-1 Não-O 

e- ---- "-"I--- 
Atributos de Qualidade Relacionados: 
r Co~zcisAo: A existência de aspectos irrelevantes na especificação aumenta desnecessariamente o 

volume de documentacão da es~ecificacão. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Su b-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Suficiência Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Necessidade 
Critérim X e e s s i e  das C l a s s e s - O b j e t o s ~  1 - -  -- ----- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se na especificação estão definidas as classes-objetos consideradas 
imprescindíveis. -- --*-a---- *- 

Discussão: 
A primeira atividade na construção do modelo de classes-objetos é identificar as classes-objetos que 

tenham relevância no domínio da aplicação. Uma especificação com classes-objetos irrelevantes, além 
je aumentar o tamanho do modelo, pode desviar a atenção do problema que está sendo modelado. Para 
ajudar na avaliação do grau de necessidade das classes-objetos no modelo, é conveniente considerar a 
seguinte classificação: 

classes-objetos imprescindíveis, são as classes-objetos consideradas relevantes para um 
iinplementação adequada do problema. Caso não existam no modelo, implicará num modelo 
incompleto que compromete a implementação e, conseqüentemente, a aceitação do software. 
classes-objetos opcionais, são as classes-objetos que poderão ou não ser consideradas, pois elas 
definem responsabilidades relativas a compromissos não assumidos inicialmente, e que poderiam 
estar associados a aspectos de reutilização ou evolução futura do software. 
classes-objetos desnecessárias, são as classes-objetos que não justificam sua existência no contexto 
da aplicação. 

" --------- "-"-" *------""------o- 

~ o c e s s o  de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta a seguinte pergunta: Escala 

r A classe-objetos é considerada imprescindível no contexto do domínio do Siri-1 Não-O 
problema ? 

- _ -  - ^ - _ l - - l .  < ---- 
r\tributos de Qualidade Relacionados: 
r Avtiliccbili~lnde, Mnrzute~zibilitlntle: Um modelo com classes-objetos irrelevantes aumenta 

desnecessáriamente o esforço dos processos de avaliação e manutenção da especificação. 
r Corzcisfio: A existência de classes-objetos irrelevantes aumenta desnecessariamente o volume de 

documentação da especificação. 
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------a -- -- - %- - "  * -- ----a - 
Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Suficiência Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Necessidade 
Critério: Necessidade dos Atributos (IVEA) - " I "" --- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se em cada classe-objetos estão definidos os atributos considerados 
imarescindíveis. - -- --- - ---v*---p 
Discussão: 

Cada classe-objetos deve contes, apenas, os atributos considerados imprescindíveis, evitando assim o 
tratamento de atributos desnecessários e irrelevantes. Um atributo na classe-objetos é necessário, quando 
participa nos serviços que a classe-objetos precisa para cumprir com suas responsabilidades, ou quando 
representa um valor - disponível através de um serviço inzplícito - que pode ser acessado por outras 
classes-objetos, através de mensagens. Isto quer dizer que atributos não referenciados, elou que não 
participam nos serviços especificados na classe-objetos, não são necessários e, portanto, devem ser 
:liminados. Estes atributos podem representar propriedades válidas da classe-objetos, mas no contexto da 
aplicação não são necessários. Para avaliar o grau de necessidade dos atributos na classe-objetos, 
devemos considerar a seguinte classificação: 

atributos imprescindíveis, são os atributos considerados relevantes para que a classe-objetos possa 
cumprir com suas responsabilidades. Caso não constem nela, a classe-objetos não terá capacidade de 
responder a todas as responsabilidades. 
atributos opcionais, são os atributos que ajudam a obter uma classe-objetos mais abrangente. Caso 
não constem nela, não implicará em uma classe-objetos insuficiente. 
atributos desnecessários, são os atributos que não justificam sua existência na classe-objetos, pois 
não são utilizados no contexto da aplicação. --- -- A -"-"-> >"" ------ppppp- - 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

I 
I Escala 
i 

r Os atributos definidos na classe-objetos são considerados imprescindíveis Sim + 1 Não + O 
no contexto do domínio da aplicação ? 1 

i --- - " - - - . -v--  " 1  v-- -- - -  -.. -.. ." --A- 

Atributos de ~ualfda-os 
r Concisiio: Uma classe-objetos com atributos irrelevantes aumenta desnecessariamente o tamanho da 

classe-objetos e possivelmente a torna mais complexa. Além disso, aumenta desnecessariamente o 
volumen da documentação. 
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Discussão: 
Um serviço é necessário, quando contribui à realização das responsabilidades que a classe-objetos deve 

cumprir no contexto da aplicação. Estes serviços devem ser identificados tanto para as classes como para 
os objetos, de maneira diferenciada. Uma foima de garantir a identificação dos serviços necessários é 
listar as responsabilidades da classe-objetos, defmindo o conjunto de serviços que são necessários para 
cumprí-las e assegurar que cada serviço realize uma única função, quanto possível. Da mesma forma que 
as classes-objetos e atributos, o grau de necessidade dos serviços, também, pode ser avaliado 
considerando três categorias: 

serviços imprescindíveis, são os serviços considerados relevantes, que garantem a implementação 
correta do produto. Caso não constem nela, podem comprometer a funcioanlidade do produto. 
serviços opcionais, são os serviços que poderão ou não ser considerados. Caso não constem nela, 
não implicarão em uma classe-objetos insuficiente. 
serviços desnecessários, são os serviços que não justificam sua existência na classe-objetos, pois 
não são utilizados no contexto da aplicação. 

--*--A--" ------------A----.---------- 

Processo de Avaliação: 7"- 
Este critério pode ser avaliado através da resposta a seguinte pergunta: i 

I Escala 

Objetivo: Confiabilidade Conceitual 
Fator: Suficiência 
Sub-Fator: Necessidade 
Critério: Necessidade dos Servigas (NES) - 

I 
Os serviços definidos na classe-objetos são considerados imprescindíveis no 1 Sim + 1 Não + O 
contexto do domínio da aplicação ? i 

i 

Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 

- >- .- "" "- .** 

1 -- -- .-- - - -- -- --- "1 ------- ------ 
Atributos de Qualidade Relacionados: 

Concisfio: Uma classe-objetos com serviços irrelevantes aumenta desnecessariamente o tamanho da 
classe-objetos e possivelmente a torna mais complexa. Além disso, aumenta desnecessariamente o 
volume da documentação. 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se em cada classe-objetos estão definidos os serviços considerados 

im~rescindíveis. 
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Objetivo: Corúiabilidade Conceitual i Sub- Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Fator: Suficiência Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Necessidade 
Cnténo:Necessidnde dos Relncionnrnentos m) 
" -*--- " ." " v"-" -- "-- - 1 A"- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se na especificação estão definidos os relacionamentos considerados 

imprescindíveis. 
7-- -- - A- -- -- - 

Discussão: 
A falta de serviços que percorram uma associação pode ser um indicativo que o relacionamento é 

desnecessário, pois nenhum serviço utiliza o caminho, o que talvez seja uma indicação de que as 
informações que se deseja obter não são necessárias. 

Para avaliar o grau de necessidade dos relacionainentos entre classes-objetos, devemos considerar: 
relacionamentos imnprescindiveis, são os relacionainentos considerados relevantes. Caso não 
estejam representados, as classes-objetos não poderão cumprir suas responsabilidades e 
conseqüentemente fica comprometida a funcionalidade do sofiware produto. 
relacionamentos opcionais, são os relacionainentos que podem ou não ser considerados. Caso não 
constem nela, não comprometerão a funcionalidade das classes-objetos envolvidas. 
relacionamentos desnecessários, são os relacionamentos que não são percorridos por nenhum 
serviço. 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

Os relacionamentos definidos entre pares de classes-objetos são 
considerados imprescindíveis no contexto do domínio da aplicação? -- - - -e 

Atributos de Qualidade Relacionados 

Escala 

S i m + l  Não-O 

r Avnlinbilirlnde, Mmziterzibilirlnrle: A existência de relacionainentos desnecessários torna o modelo de 
classes-objetos mais complexos e, conseqüentemente, mais difíceis de serem avaliados e alterados. 
Reutiliznbilirlnde: A remoção de relacionamentos desnecessários deve ser um dos objetivos do 
desenvolvedor, pois aumenta a capacidade da classe-objetos de ser reutilizada. 



Apêndice I Manual para Controle da Qualidade de Especificacões Orientadas a Objetos. 

Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Documentação 
Fator: Suficiência Técnica de Avaliação: Reunião de Inspeção 
Sub-Fator: Não Redundância 
Critério: NZo Redund&ncia de Informações @?RI) 

=A-pp "- " .--- --- I "- A-----"- -- 
Definição do Critério: 

I Característica que avalia se um mesmo aspecto é descrito em mais de uin lugar da especificação. - - " - -  - - -.--- A -  - 
Discussão: 

O atributo não redundância refere-se ao fato de que um mesmo requisito não deve aparecer em mais 
do que um lugar na especificação. A presença de redundâncias pode tornar uma especificação mais 
legível, mas pode também ocasionar problemas nos processos de manutenção da especificação. 
Processo de Avaliação: 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

I A especificação não apresenta aspectos redundantes? I -- --- --- v -_  ---L-- A--_- 

Sugestões para Correção: 
Caso sejam necessárias redundâncias, devem sei- incluídas referências cruzadas explícitas, cujo -1 
objetivo é permitir que as inodificações sejam feitas de forma confiável. -------- """ - -- - -  ""A- --v--w - - --- I Atributos de Qualidade Relacionados: I 
M~lzz~terzibili(1nrEe: Especificações não redundantes evitam que um mesmo aspecto tenha que evoluir 
ou ser modificado em mais de uin lugar, na especificação. 
Consistêrzcin: Es~ecificacões livres de aspectos repetitivos tornam-se mais consistentes. 
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alia a duplicidade de classes-objetos na especificação. -- - -a "- - - - - - - - - -- - v 

Ao serem inicialmente definidos os clusters, é difícil conhecer com precisão as fronteiras entre eles. E 
perfeitamente normal que durante o desenvolvimento, dois ou mais grupos, trabalhando em cluster> 
adjacentes, gerem modelos que apresentam classes-objetos em comum que são modeladas de formar 
diferentes. Nesses casos, ao serem identifícadas classes-objetos que expressam a mesma informação, 2 

classes-objetos deve ser nomeada de acordo com os clusters aos quais está relacionada, devendo sei 

Objetivo: Confiabilidade Conceitual 
Fator: Suficiência 

representada em um único cluster. 
Processo de Avaliação: r" 

Sub-Produto: Modelo de Classes-Objetos 
Técnica de Avaliação:Reunião de Inspeção 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: I 

Sub-Fator: Não Redundância 
Critério: NZo Redundfincia de Clcsses-Objetos ------ =>ppp---" - - " - -"-- - " -- 
Definição do Critério: 

I e Clusters adjacentes não apresentam redundância de classes-objetos? I 
Escala 

Sim + 1 Não + O 

-- - a A - - -" L- - - A-- _ = -<-A _--L 
Atributos de Qualidade Relacionados 
e Avnlinbilirlnrle, Mn~zuteizibili~lnrle: Redundância de classes-objetos interferem nos processos de testes 

e manutenção da especificação, podendo introduzir inconsistências. 
CorzcisiZo: Rediindâiicia de classes-objetos devem ser evitadas, pois aumenta desnecessariamente c 
tamanho do modelo. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual Sub- Produto: Documentação, Modelo de 
Fator: Suficiência 
Su b-Fator: Coinpletitude Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Critério: Completitude com Relnpío no Roteiro 
Defmido pela OrgnniznçiZo Desenvoívedorn (CRO) - ---A-A - -* """  ----- """  L*-- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se o roteiro definido pela organização desenvolvedora foi totalmente coberto 

pela especificação. - -" - - -- -A- - - - " -- --- -- -- 
Discussão: 

A especificação deve apresentar aos usuários e desenvolvedores uma descrição completa e objetiva das 
condições a que deve obedecer o software que vai ser constiuído. Para que isto aconteça, cada 
organização desenvolvedora deve definir um roteiro para elaboração da especificação. As especificações 
produzidas deverão obedecer a este roteiro. 

Existe a possibilidade de que uma determinada seção do roteiro não seja aplicável ao problema que está 
sendo especificado. Nesse caso, deve ser incluída, contendo uma breve explicação do motivo pela qual 
não é aplicável. 
Processo de Avaliação: 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

O roteiro definido pela organização desenvolvedora foi totalmente coberto 
pela especificação? 

P -*- .- -A--" 

Atributos de Qualidade Relacionados 

Escala 

Sim- 1 Não+ O 

Avnliabili~lade: Especificações incompletas com relação ao roteiro definido pela organização 
desenvolvedora são de grande risco. Isto porque o problema que está sendo especificado não poderá 
ser avaliado de forma completa. Além disso, o produto gerado pode ser implementado de forma 
inadequada. 
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Objetivo: Confiabilidade Conceitual I Sub- Produto: Documentação 
Fator: Suficiência 
Sub-Fator: Coinpletitude 

i Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
I 
I 

Critério: Completitude com Relaçiio no Método 1 
de Desenvolvimento Utilizado (CMIM) I 

" " " " " - " " - " _ L"___ -" " "- " - -- 
~efinição do Critério: 

Característica que avalia se foram utilizados todos os recursos previstos no método de desenvolvimento. -- -----V -- - .. . --A--p 

Discussão: 
Especificações são produzidas utilizando métodos e linguagens de especificação. Portanto, ao avaliar 

uma especificação deve-se considerar que ela esteja completa com relação à documentação prevista pelo 
método de desenvolvimento utilizado. 

A- -- " "" - "" >-v L- " ---------- - 
Processo de Avaliação: i I 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: i Escala 

0 Todos os recursos que auxiliam na produção da documentação, que o 1 Sim + 1 Não -+ O 
método que está sendo aplicado fornece, são utilizados? -- I 

-----L ----- - --- 
Atributos de Qualidade Relacionados 

Avaliabilidnde: Especificações incompletas, com relação à documentação prevista pelo método, são 
de grande risco. Isto porque o problema que está sendo especificado não poderá ser avaliado 
coinplctaincnte. Além disso, o produto gerado pode ser iinpleineiitado dc Soma inadequada. 
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Objetivo: Corúiabilidade Conceitual Sub-Produto: Documentação, 
Fator: Suficiência Modelo de Classes-Objetos 
Sub-Fator: Completitude Técnica de Avaliação: Reunião de inspeção 
Critéfio: Completitude com Relqlio aos Requisitos (COR) --- - "" "" L-- - -- ?" "-- v---* - a-"m""-- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se na especificação estão definidos todos os requisitos estabelecidos para a 
produto. - - - - +---- -L -A- 

~ 0 :  

Especificar envolve o entendimento do problema e seu registro. Este processo é fundamental para a 
qualidade do produto a ser gerado. Portanto, a principal função de uma especificação é registrar todos os 
aspectos a partir dos quais o software deve ser projetado e construido. Posteriormente, deve-se poder 
avaliar se estes aspectos foram completamente desenvolvidos. De forma geral, uma especificação é 
completa se contém todos os requisitos funcionais, requisitos de interfaces, requisitos de qualidade, 
requisitos de desempenho e requisitos de informação necessários para especificar 
--,,..,,"---* --*--" . " , "+---* , . , -,%,---- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: 

1. Todas as fi~nções a serem desempenhadas pelo software estão definidas? 
2. Todas as necessidades de informação estão identificadas? 
3. Todas as interfaces com o usuário estão identificadas? 
4. Todas as interfaces com o ambiente de hardware estão identificadas? 
5. Todas as interfaces com outros software estão identificadas? 
5. Todas as possíveis respostas que o sistema deve fornecer para todas as 

possíveis classes de entrada constatadas, válidas ou inválidas, estão 
identificadas? 

7. Todas as características relativas ao desempenho do software estão 
identificadas? 

3. Todas as características de qualidade exigidas pelo usuário estão identificadas? 
3. Todas as características de qualidade inerentes ao software são identificadas? 
10. Todas as categorias possíveis de tratamento de erros e exceções, por falhas de 

hardware e software estão identificadas? 

" 

Mributos de Qualidade Relacionados: 

problema. - ". >--- 

Escala 

Sim -+ 1 Não+ O 
Sim + 1 Não+ O 
Sim -+ 1 Não+ O 
Sim -+ 1 Não+ O 
Sim -+ 1 Não+ O 
Sim + 1 Não+ O 

Sim -+ 1 Não+ O 

Sim -+ 1 Não+ O 
Sim -+ 1 Não+ O 
Sim + 1 Não+ O 

B Vinbiliclncle ele Implenzentnçdo: Só é possível implementar adequadamente o produto que se 
especifica, se o conteúdo da especificação atende as necessidades dos usuários, pois tem definido todo 
o que supostamente deve fazer. 
Reutiliznbiliclnde: Para que uma componente possa ser reutilizada, devem ser completamente 
entendidos seus requisitos funcionais e não funcionais. 
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IV.3. Fator: Implementabilidade 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se uma especzJicação de 

requisitos pode ser implementada, tendo em conta aspectos econômicos, Jinanceiros, 
tecnológicos, de mão de obra, de cronograma e sociais. 

E atingido através dos seguintes subfatores de qualidade: 
Viabili(1ade Econômica: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a 

compatibilidade entre o custo estimado para o desenvolvimento e operação do 

software e os benefícios esperados com sua utilização. 
Viabilidade Financeira: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 

existência e à disponibilidade de capital necessário para conduzir o 

desenvolvimento do produto especificado. 
Viabilidade Tecnológicn: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a 
existência e à disponibilidade da tecnologia necessária para conduzir o 

desenvolvimento do produto especificado. 
Viabilidade de Mlío de Obra: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam 

a existência e à disponibilidade da mão de obra necessária para conduzir o 

desenvolvimento do produto especificado. 
Viabilidade de Cronograma: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam 

se o software pode ser constniído dentro do limite de tempo estabelecido. 
Viabilidade Social: Conjunto de atributos de qualidade que avaliam as 

implicações que o software que vai ser construído terá sobre o grupo social ao 

qual este deverá servir, assim como sobre qualquer outro grupo social 

externo. 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Impleinentabilidade 
Su b-Fator: Viabilidade Econômica 
Critério: AceitabilicEnde de Custos (A CC) 

"- ---- "*~ "* "-. --- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se as estimativas de custos, para o desenvolvimento elou produção do 
software, são aceitas por usuários e desenvolvedores. 

..-.-*-A--- ,V-- 

Discussão: 
A aceitabilidade de custos para o desenvolvimento do software está ligada ao problema da estimativa de 

custos. Para o caso específico do paradigma de orientação a objetos, muito pouco tem sido feito em 
temos de métodos para estimar custos de desenvolvimento. De modo geral, as estimativas de custos de 
desenvolvimento de software envolve dois problemas abrangentes: 

o alto nível de incerteza e risco na estimativa, e, 
a inexistência de medidas precisas dos custos de projetos anteriores. 

Cabe salientar, a inexistência de dados históricos de custos de desenvolvimento de software. Sem 
padrões de referência é muito difícil estimar, de forma confiável, o custo de um novo projeto. 
n-m-.--*.-..:.**+.*,-.=.: =*-,.-.A** > . ~ . . < . = m ~ % - < m . m ~ % < ~ ~ ~ < , . < - < ~ - ~ ~ - m m -  a~p<-.-:.~* 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: 

1. O custo estimado para o desenvolvimento do software é aceitável? I Sim -+ 1 Não+ O 
2. O custo estimado para operação do software é aceitável? I sim + 1 ~ ã o +  O 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Impleinentabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Econôinica 
Critério: Relevkncin de Beneficias (REB) -- --- --- ----- " "" 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se as estimativas de benefícios tangíveis e intangíveis são aceitas como 

relevantes, por usuários e desenvolvedores. -- "- -v"-T -------v--- --- v ---"- 
Discussão: 

A dificuldade para quantifícação dos benefícios é, também, um obstáculo para a realização da análise 
de custos/benefícios necessária para avaliar a implementabilidade do software especificado. Ao se 
estimarem os benefícios das alternativas propostas, estes devem ser comparados, sempre que possível, 
com os do sistema existente. --- -- -A- * " -----*-"- - 2-m-p-xc*.-- - ""A 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: Escala 

1. As estimativas de benefícios tangíveis são aceitáveis? I sim + 1 Não+ O 
2. As estimativas de benefícios intangíveis (atribuindo valores) são aceitáveis? ) Sim -+ 1 Não+ O 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Implementabilidade 
Su b-Fator: Viabilidade Econômica 
Critério: CompntibilicEnde CustoBenefico (CCB) - - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se os custos estimados para o desenvolvimento e operação são compatíveis 
com os benefícios esperados com sua utilização. 

A- --- "-- - -- "- A A" ---- - - -- ---v-p 

Discussão: 
Através da análise de custo/benefício podemos verificar se o custo estimado para o desenvolvimento e 

operação do software é compatível com os benefícios esperados. 
A análise de custo/benefício vai, portanto, comparar as medidas referentes aos custos e benefícios do 

sofiware que vai ser construído. O resultado desde análise permitirá a decisão sobre a viabilidade do 
desenvolvimento do produto sob o aspecto econômico. - - >--- " , "- r - " , - - + 

~rocE&EG"=a= 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

1. A relação custo/benefício é aceitável? Sim --+ 1 Não+ O 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Implementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Financeira 
Critério: Existência de Capital (ECT) 

.A*-- L---p- -" - -""- -- - - "  * A-----L" "* >--- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se a organização possui capital suficiente para custear o desenvolvimento. 
P -v-- --- "-  -"--L---- -- . "- -------- - 
Discussão: 

A especificação não é urna declaração definitiva do que o usuário quer e pode dispor. Ela pode registrar 
o que o usuário idealmente quer, mas os custos envolvidos são muitas vezes razão para negociação. Por 
este motivo, faz-se necessária uma avaliação sob o ponto de vista financeiro de forma a se podes analisar 
as estimativas de custos e os fluxos de caixa necessários durante o desenvolvimento do software. Precisa- 
se saber, então, se a empresa possui os recursos necessários para o desenvolvimento. A viabilidade 
financeira implica, em parte, na verificação da existência de capital suficiente para custear o 
desenvolvimento e operação. 

s* ----A --->- -- "-- -- 
ação: 

Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

1. A empresa possui capital suficiente para custear o desenvolvimento? 

Escala 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Implementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Financeira 
Critério: Disponibilihde de Capital PCT) 

" -  --- " ==- *-- --v-- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se a organização é capaz de tornar disponível o capital necessário para o 

desenvolvimento. 
a----"- -- - - -- - e a-- --- P 

Discussão: 
De modo geral, as empresas tem uma capacidade limitada de investimentos no desenvolvimento de 

software. É coinúm, também, que as empresa tenham, simultaneamente, diversos sistemas em 
desenvolvimento e manutenção. Isso faz com que tenham que coinpatilhar, entre os sistemas, recursos 
financeiros existentes. Em tais circunstâncias a empresa se vê obrigada a distribuir o capital de acordo 

muitas vezes um problema de ..... . disponibilidade de capital. 
.. - _.*i _ , , : ~ ~ * : - x * m ~ ~ _ X 1 _ _ . = ~ . < ~ ~  

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

1. Existem recursos fmanceiros disponíveis? I sim + 1 ~ ã o +  O 
2. Caso não estejam disponíveis os recursos, existe a possibilidade de serem1 Sim + 1 Não+ O 

obtidos? 1 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Iinpleinentabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Tecnológica 
Critério: Existência cln Tecnologia (ETE) 
"...:...-A .-A-m-."-"-.- ---.. ,A-. ----.. AA,--- 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se existe o nível de tecnologia necessário para conduzir o desenvolvimento. 

----7-T.------.....< .---"----A- - 
Discussão: 
É necessário avaliar este aspecto com bastante cuidado, pois a tecnologia necessária poderá não existir 

ou poderá existir e não ser do conhecimento da equipe desenvolvedora. É de grande importância, neste 
momento, a consulta à literatura técnica e às empresas fabricantes e distribuidores de software e 
hardware. 

--m-sA ....=..<L.:.. - -s~-*<<<:- r --- ,........ =+...- :..:<. * - . m v ~ m ~ ,  

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: r Escala 

t 
1. Existe a tecnologia necessária para desenvolver o software especificado? I Sim + Não+ O 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Implementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Tecnológica 
Critério: DisponibilicEnde da Tecnologin @TE) 
"-" --L --- - - - ---. " -  -- "-- ------ v -  - mm 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se a equipe encarregada do desenvolvimento tem disponível a tecnologia 

necessária para conduzir o desenvolvimento. 
*- """ ---- "- 
Discussão: 

Embora a tecnologia que se precisa para a construção do software exista, ela pode não estar disponível 
no lugar em que está situada a empresa. Ainda mais, pode ser inviável adquirí-Ia em outro lugar. Pode 
também ser muito costoso adquirir o Iiardware e o software que se necessita. Essa, entretanto, é uma 
questão econômica que deve ser considerada ao se avaliar a viabilidade econômica. 
->-- " -, ----*- --> --""x- 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: 

1. A equipe encarregada do desenvolvimento dispõe da tecnologia que precisa em 
termos de hardware e software? 

2. Caso a tecnologia de hardware não esteja disponível, ela pode ser adquirida? 
3. A equipe encarregada do desenvolvimento dispõe da tecnologia que precisa em 

temos de software? 
4. Caso a tecnologia de software não esteja disponível, ela pode ser adquirida? 

Escala 

Sim + 1 Não+ O 

Sim -+ 1 Não+ O 
Sim -+ 1 Não+ O 

Sim + 1 Não+ O 
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Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Iinplementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade de Mão de Obra 
Critério: Existência de MZo de Obra (EMO) -- -" a--AA - -- -- * " 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se existe na instalação a mão de obra necessária para o desenvolvimento. -- 

Discussão: 
Para poder construir o software, é necessário que exista na empresa pessoal com capacitação técnica, 

tanto a nível de hardware quanto de software, e que possua, conhecimentos sobre a área de aplicação. 
Esta capacitação técnica depende não somente da experiência, mas, tainbéin da formação e experiência 
no uso das metodologias e ferramentas a serem utilizadas para desenvolver o software. 
="-===---L-"= "-- =-- &-P ---A -- - - ma-- -- - 7 -  --- 

I" -- -v= -- 
Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 5 

t Escala 
i 

1. Existe na instalação a mão de obra necessária para construir o software? i ~ i m - +  1 Não+ O 



Apêndice I Manual para Controle da Oualidade de Especificacões Orientadas a Objetos 

Objetivo: Utilizablidade 
Fator: hnplementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade de Mão de Obra 
Critério: Disponibilic-Ende de Miío de Obra @MO) - * -- "" 7 "  - A  ----a--- . "v - 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se estão disponíveis os recursos humanos coin o conhecimento e experiência 
necessários para realizar o desenvolvimento e operação do software. 
-" ". - -*- - -- -- -- ---- --- -- ---------v--- - 

Discussão: 
A falta de experiência e conhecimento, inclui qualquer aspecto do desenvolvimento em que os 

membros da equipe não possuem experiência direta. Estes aspectos podem ser: uso de um novo método 
de desenvolvienzento, uso de unz novo hardware, uso de unz novo sistema operacior~al, uso de novas 
linguagens de programação. Caso na instalação não exista o recurso humano com conheciinento e 
experiência suficiente para desenvolver e operar o software, deve existir a possibilidade de torná-lo 
disponível através de treinamento do pessoal próprio, determinando o prazo para sua capacitação. 

Poderá ser necessária a contratação de pessoal em virtude da aquisição de nova tecnologia (hardware e 
- 

software), devido a que a empresa considerou inviável o treinamento de pessoal próprio. 
v ~ ~ * ~ + . ~ ~ m m % ~ ~ " " " " ~ ,  - mp 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas à seguinte lista de 

verificação: 
Escala 

1. A organização dispõe da mão de obra para o desenvolvimento e operação do I Sim -+ 1 Não+ O 
software ein teimos de conhecimento e domínio da tecnologia? I 

2. Caso no disponha da mão de obra, para o desenvolvimento e operação é / Sim + 1 Não+ O 
possível adquisí-la por meio de treinamento? 1 

I 3. Caso não disponha da mão de obra, para o desenvolvimento e operação, é n Sim + 1 Não+ O 
possível adquirí-la por meio de coiitratação de pessoal? I 



Apêndice I Manual  ara Controle da qualidade de Especificacões Orientadas a Objetos 

Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Impleinentabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade de Cronograma 
Critério: Adequabiliclnde de Cronogmma (ACR) 

" "  -v - -=--- """ -- PP*"""""" " 

Definição do Critério: 
Característica que avalia se o software pode ser construído no tempo previsto pelo cronograma, 

considerando possíveis ocorrêii uidar da qualidade defmida para o produto. -- " --- " - 
Discussão: 

É impossível desenvolver um software de qualidade elevada, sem especificações adequadas. Chegar o 
mais rápido possível ao código não é uma indicação satisfatória de que o produto está sendo bem 
desenvolvido. Nesses casos, o resultado será um produto inadequado que provavelmente terá um alto 
custo de manutenção. Portanto, é necessário ter-se uma noção clara dos prazos necessários para o 
desenvolvimento. Por isso, a viabilidade de impleinentação deve, portanto, também ser avaliada, 
verificando se o software poderá ser construído dentro dos prazos estipulados pelo cronograma, 
considerando possíveis ocorrências de iinprevi 
----L- L-"% - 4-*-.,d 

escuidar a qualidade definida para o produto. 
-S.-* --- <- -" 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: Escala 

1. O software é possível de sei. construído no tempo previsto pelo cronograma? Sim + 1 ~ ã o +  O 



Apêndice I Manual para Controle da Qualidade de Especificacões Orientadas a Objetos 

Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Irnpleinentabilidade 
Su b-Fator: Viabilidade de Cronograina 
Critério: Flexibilirlnde de Cronogramn (FCR) " " - - "  "- v-"""" - A--.-- - - e- -- 
Definição do Critério: 

Característica que avalia se o cronograina aceito para o desenvolvimento pode atender, na medida dc 
possível, fatores tais como introdução de atividades não projetadas, contingências etc. 

---a-- --- --- a -- -- 

Ao se estabelecer uin cronograma devemos considerar as estimativas de recursos requeridos para cadi 
atividade, juntamente com a disponibilidade de recursos existentes, permitindo um relacionamento lógicc 
entre as atividades, estabelecendo datas de início e fiin para cada atividade. 

Embora seja possível estabelecer um cronograma considerando todas as condições, sempre ocorren 
imprevistos. Portanto, o cronograina deve ser flexível para atender: 

a possível introdução de atividades não projetadas; 
I as contingências, e, 

a gerência. 
p--mp-- >- r - % - L * , L ~ s m ~ ~ ~ " r  -* -m" >*? 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através da resposta à seguinte pergunta: 

1. Existe flexibilidade de cronograma? 



Apêndice I Manual para Controle da qualidade de Especificacões Orientadas a Objetos 

Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Iinplementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Social 
Critério: AceitabilirEnde da Engenharia Hunzana (AEH) 
d """" - - -- - -  
Definição do Critério: 
Característica que avalia se o software que vai ser construído leva em consideração o grau de satisfação 

e o desenvolvimento do potencial humano previsto para os usuários. -- "-  --- ----- ".-- --- - "  *- -- 
Discussão: 

A viabilidade desde o ponto de vista da engenharia humana dirige-se aos seres humanos que interagem 
com o software, procurando simplificar essa interação, tornando-a também agradável. Está relacionada 
aos fatores psicológicos e físicos que determinam conforto, tolerância e amenidade ao uso contribuindo 
para a utilizabilidade do software. 
% * - ,  - - -- --* - - > ~ ~ ~ - ~ ~ v ~ ~ n , , ,  --.--- - -- " > 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas às seguintes perguntas: 

1. Poderá o software especificado proveer uma forma satisfatória para que o 
usuário possa desempenhar a sua função operacional? 

2. Poderá o sofiware especificado satisfazer as necessidades humanas em seus 
diversos níveis? 

3. Poderá o software especificado ajudar ao desenvolviinento das capacidades 
humanas? 

-% -" L - - >  

Escala 

Sim + 1 Não+ O 

Sim + 1 Não+ O 

Sim + 1 Não+ O 



Apêndice I Manual para Controle da Oualidade de Especificacões Orientadas a Objetos 

Objetivo: Utilizablidade 
Fator: Implementabilidade 
Sub-Fator: Viabilidade Social 
Critério: Aceitabilidude dos Impactos Sociais (AIS) - "* - " --p"77--p--""--> " . - --- " 

Definição do ~ z é r i o :  
Característica que avalia se o software que vai ser construído leva ein consideração seus impactos sobre 

o sistema social ao qual deverá servir. 
--a a- --.-- -- . -- --  --- - -. "a-- --- 

Discussão: 
As repercusões de um software sobre o ambiente podem significar impactos sociais de diferentes tipos: 

desemprego, insastisfação no trabalho, segurança etc. Estes iinpactos devem ser avaliados antes de se 
decidir pela construção do produto. Sua gravidade pode, inclusive, decidir a iuviabilidade de operação do 
produto. 
----*- - * "A L - "-- - A  P -2" "a " .-" - > - 

Processo de Avaliação: 
Este critério pode ser avaliado através das respostas às seguintes perguntas: 1 Escala 

1. O software especificado leva em consideração seus impactos sobre o sistema Sim + 1 Não+ O 
social ao qual deverá servir? 



Apêndice I1 

Fornulário de Avaliação de 
Especificações Orientadas a Objetos 



I. Instruções 
Assinale de acordo com a escala ordinal de O - 1 (Tabela Al .  1) o valor que lhe 

parece melhor representar o grau em que cada critério foi atingido. 

- " " . - - . " . . " - ~ ~ . - " " ~ ~ . . * w - . . - - . . ~ . - - - - - - w - . - - .  .. ........... ..................................... ...,.., " ,... "<.-I.--II. ......-.- .... ." ". 
ZNTERPRETAÇAO - 

Indica que não há díivida que o critério está 

1 ausente. 

Tabela Al . l  - Graus de Presença do Critério - Escala Ordinal 

Nome do Avaliador: 

Especificação de Requisitos Especificação de Projeto 



Apêndice 11 Forniulário de Avaliação de Especifisações Orientadas a Obietos 

I 1. Uniformidade de Termos (Un) I Tknica de Avnliação: Inspeç,;io hidividual 
11 Definição: Característica que avalia se os termos técnicos foram utilizados de forma rrniforme ao 
longo do texto e de acordo com as definições pré-estabelecidas. 
Processo de Avaliação: 
e Os termos técnicos são utilizados de forma uniforme ao longo da 

especificação e obedecem a deulições pré-estabelecidas? 

Comentários: 

Valores 
1 o 
O n 

Valor Obtido: 

Iuniformidade --. - .  de Notação --. (UNT) . .  1 Técnica de Avaüação: hpc$io Individ41 
-- - 

Definição: Característica que avalia se a notagão foi utilizada de forma uniforme ao longo do texto. 
Processo de Avaliação: 

A notação foi utilizada de forma uniforme ao longo da especificação e 
obedece a dehições pré-estabelecidas? 

Comentários: 

Valores 
1 O 

O O 
Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia se todos os aspectos estão descritos na especificação com o 
mesmo nível de detalhamento, considerando-se um determinado estágio de desenvolvimento. 

4. Indspendénúa de & Projeto m) I Técnica de Avaiiqão: Reiuião dc Inspqão 

Processo de Avaliação: 
Os aspectos descritos na especifícação apresentam o mesmo nível de 
detalhamento, considerando-se o estágio de desenvolvimento? 

Comentários: 

Valores 
O 0,25 0,50 0,75 1 

C70 O 0 0  
Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia na especificação de requisitos a existência de restrições com 
relação a escolha de alternativas de solução próprias da fase de projeto. 
Processo de Avaliação: 

A especificação de requisitos não apresenta descritas, restrições com 
relação a escollia de alternativas próprias da fase de projeto elou 
implementação? 

Comentários: 

Valores 
1 O 
O O 

Valor Obtido: 



Apêndice I1 Fomul,hrio de Avaliação de Especifícações Orientadas a Obietos 

S. CO~S%O de Infomações ( ~ 0 1 )  I Técnica de Avaliação: Rcuniiío de Inspcçã~ 

r6. Acoplamento entre Seções (ACS) I Técnica de Avaliação: Inspe& Individual 

Definição: Característica que avalia o grau de associação das informações de um capítulo e, 
dentro deste, seções. 

(1 Definição: Característica que avalia o grau de interdependência entre os módulos - capitulas ou 

Processo de Avaliação: 
A informação que apresenta o módulo - capítulo ou seção - descreve 
aspectos relacionados ao capítulo ou seção que está sendo descrito? 

Comentários: 

Valores 
O 0,25 0,50 0,75 1 

1 7 0  0 0 0  
Valor Obtido: 

seções - da especiíicação. 
Processo de Avaliação: 

O conteúdo de um módulo - capítulo ou seção - faz referência ao 
conteúdo de outro módulo, apenas como complemento, sem rnodií?cá-lo? 

1 7. Estrutura da Documentação (EDO] I Técnica de Avaliação: Jnsppoçâo Individual I 

Valores 
1 O 

0 
Comentários: Valor Obtido: 

I 8. Complementabilidade (COM) I Técnica de Avdação: 1n~~e-I 

Definição: Característica que avalia se a estrutura, composta de capítulos e, dentre seções, está 
organizada numa sequência lógica. 

IlDefinição: Característica que avalia se a especificação faz uso de documentos auxiliares 

Processo de Avaliação: 
A especificação tem seus capítulos e seções organizadas numa 
seqüência lógica? 

Comentários: 

Valores 
1 O 

O O 
Valor Obtido: 

referências, glossários, dicionários de dados - que facilitam seu entendimento. 
Processo de Avaliação: 
1. Existe um glossário com definições de termos técnicos, simbologia e 

notação utilizados na especificação e que não são de uso comum? 

2. Existe um dicionário de dados centralizando as informações? 

3. Existe referência a documentos prévios elou complementares 
necessários ao entendimento da especificação? 

' ~ é d i a  = Y 5 XI ). Somamos as respostas com valor 1 (XI, X2, . . . A,) e dividimos o total por n perguntas. 
,=I 

Valores 
1 O 

O 0 
1 O 

o O 
1 O 

O O 
Comentários: Valor Obtido: 

(~éd ia ) '  



Apêndice II FortnukArio de A~~lliação de Especifícacões Orientadas a Obietos 

IlDefinição: Característica que avalia se a especificação foi gerada considerando as normas 

9. Aderemia a Normas da Organizaçiío 
Desenvolvedora (EDO) 

Técnica de Avaliação: l n s p w  Individual 

Definição: Característica que avalia se a especifícação foi gerada considerando as normas 
estabelecidas pelo contratante. 

organização desenvolvedora? 
Comentários: 

, , O  O 
Valor Obtido: 

11, Acessibilidade (ACE) Técnica de Avaliação: Inspeção úidividual 

Processo de Avaliação: 
* A especificação foi gerada considerando as normas estabelecidas pelo 

contratante? 
Comentários: 

Definição: Característica que avalia se qualquer usuário autorizado pode facilmente consultar a 

Valores 
1 O 

0 
Valor Obtido: 

- - 
especificação elou obter uma cópia da mesma. 
Processo de Avaliação: I Valores 
1. A especificação é possível de ser acessada por todos os seus usuários I 1 O 

autorizados? 0 O 
2. A especificação pode ser facilmente reproduzida? 1 O 

n n u U 

3. Existe una cópia de segurança da especificação fora do local de 1 O 
trabalho? O 

Comentários: Valor Obtido: 
(Média) 

1 2. Estar Atualizada (ETA) Técnica de Avaliação: Inspqiío Individud 

Definição: Característica que avalia se a especificação reflete a informação mais recente, 
Processo de Avaliação: Valores 
1. O conteúdo da especificação corresponde a informação mais recente, 1 O 

fmto da úIt- manutenção? O 0 
2. As atualizações realizadas estão todas datadas? 1 O 

U U 

3. As atualizações realizadas estão claramente indicadas? 1 O 
17 O 

Comentários: Valor Obtido: 



Apêndice I1 Forn~~rlário de Avaliação de Especificações Orientadas a Obietos 

1 3, Localizabilidade Interna (LOf) Técnica de Avriliaqão: Inspq50 Indi\idual 

Definição: Característica que avalia se existem facilidades para se localizar todos os elementos, 
dentro de uma especificação, relacionados com determinado aspecto ou assunto. 
Processo de Avaliação: 
1. A especificação apresenta um sumário? 

Valores 
1 O 

n O 
2. Existem índices remissivos? 1 O 

O O 
3. Existem referência cruzadas explícitas? I 1  O 

0 
Comentários: Valor Obtido: 

14. Lucalizabilidade Externa (ME) Técnica de Avaliação: Ii~spqih Individual 

IIDefiiiição: Característica que avalia se existem facilidades para se localizar todas as 

Processo de Avaliação: Valores 
1. Existem sumários que organizam os documeiitos? 1 O 

n n 
U U 

2. Existem índices remissivos? 1 O 
C] O 

3. Existem referência cnizadas explícitas? 1 O 

Comentários: 
0 

Valor Obtido: 
I (Média) 

Definição: Característica que avalia a existência de conflitos entre aspectos especificados na 

15. Consistbcia interna (Cor) 

mesma especificação. 
Processo de Avaliação: 
1. A especificação não apresenta temos diferentes que possuem o 

mesmo significado e que são utilizados para descrever um mesmo 
1 
2. A especificação não apresenta contradições entre características 

específicas do produto? 

Técnica de Avaliagão: Reunião dç Iiispcção 

3. A especificação não apresenta conflitos lógicos ou temporais entre 
requisitos do produto que dependem do tempo? 

4. A especificação não apresenta conflitos na descrição de aspectos de 

Comentários: 

Valores 
1 o 
O 0 

Valor Obtido: 
(Média) 



Apêndice II Foriiiuljrio de Avaliação de Especificacões Orientadas a Objetos 

16. Cansist&ncia Externa (COE) Técnica de Avaliação: Reunião dc Inspqão 

Defmição: Característica que avalia a existência de conflitos entre aspectos especificados em 
outras especificações ou entidades externas. 
Processo de Avaliação: 
e A especificação não apresenta aspectos conflitantes com relação a 

outras especificações ou entidades exteinas? 

Comentários: 

Definição: ~a&kterística que avalia se na especificaqão existem condições, hipótesis dou 

Valores 
1 O 

0 0 
Valor Obtido: 

I 7, Ser Explícita (EXP) Técnica de Avaliação: Rcunião dç ltispcção 

e A especificação não apresenta aspectos dehidos por contexto? 1 O 

restrições definidas por contexto. 
Processo de Avaliação: Valores 

Comentários: 

Ibefinição: ~ar&terísticã que avalia se os aspectos especificados estão descritos de forma precisa 

Valor Obtido: 

18. Precisão (PRC) Técnica de Avaliação: Rcuiíião dc liispçção 

e, sempre que possível, quantificada. 

I I (Média) 

Processo de Avaliação: 
1. Os termos de significado múltiplo, apresentam uma definição precisa? 

2. Os requisitos do produto estão descritos de forma possível de serem 
validados? 

Comentários: 

Valores 
1 O 

1 O 

0 O 
Valor Obtido: 

i Definição: Característica que avalia se na especificação estão descritos os requisitos considerados 

19. Necessidade dos Requisitos WQR) 

iinprescindíveis. 
Processo de Avaliação: 

Os aspectos descritos na especificação são considerados iqprescindíveis? 

Técnica de Av;tliação: Rcunião dç Iiispeção 

Comentários: 

"" - 

Valores 
1 o 
n O 

Valor Obtido: 



Apêndice TI Fornulário de Avaliacão de Especificacões Orientadas a Obietos 

D e f ~ ç ã o :  Característica que avalia se um mesino aspecto é descrito em mais de um lugar da 
especificação. 

20. Não Redundância de Informações (NRI) 

II Processo de Avaliação: Valores 
e A especificação não apresenta aspectos redundantes? O 

Técnica de Avaliação: Rcimião de Inspcção 

Comentários: 
O O 

Valor Obtido: 

21, Completitude com Relação ao 
Roteiro Definido pela Organiza@a 
Desenvolvedora (CRO) 

11 Comentários: I Valor Obtido: 

Técnica de Avaliação: Inspcção Individual 

Definição: Característica que avalia se o roteiro definido pela organização desenvolvedora foi 
totalmente coberto pela especificação. 
Processo de Avaliação: 

O roteiro dehido pela organização desenvolvedora foi totalmente 
coberto pela especificação? 

Valores 
1 O 
0 0 

22. Completitude com Relação ao 
iüf&todo de Desenvolvimento (em) 

Técnica de Avaliação: Inspcção Individual 

Definição: Característica que avalia se foram utilizados todos os recursos previstos no método de 
desenvolvimento. 
Processo de Avaliação: 

Todos os recursos que auxiliam na produção da documentação, que o 
método que está sendo aplicado fornece, são utilizados? 

Comentários: 

Definição: Característica que avalia se na especificação estão definidos todos os requisitos do 
~roduto. 11 

Valores 
1 O 
17 O 

Valor Obtido: 

23, Cómpletitude com Relação aos 
Requisitos (CMM) 

Processo de Avaliação: 
1. Todas as funções a serem desempenhadas pelo softwaq ,estão 

Técnica de Avaliação: Reunião de Inspcção 

Valores 
1 o II 

3. Todas as interfaces com o usuário estão identificadas? 

definidas e modeladas? 

2. Todas as necessidades de infosmação estão ideritificadas? 
C] 0 
1 O 
o n 



ApêndiceE . , Foimulário de. Avaliação de Especificacões Orientadas a Obietos 

4. Todas as interfaces com o ambiente de hardware estão identiíicadas? 

5. Todas as interfaces com outros software estão identiíicadas? 

6. Todas as possíveis respostas que o sistema deve fornecer para todas as 
possíveis classes de entrada constatadas, válidas ou inválidas, estão 
identificadas? 

7. Todas as características relativas ao desempenho do software estão 
identificadas? 

8. Todas as características de qualidade exigidas pelo usuário estão 
identificadas? 

9. Todas as características de qualidade inerentes ao sof'tware são 
identificadas? 

10.Todas as categorias possíveis de tratamento de erros e exceções, por 
falhas de hardware e software estão identificadas? 

Comentários: 

1 o 
O o 

Valor Obtido: 
(Média) 



Apêndice I1 Fornzu1,~o de Avaliação de Específicações Orientadas a Ob_ietos 

11 Definicáo: Característica aiie avalia se a notacão do n~etodo foi usada de forma correta. 11 

1. Corre~ão da Notação (CNT) Técnica de Av;iliaqão: Iiispc@o Individual 

Processo de Avaliaçiio: 
e A especificação está escrita utilizando de forma correta a notação pré- 

definida no método de especificação? 

Vaiores 
1 O 
n 0 11 Comentários: 

I 
- 

I valor Obtido: I 

2. Corre~ão Sintática (CST) Técnica de Avaliação: Inspqão Individual 

Definição: Característica que avalia se o conjunto de regras sintáticas, pré-definidas no mbtodo 
de especificação, foi usado de forma correta. 

3. e~t're~ão Semântica (CSM) Técnica de Avaliaqão: Insp-50 Individual 

Processo de Avaliação: 
A especificação está escrita utilizando de forma correta o conjunto de 
regras sintáticas pré-definidas no método de especificação? 

Comentários: 

Definição: Característica que avalia se o conjunto de regras semânticas pré-definidas no método 
foi usado de forma correta. 
Processo de Avaliação: Valores 

A especificação está escrita utilizando de forma correta o conjunto de 1 O 
regras semânticas pré-dehidas no método de especificação? O 0 

Valores 
1 O 

[7 [I1 
Valor Obtido: 

Comentários: Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia se o formato de documentação $&rido no método foi usado 
de forma correta. 
Processo de Avaliação: Valores 

A especificação está escrita utilizando de forma correta o formato de 1 O 
documentação defiiiido no inétodo? O 0 

Comentários: Valor Obtido: 



Apêndice I1 Forn~ulhrio de Avaliação de Esuecificações Orientadas a Obietos 

-.. . 
S. Independência de Detalhes de Projeta (UDP) Técnica de Avdiaqão: ~atnião dc I n s w  

Definição: Característica que avalia na especificação de requisitos a existência de restrições com 
relação à escolha de alternikivas de solução próprias da fase de projeto. 
Processo de Avaliação: 
e A especificação de requisitos não apresenta restrições com relação a 

escolha de alternativas próprias da fase de projeto e/ou implenientação? 

Comentários: 

Valores 
1 o 

O 
Valor Obtido: 

6, Uniformidade de AMmçib das Técnica de Avdiação: Rcuiiião de Inspqão 

CiassesC)bjetoS (UAC) 
Definição: Característica que avalia o nível de abstração de cada classe-objetos, considerando-se 11 
um determinado estágio do desenvolvimento. 
Processo de Avaliação: Valores 

As classes-objetos apresentam o nível de abstração que lhe O 0,25 0,50 0,75 1 
corresponde segundo o estágio de deseiivolvirnento. O U  O U  

Comentários: Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia o nível de abstração dos atributos em cada classe-objetos II considerando-se um determinado estágio do desenvolvimento. 
Processo de Avaliação: 

Os atributos da classe-objetos apresentam o nível de detalhainento 
adequado que lhe corresponde, segundo o estágio de desenvolviinento. 

Comentários: 

Valores 
O 0,25 0,50 0,75 1 

Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia o nível de abstração dos serviços em cada classe-objetos, 
considerando-se um determinado estágio de desenvolvimento. 
Processo de Avaliação: 

Os serviços da classe-objetos apresentam o nível de detahamento 
adequado que lhe corresponde, ao estágio de desenvolvimento. 

Comentários: 

Valores 
O 0,25 0,50 0,75 1 

0 0  017 
Valor Obtido: 



Apêndice I1 Forn~dário de Avaliacão de Es~ecifisacões Orientadas a Objetos 

9, Unif~rmidade de Ab~ú'a~a0 dos Técnica de Avaliação: Rc~uiião de lnspeqiio 
Clusterã- (WL) 
Definição: ~aracterística que avalia o nível de abstrGão das component&s modeladas no clustei 
considerando-se um determinado estágio do desenvolvimento. 
Processo de Avaliação: Valores 

O cluster apresenta todas suas abs t r aw com o nível de detalhanlento O O,25 030  0,75 1 
adequado que corresponde ao estágio de desenvolvimento. C J U  0 0 0  

Comentários: Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia a quantidade de descendentes imediatos de uma classe-objetos. 
Processo de Avaliação: Valores 

N F W )  = Número de classes-objetos imediatas 1 0 -+ 15NFC I V &  
1 0  -+ NFC >V& 

Comentários: Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia a quantidade média de níveis em umahierarquia de classes-objetos. 
Processo de Avaliação: Valores 

NFH = C Nível de cada Classe /Número de Classes-Objetos 1 O 5 NPH 

0 0  + NPH > Vnph 

Comentários: Valor Obtido: 

Definição: Caractcrísticxi quc avalia o grau dc relacionamento dos scn 

13, Coesão Estruturaf da Classe-Objetos CEC) 

Processo de Avaliação: 
M = número de conjuntos disjuntos 
N = número de argumentos 
CEC{Cg = {I - M /  N )  

Comentários: 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

CEC 2 Vcec 
CEC < V,,, 



Apêndice I1 Fomulh-io de Avaliacão de Especifkacões Orientadas a Objetos 

14, Coesilo Estrutura€ dos Clusters (CCL) - I Técnica de Avaiiaqão: Iiispqão individual 
Definição: Característica que avalia o grau de relacionamento entre as classes-objetos de wr 
deterninado cluster. 
Processo de Avaliação: 

CL; = identificação do cluster 
r = número de relacionamentos internos ao cluster 
n = número de classes-objetos no cluster 

CCL(CLi) = (r + 1) 
n 

Comentários: 

Valores 

1 0 -+ CCL LVCC1 
o O + CCL <Vcci 

Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia o grau de dependência estática das classes-objetos excluindo 
os relacionamentos por herança. 
Processo de Avaliação: 

Ci = identificação da classe-objetos 
r = número de relacionamentos com outras classes-objetos 

n 

ACR(Ci) =Cri 
i=l 

comentários: 

Definição: Característica que avalia o grau de dependência estática dos clusters. 

-- 

Valores 
1 O + O < ACRSV,,, 
O + ACR > Vacr 

Valor Obtido: 

16. Acoplamk?& de Relacionamerito dos 
C I , ~  (ARCL) 

Processo de Avaliação: 

Técnica de Avaiiayiio: Inspqib Individual 

CL; = identifica&o do cluster 
r = número de relacionamentos de classes-objetos com 

outros 

Valores 
1 O + O < ACRL 5 VaC, 
0 0  + A C E  >Vacr1 

clusters 
n 

Comentários: Valor Obtido: 
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1 7. Acopiamefito de h k ~  daç 
ClassesUbjetos (AC 1) 

Técnica de Avaliaçlo: Rcunião de Inspqão 

Definição: Característica que avalia o grau de com~micação via mensagens das classes-objetos. 

Processo de Avaliação: 

Processo de Avaliação: 
C; = identifica@o da classe-objetos 
Si = identificação do serviço 
Ri = conjunto de serviços chamados por Si 

ACI(C i) =Si u ( R i l )  
Comentários: 

CLi = identificação do cluster 

Valores 
1 17 -+ O ACI gaci 
O 0 + ACI > Va,i 

Valor Obtido: 

Ci = identificacão da classe-objetos 
n 

Valores 
1 + o < AICL 5 vai,, 
o u  -+ AICL > vai,, 

18. AcOplül?Enb de I- dos €3~- (AICL) I Técnica de Avaliação: InspqiTo Iiidividiial 
Definição: Característica que avalia o grau de comunicação via mensagens dos clusters. 

- - 

n 
Comentários: Valor Obtido: 

19. Tamanho das Classes-objetos frC0) I Técnica de Avaliação: inspcc;,% Individiial 
Definição: Característica que avalia a quantidade de atributos e serviços definidos na classe- 
objetos. 
Processo de Avaliaçlo: 

NA = número de atributos 
NS = número de serviços 
C; = identificação da classe-objetos 

Valores 
1 -+ Q<TC <Vtc 

O O + TC >Vt, 

20. Tamanho do Serviço ffS) I Técnica de Avaliação: Ii~spqib individaal 
~ef in i~ão:  Característica que avalia a quantidade de linhas de pseudoo 
Processo de Avaliação: 

Si = serviço definido na classe-objetos Ci 

TS (Si ) = número de linhas de pseudocódigo do serviço Si 
Comentários: 

5go definidas no serviço. 
Valores 

1 + O i T S  i V t ,  
O U  + TS > Vt, 

Valor Obtido: 
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21. Tamanho do Cluster CKL) Técnica de Avaliação: Inspcqh Individ~ial 

Definição: Característica que avalia a quantidade de classes-objetos definidas num cluster. 

Definição: Característica que avalia o grau de sinlplicidade dos serviços definidos na classe-objetos. 

Processo de Avaliação: 
CLi = identificqão do cluster 

TCL (C&) = número de çlasses-objetos do cluster CLi 
Comentários: 

/2. Simplicidade dos Serviços (SE) 

Processo de Avaliação: 
C; = identificação da classe-objetos 
s, = valor associado ao grau de simplicidade do serviço 
li = número de serviços na classe-objetos 

1 + Serviços sem instruções IF's, Case, Ciclos 
0,75 + Serviços com instruções Ciclos 
0,50 -+ Servigos com instruções IF's 
0,25 -+ Serviços com instruções E's, Ciclos 
O -+ Serviços com instruções E's, Case, Ciclos 

n 

SIS(Ci) = C si l n 

Valores 
I U  + O<TCL<V,l 

0 0  + TCL>V,l 

Valor Obtido: 

Técnica de Avaliação: 1nspq.k Tildividual 

Valores 

1  q -+ 1 ~ S 1 S ~ V s i s  

o O -3 SIS <vs, 

Comentários: Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia o grau de simplicidade dos atributos 

t3, Simplicidade dos Atributos (SJA) 

Processo de Avaliação: 
Ci = identificação da classe-objetos 
ai = valor associado ao grau de simplicidade do atributo 
n = núinero de atributos na classe-objetos 

1 + Inteiro, Real, Booleano 
0,75 -+ Caracter 
0,50 + RegistrolEstrutura 
0,25 -+ Referências 
O -+ ListaNetores 

n 

Tknica de Avaliação: Inspqão Individual 

Comentários: 

:&idos na classe-objetos. 
Vdores 

Valor Obtido: 



Apêndice 11 Formulário de Avaliacão de Espesifí~ações Orientadas a Objetos 

11 24. Tamanho das hterfaces (Ti) I Técnica de Avaiiaqão: Inspqão Individual I 
Definição: Característica que avalia a quantidade de argumentos definidas nas mensagens: 

25, Acessibilidade (ACE) I Técnica de Avaiiação: Inspqão Individual 

Processo de Avaliação: 
Mi = identificação da n~ensagem 

TI (M,) = número de argumentos da mensagem hA 
Comentários: 

Definição: Característica que avalia se qualquer usuário autorizado pode facilmente consultar a 
especificação dou obter uma cópia da mesma. 

Valores 
10 + O I T I < V t i  

O -+ TI > Vti 

Valor Obtido: 

Processo de Avaliação: 
1 .  Os modelos de classes-objetos são possíveis de serem acessados por 

V dores 
1 o 

Comentários: Valor Obtido: 
(Média) 

26. Estar Atualizada (ETA) / l'écnica de Avaliação: lnspcção Individual 
Definição: Característica que avalia se a especificação reflete a informação mais recente. 
Processo de Avaliação: Valores 
1. O conteúdo dos modelos de classes-objetos correspondem a 1 1  O 

informação mais recente, fn~to da última manutenção? O O 
2. As atualizações realizadas estão todas datadas? 1 O 

3. As atualizações realizadas estão claramente indicadas? l i  O 

O O 
Comentários: Valor Obtido: 

I (Média) 

27. Consist&ncia Externa (COE) Técnica de Avaliaqão: Rcunião dç inspqão 

~ef in i~ão:  Característica que avalia a existência de confltos entre aspectos especificados en 
outras especificaqões ou entidades externas. 
Processo de Avaliação: Valores 

O modelo não apresenta aspectos conflitantes com relação a outras 1 O 
especificações ou entidades externas? O 0 

Comentários: Valor Obtido: 
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28, (20nsi~tência Interna (COI) Técnica de Avaiiação: Rcimião dc Tnspqão 

Definição: Característica que avalia a existência de conflitos entre aspectos especificados na 
mesma especificação. 
Processo de Avaliação: 
1.  Os nlodelos de classes-objetos não apresentam contradições entre 

características específicas do produto? 

2. Os modelos de classes-objetos não apresentam conflitos lógicos ou 
temporais entre requisitos do produto que dependem do tempo? 

Valores 
1 O 

C1 n - - 

1 O 

O O 
3. Não existem conflitos entre o modelo de classes-objetos e o modelo 

dinâmico? 

4. O modelo de classes-objetos não apresenta conflitos em relação a 
decisões de modelagem? 

1 O 

O 0 
1 O 

n n 
Comentários: 

- - 

Valor Obtido: 
(Média) 

29. Cort%?@o das Classes-objetos (CRC) Técnica de Avaliação: Rcunião de 1nspc;çãa 

Definição: Característica que avalia a correta defínição das classes-objetos. 

3.  O nome da classe-objetos é único na especificação? I 1 O 

Processo de Avaliação: 
1 .  A classe-objetos representa uma abstração significativa para o 

domínio do problema? 

2. O nome da classe-objetos obedece a padrões pré-estabelecidos e 
correspondem ao vocabulário utilizado pelos especialistas do domínio, 
caso sejam classes-objetos de domínio? 

Valores 
1 O 

O 
1 O 

O O 

4. Cada objeto na classe é descrito a partir do conjunto de atributos e 
serviços? 

O O 
1 O 
0 fl 

5. O conjunto de atributos e serviços identificados caracterizam 
adequadamente a classe-objetos no contexto do domínio do problema? 

- 

1 O 

O O 
6. Cada classe-objetos tem uma descrição precisa de seu significado no 

contexto do domínio do problema? 

Comentários: 

1 O 

0 O 
Valor Obtido: 

(Média) 



_Apêndice II , Fornlulário de Avaliação de EspeciPica~ões Orientadas a Objetos 

30. cWK@O dOS AW3.lbS (COA) Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Definiçiio: Característica que avalia a correta definição dos atributos. 
I. Processo de Avaliação: 
2. Os 'nomes dos atrib~itos obedecem a padrões pré-estabelecidos e 

correspondem ao vocabulário utilizado pelos especialistas do domínio, 
caso sejam atributos de domínio? 

3.  Os nomes dos atributos são únicos na classe-objetos? 

Valores 
1 O 

O O 

4. Cada atributo captura um aspecto separado da abstração da dasse- 
objetos e possui um valor para cada instância de objeto, no contexto 
do domínio do uroblema? 

5. Os atributos abrangem todas as informações pertinentes a classe- 
objetos que está sendo descrita? 

5. Cada atributo apresenta uma descrição precisa de seu significado, no 
contexto do domínio do problema? 

7. Cada atributo apresenta, quando pertinente: 
seu tipo; 

* enumeração de todos seus valores possíveis; 
~dodocirmentoondeasEioespecificadose/a~listadosestesvalores; 
identificação de valor(es) default; 

e regras que determinam quais valores são permitidos; 
identificação do intervalo de valores possíveis; 
visibilidade? 

31. Cori'e$ão das Servi~os (COS) Técnica de Avaliayão: Inspqik Jndivid~ial 

Definição: Característica que avalia a correta definição dos serviços. 
Processo de Avaliação: Valores 
1. Os nomes dos serviços obedecem aos padrões pré-estabelecidos? 1 O 

2. Os nomes dos serviços são únicos na classe-objetos? 1 O 
O O 

3. Cada serviço apresenta uma descrição precisa de seu signifcado, ao 1 O 
contexto do domínio da aplicagão? 0 0 

4. Cada serviço apresenta sua pseudocodi-Eicação, obedecendo as regras 1 O 
sintáticas e semânticas da linguagem de projeto definida para o projeto ? 0 0 

5. Serviços com nomes diferentes realizam funções diferentes? 1 O I O 0 
6, Os serviços especificados na classe são aplicáveis a cada um dos 1 O 

objetos da classe? C] h 
Comentários: Valor Obtido: 

I (Média) 



Apêndice 11 Forniul~Ario de Avaliação de Especifí6:ações Orientadas a Obietos 

IIDefinição: Característica que avalia a correta definição dos relacionamentos de associaçãc 
especificados. 

problema? - 
4. Para cada par de relacionamentos existe um mapeamento no domínio 1 O 

do problema? O O 

Processo de Avaliação: 
1. Os relacionamentos apresentam um descritor indicando claramente a 

semântica do relacionamento, o objeto cliente e o servidor? 

2. O sentido de dependência é consistente com o intercâmbio de 
mensagens? 

3. Para cada relacionamento entre pares de objetos, a quantidade (m) ou 
intervalo (in,n), a partir da perspectiva de cada objeto, está de acordo 
com as restrições de cardinalidade impostas, segundo os requisitos do 

Valores 
1 O 

13 O 
1 O 

O I1 
1 O 
0 O 

5. Se o relacionamento requerido não pode ser representado, existe uma 
forma textual de indicar esta situação? 

6. Para cada par de relacionamentos estão definidos os serviços de 
criagão, destruição, associação, desassociação e tratamento de 

11 Definição: Característica que avalia a correta definição dos relacionamentos de composiçãc 

1 O 
17 O 
1 O 

O 0 
referências? 

Comentários: Valor Obtido: 

II 1. O relacioilaniento satisfaz a propriedade de transitividade? 

especificados. 

11 2. O relacionamelito satisfaz a propriedade de anti-simetria? I O 

Processo de Avaliação: 

3. Para cada relacionamento de composic;ão, a quantidade (m) ou 
intervalo (m,n), a partir da perspectiva de cada objeto, está de acordo 
com as restrições de cardinalidade impostas segundo os requisitos do 
domínio do problema? 

Comentários: 

Valores 

17 O 
1 o 
I7 O 

Valor Obtido: 



Apêndice II ., Forniiil~irio de Avaliação de Especificações Orientadas a Obietos 

Definição: Característica que avalia a correta definição das estruturas de hierarquia de classes- 

34. Comqão da Hierarquia de C i e  

objetos. 
Processo de Avaliação: 
1. Cada generalização e especialização é nomeada de acordo com os 

padrões pré-estabelecidos? 

Técnica de Avaliiiyão: Tnspq3o Tnclividual 

2. A classe de generalização é sempre uma classe abstrza e as classes de 
especialização são sempre classes concretas? 

3. Uma especialização adiciona pelo menos um atributo ou serviço (pode - - 
estar redefinido) com relação a sua classe de generalização? 

4. Existem pelo menos um atributo ou um serviço (pode estar redefínido) 
que distingue as especializações de uma mesma classe de 
generalização? 

5. Cada classe-objetos na hierarquia reflete um inter-relacionamento com 
as demais classes-objetos que compartilham a estrutura? 

6. A estrutura de hierarquia tem nomes de atributos e serviços imicos em 
relação aos ancestrais e descendentes (quando pertinente)? 

7. A estrutura de hierarquia tem nomes de atributos e serviços diferentes 
nas classes-objetos d e  generalização para cada parte de um 
entrelaçamento (herança múltipla)? 

8. São utilizados discriminadores para indicar o critério de divisão da 
estrutura de hierarquia? 

9. As características de uma classe de generalização são aplicáveis a 
todas as classes-objetos especializações? 

Comentários: 

Valores 
1 o 

Valor Obtido: 
(Média) 

Definição: Característica que avalia o grau de relacionamento semântico entre os conceitos 
definidos na classe-objetos. 
Processo de Avaliação: Valores 

A classe-objetos está composta por atributos e serviços, que O 0,25 0,50 0,75 1 
caracterizam adequadamente a abstração, visando o cumprimento O Q 
de suas responsabilidades? 

, v , .  

Comentários: Valor Obtido: 



Apêndice I1 Forn~dário de Avaliação de Especifícações Orientadas a Obietos 

Il Definição: Característica que avalia o grau de relacionamento semântico entre os elementos de 

36, Coes80 Semântica dos Sewi~;on (CSQ Técnica de Avaliaqão: Rcunião de l i 7 s ~ o  

- 
inform&ão definidos no se&iço. 
Processo de Avaliação: 

Cada serviço especificado na classe-objetos realiza tuna Única 
operação? 

Comentários: 

Valores 
1 O 

LI O 
Valor Obtido: 

37. Coesãc3 Semântica dos Clusters (CSCL) Técnica de Avaliação: Reunião dc Tnspcção 

Definição: Caracteristica que avalia o grau de relacionamento semântico entre os conceitos 
especificados nas classes-objetos que compõem o cluster. 

-. 11 38. Acoplamento de Herança (ACH) ( Técnica de Avaiiqão: hispqão Iiicíividuai 

Processo de Avalia@io: 
O cluster está composto por um conjunto de classes-objetos que 
realizam fungões relacionadas de acordo com o objetivo defindo? 

Comentários: 

1 Definição: Característica q w  avalia o grau cm qiic são utilizados os atributos e serviços hcrdados. 

Valores 
O 0,25 0,50 0,75 1 

O O 
Valor Obtido: 

Processo de Avaliação: 
Numa hierarquia de classes-objetos, as subclasses utilizam os 
atributos e serviços herdados, os redefinem ou adicionam outros atributos o11 
serviços? 

3. Cort-egã0 dos Cenários (cCE) 1 Técnica de Avaliaqlo: Reunião dc Inspcção 

Valores 
1 O 

0 

Comentários: 

Definição: Característica que avalia se na especificação está definido de forma correta a 

Valor Obtido: 

I U U 

3. Cada cenário tem identificado seus dados iniciais? 1 O 

seqüêi&a de interações entre classes-objetos 
Processo de Avaliação: 
1. Cada ceiiário está associado a uma funcionalidade requerida pelo 

produto? 
2. Cada cenário tem identdicado seus eventos iniciais? 

Valores 
1 O 
O O 
1 O 
n n 

4. Cada cenário tem identificada a classei-objetos que recebe o evento 
inicial (entrada) e a resposta (saída)? 

5. Cada cenário tem identificado os caminhos de comunicação entre 3s 
classes-objetos envolvidas? 

Comentários: 

O 
1 O 
O O 
1 O 

O 0 
Valor Obtido: 

(Média) 



Apêndice I1 Forn~dário de Avaliaçb de Especificações Orientadas a Obietos 

Definição: Característica que avalia se na especificação está definido de forma correta 
comportamento de cada classe-objetos. 
Processo de Avaliação: 

Para cada classe-objetos considerada com comportainento complexo, é 
gerado um diagrama de transição de estado? 

Comentários: 

Valores 
1 o 
O 0 

Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia se na especificação está defínido de forma correta ( 

41, (2omÇãOd0-b 
Cl- (CCL) 

comportamento de cada cluster. 
Processo de Avaliação: 

O conjunto de coinportamentos individuais das classes-objetos 
fornecem o comportamento desejado em relação a funcionalidade 
definida para o cluster? 

Comentários: 

Técnica de Avaliação: Rcunião dc Iiispeçã< 

Valores 
1 o 

O O 

Valor Obtido: 

-- 

~efinição:~aracterística que avalia se na especiticação estão definidas as classes-objetos 

42, Necessidade das Classes-objetos (NEC) : 

consideradas imprescindíveis. 
Processo de Avaliação: 1 Valores 

Técnica de Avaliação: Rçuiiião de Inspcção 

r A classe-objetos é considerada imprescindível no contexto do domínio 1 
da aplicação? I 0 

Comentários: 

Definição: Característica que avalia se em cada classe-objetos estão 
considerados imprescindíveis. 
Processo de Avaliação: 

Os atributos defúiidos na classe-objetos 
imprescindíveis no contexto do domínio da aplicação? 

Valor Obtido: 

43. Necessidade dos Atributos WEA) 

Comentários: 

Técnica de Avaliação: Reunião dc Inspcção 

definidos os atributos 

Valores 
1 o 
O 0 

Valor Obtido: 



A~êiidice LI Formulirio de Avaliacão de Especificações Orientadas a Obietos 

Definição: Característica que avalia se em cada classe-objetos estão definidos os serviços 

44. Necessidade dos Serviços (NES) 

considerados imprescindíveis. 
Processo de Avaliação: 

Técnica de Avaliação: Reiinião dc Inspeção 

Os serviços definidos na classe-objetos são considerados 
imprescindíveis no contexto do domínio da aplicação? 

Comentários: 

Valores 
1 O 

0 
Valor Obtido: 

Definição: Característica que avalia se na especifícação estão definidos os relacionamentos 

45, Necessídade de Relacionamentos (NER) 
- . .  . .  , 

considerados imprescindíveis. 
Processo de Avaliação: 

Os relacionamentos de£inidos entre pares de classes-objetos são 

Técnica de Avaliação: Reunião de Inspçção 

- 

considerados imprescindíveis no contexto do domínio da aplicação? 

Comentários: 

Valores 
1 o 
O 0 

Valor Obtido: 

11 Definição: Característica que avalia a duplicidade de classes-objetos na especifícação. II 

II Processo de Avaliação: Valores 
Cluster adjacentes não apresentanl redundância de classes-objetos? I O 11 

Comentários: 

Definição: Característica que avalia se na especificqão estão definidos todos os requisitos dc 

O 0 
Valor Obtido: 

47, Completitude com Relação aos 
Requisitos (CMM) 

Processo de Avaliação: 
a) Todas as fimções a serem deseinpeiihadas pelo software estão 

modeladas? 

Comentários: 

Técnica de Avaliação: Rcunião de lnspcção 

Valores 
1 o 
o 

Valor Obtido: 
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1 .  Aceitabilidade de Custos (ACC) I Produto: Espccificação dc Rçquisitos 
Definição: Característica que avalia se as estimativas de custos, para o desenvolvimento e/ou 
produção do sofhvare, são aceitas por usuários e desenvolvedores. 
Processo de Avaliação: 
1. O custo estimado para o desenvolvimeiito do sofhvare é aceitável? 

2. O custo estimado para operação do software é aceitável? 

2, RelevSncia de Benefícios (REB) I Produto: Espccificaçiio dc Requisitos 

Valores 
1 O 
O o 
1 O 
0 0 

Comentários: 

Definição: Característica que avalia se as estimativas de beneficios tangíveis e intangíveis sã< 
aceitas como relevantes. uor usuários e desenvolvedores. 

Valor Obtido: 
(Média) 

Processo de Avaliação: 
1.  As estimativas de beneficios tangíveis são aceitáveis? 

Valores I o 

2. As estimativas de beneficias intangíveis (atribuindo valores) são 
aceitáveis? 

11 3. Compatibilidade CustolBenefício (CCB) ( Produto: Especificação de Rcquisitos 

O 0 
1 O 

O 0 
Comentários: 

11 Defiiiição: Característica que avalia se os custos estimados para o desenvolvimento e operação dc 

Valor Obtido: 
(Média) 

11 produto são compatíveis com os beneficios esperados com sua utilização. 
Processo de Avaliação: 

A rela~ão custo/beiiefkio é aceitável? 
Valores 

1 o 
O I7 

11 4. Existência de Capital (ECT) I Produto: Especilicação de Rcquisitos 

Comentários: 
- 

Definição: Característica que avalia se a organização possui capital suficiente para custear o 
desenvolvimento. 

Valor Obtido: 

II Processo de Avaliação: Valores 
A empresa possui capital suficiente para custear o desenvolvimento? O 11 

Comentários: Valor Obtido: 
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5. Disponibilidade de Capital (DCT) r- Produto: Especificação dc Rcquisitos 

11 Definição: Característica que avalia se a organização é capaz de tomar disponível o capital11 
necessário para o desenvolvimento. 
Processo de Avaliacão: I Valores I 
1. Existem recursos' fínanceiros disponíveis para o desenvolvimento? 

2. Caso não estejam disponíveis os recursos, existe a possibilidade de 
serem obtidos? 

Comentários: 

11 Definição: Característica que avalia se existe o nível de tecnologia necessário para conduzir o 

I O 
17 O 
1 O 

fl 
Valor Obtido: 

6. Existência do Tecnologia (ETE) Produto: Especificação dç Requisitos 

desenvolvimento. 
Processo de Avaliação: 

Existe a tecnologia necessária para desenvolver o software 
especificado? 

Comentários: 

7. Dispontbilidade de Tecnologia (DTE) 

Valores 
1 O 

O 0 
Valor Obtido: 

Produto: Especificação de Requisitos 

Definição: Característica que avalia se a equipe encarregada do desenvolvimento tem disponível a 
tecnologia necessária para conduzir o desenvolvimento. 
Processo de Av aliação: 
1. A equipe encarregada pelo desenvolvimento dispõe da tecnologia que 

precisa em termos de hardware? 
2. Caso a tecnologia de hardware não esteja disponível, ela pode ser 

adquirida? 
3.  A equipe encarregada pelo desenvolvimento dispõe da tecnologia que 

precisa em termos de software? 
4. Caso a tecnologia de software não esteja disponível, ela pode ser 

adquirida ou desenvolvida? 
Comentários: 

S. Existgncia de Mãlo de Obra (EMO) 

11 Existe a mão de óbra para construir o software? 1 1 O 

Valores 
I O 

0 
1 O 
O [7 
1 O 
C] 0 
I O 
O 17 

Valor Obtido: 
(Média) 

Produto: Espçcificação dç Requisitos 

desenvolvimento. 
Definição: Característica que avalia sc cxiste na instalação a mão de obra ncccssária para o 

Processo de Avaliação: Valores 

Comentários: 
17 O 

Valor Obtido: 
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Il Definição: Característica aue avalia se estão dis~oníveis os recursos humanos com oll 

9. Disponibilidade de Mão de Obra (DMO) Produto: Espccificação de Requisitos 

1. A organizaqão &spõe de mão de obra para o desenvolvimento e1 1 O 

conhecimento e experiência necessários para realizar o desenvolvimento e operação do software. 

operação do software em termos de conhecimento e domínio da 
tecnolmia? 

Processo de Avaliação: 

2. Caso não disilonha de mão de obra. uara o desenvolvimento e oileracão 1 1 O 

Valores 

z 1 L 3 

é possível adquirí-Ia por meio de treinamento? 
3. Caso não disilonha de mão de obra. uara o desenvolvimento e o~eracão 

1 10. Adequabilidade de Cronograma (ACQ I Produto: Especificação dc Requisitos 

O 0 
1 O , L 3 

é possível adiuirí-la por meio de contratação de pessoal? 
Comentários: 

0 0 
Valor Obtido: 

(Média) 

Definição: Característica que avalia se o software pode ser construído no tempo previsto pelc 
cronograma, considerando possíveis ocorrências de imprevistos e sem descuidar da qualidade 
definida para o produto. 

11 11. Flexibilidade de Ctonograma (FCR) I Produto: I3spccificação dc Requisitos 11 

Processo de Avaliação: 
O software é possível de ser construído rio tempo previsto pelo 
cronograma? 

Comentários: 

II Definição: Característica que avalia se o cronograma aceito para o desenvolvimento pode atender, II 

Valores 
1 O 

O O 
Valor Obtido: 

I 12. Aceitabilidade de Engenharia Humana (AEH) I Produto: Especificação dc Requisitos 

ná medida do possível, fatores tais como introduq~o de atividades não projetadas, conting&cias etc.. 

11 Definição: Característica queavalia se o software que vai ser construído leva em consideração c 

Processo de Avaliação: 
* Existe flexibilidade de cronograma? 

Comentários: 

11 grau de satisfação e o dcsenvolvimcnto do potcncial humano prcvisto para os 

Valores 
1 O 
0 0 

Valor Obtido: 

Processo de Avaliação: 
1. Poderá o software especificado proveer uma forma satisfatória para que 

o usuário possa desempenhar a sua função operacional? 

II 2. Poderá o software especikado satisfazer as necessidades humanas em 
seus diversos níveis? 

II 3. Poderá o software especificado ajudar ao desenvolvimento das 
capacidades liumanas? 

Comentários: 

~suários. 
Valores 

1 o 
CI 

1 o 
O O 

Vdor Obtido: 
(Média) 
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13. Aceitabilidade das Impact-os Sociais (AIS) Produto: Espçcificação de Reqiiisitos 

seus &pactos sobre o sisteka social ao qual deverá skrvir. 
Definicão: Característica aue avalia sc o s o h a r e  alie vai ser constniído Içva cm considcraçãa 

Processo de Avaliação: 
O software especificado leva em consideração seus impactos sobre o 
sistema social ao qual deverá servir? 

Comenttírios: 

Valores 
1 O 
C7 O 

Valor Obtido: 
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Instrumento para Hierarquizar Critérios de Qualidade para 
Especificações Orientadas a Objetos 

I. Objetivo 
Determinar o grau de impoi-tância de um conjunto de atributos de qualidade para 

especificações desenvolvidas segundo o paradigma de orientação a objetos. 

II. Produtos 
Os seguintes produtos são considerados neste iilstrumento: 

Especificações em Geral 
e Especificações de Requisitos Orientadas a Objetos - Modelo de Análise 

e Especificações de Projeto Orientadas a Objetos - Modelo de Projeto 

III. Instruções 
Atribua valores de O a 4, segundo a escala apresentada na Tabela I, aos critérios de 

qualidade defínidos para Especzpcnções de Requisitos e EspeczjTcnções de Projeto de 

acordo com o grau de iinpoi-tância na sua opinião elou experiência. 
.. ................................................. ... -- ........................ 

I/ ~ o m e  do Avaliador: I/ 

- . -. -. ....-. -. .... -. .. 
Grau de 

1 O 
, .... . " .... 
I 1 

2 
. 

l ~ r e a  de Atuação: O Análise e Projeto Programação 

-. . -. ... -. -. - 

Indica que a característica que está sendo apresentada não tem 
iienl~uma imjoi-tância. .... ............. ..................... . . ... .. 
Indica que a característica que está sendo apresentada tem pouca 
importância. 
Indica que a característica que está sendo apresentada tem 
importância em algumas circunstâncias mas nem semxre. ........................... 

Importância Explicação 1 

3 

4 

Indica que a característica que está sendo apresentada é muito 
importante. 
Indica de maneira absoluta que não há dúvida que a característica 
ue está sendo .-. apresentada - ................. é im~rescindível ----..-L .. .. . . ......... ..... ..... 

Tabela I - Escala de Valores 
IV. Perfil do Avaliador 
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V. Hierarquizaçáo dos Critérios de Qualidade de Especificações em Geral 

I 1. Correcão da Notacão I O 1  2 3  4  

1 2. Correcão Sintática I 0 1 2 3 4  

1 7. Uniformidade de Detalhes da Documentacão 1 0 1 2 3 4  

1 8. Inde~endência de Restricões de Proieto 1 O 1 2 3 4  

1 9. Coesão das Infoi-inacões I O 1 2 3 4  

1 10. Aco~lainento entre Seções I O 1 2 3 4  

1 1 5. Acessibilidade I O 1 2 3 4  

1 16. Estar Atualizada I O 1 2 3 4  

1 17. Oreanizacão da Docuineiitacão I O 1 2 3 4  

1 18. Localizabilidade Interna I O 1 2 3 4  

1 19. Localizabilidade Externa I O 1 2 3 4  
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013J ETIVO: CONFIABLLLIMDE CONCEZTU AL -- 
Critérios I Importância 

I 1. Coiisistência Interna 1 O 1 2 3 4  

14. Precisão I O 1 2 3 4  

1 5 .  Necessidade dos Reauisitos I O 1 2 3 4  

6. Não Redundância das Iiifos~nacões 1 O 1 2 3 4  

- - .  
OBJETIVO: UTTLTZABTLTDADE 

-- Critérios -- I Importâiici:t - - -- 

1 4. Existêiicia de Cavital I O 1 2 3 4  
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VI. Hierarquização dos Critérios de Qualidade de Especiíicações Orientadas a Objetos 

EP = Especificação de Projeto 

5. Nível de Fatoração das Classes-Objetos I O 1 2 3 4  

Critérios 

4. Unifomidade de Abstração dos Clusters 

6. Nível de Profiuididade da Hierarquia de Classes-objetos O 1 2 3 4  
ER omooo 

Importância 

EP 00000 
O 1 2 3 4  

7. Coesão Estrutural das Classes-Objetos 

O 1 2 3 4  
00000 
o 1 2 3 4  
000017 

O 1 2 3 4  
000017 
o 1 2 3 4  
000017 

O 1 2 3 4  
00000 
o 1 2 3 4  

1. Uniformidade de Abstração das Classes-objetos 

8. Coesão Estrutural dos Clusters 

ER 

EP 

EP 

ER 

9. Acoplainento de Relacionaineiito das Classes-Objetos 

ER 00000 
o 1 2 3 4  

EP flmm00 
11. Acoplaineiito de Iiiteração das Classes-Objetos O 1 2 3 4  

o 1 2 3 4  
00000 

O 1 2 3 4  
~~~0~ 
o 1 2 3 4  

EP 

10. Acoplainento de Relacionainento dos Clusters 

2. Uniformidade de Abstração dos Atributos 

3. Uniformidade de Abstração dos Seiviços 

00000 
O 1 2 3 4  

EP 

ER 

ER 

EP 

ER 

00000 
O 1 2 3 4  
00000 
o 1 2 3 4  

EP 00000 
O 1 2 3 4  
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EP = Especificação de Projeto 
Critérios 

12. Acoplameiito de Iiiteração dos Clusters 

14. Tainaiilio dos Serviços 

1 5 .  Tamanlio dos Clusters 

EP 0 0 0 0 0  

13. Tainaiilio das Classes-Obietos I O 1 2 3 4  

ER 

Ep 

16. Tainaidio das hterfaces 

Importância 
O 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  
o 1 2 3 4  

0 0 0 0 0  
O 1 2 3 4  

ER 

EP 

0 0 0 0 0  
o 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  

Ep 

ER 

EP 

o 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  
O 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  
o 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  

ER 

O 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  
o 1 2 3 4  

17. Siinplicidade dos Serviços 

O 1 2 3 4  
0 0 0 0 0  

EP 0 0 0 0 0  

18. Simplicidade dos Atributos I O 1 2 3 4  

ER 
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.......................... i_i__/__,_.. ............................................................... .................................................................................... .................................................. .......................... ............ .:::...< :.. .,-5.:r::..::::..::::55...:..: :... ::. . : . : 5 ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ; ~ c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~  ; ~ ~ ~ c ~ E ~ T ~ f i ; $ ; ~ $ ~ Z Z ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ $ ~ ; ~ ~ ~ ~ ; ; $ ~ ~ ~ ~ ~  
.............................................................. ............... ............... 2- .......:. :. ................................... ..; ........................... '::. ....................................... .< ..................................... ............................................... ::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.> .................... ................................... ..:. -.::.:.,.; ........ ; .>:; ...-......... ; ....................................... .............................................................................................................................. 

ER = Especificação de Requisitos 
EP = Especificação .. . de Projeto .......... ...... . -- . ......... ........ - .......... 

Critérios 
=- .lll__ ...<_<_< >i-.,IIIIIIIIIIII - i,I2;.; ::-: ;::,Ii~:~"i::-<:::,=;: .... --.----"~1...:.=~.1~....~L-...::::"-"~1.1111"1"1".~:.~-.~:,~1~:;.~::.~~-.~..1~-_I 

1. Correção das Classes-Objetos 

2. Correção dos Atributos 

3. Cosseção dos Serviços 

4. Correção dos Relacioiiainentos de Associação 

5. Correção dos Relacionainentos de Coinposição 

6. Correção da Hierarquia de Classes-objetos 

7. Coesão Seinâiitica das Classes-objetos 

8. Coesão Seinâiitica dos Serviços 

8. Coesão Seinâiltica dos Clusters 

9. Acoplaineiito de Herança 

........ ... . .-... -- 1 Importância . .. 
," ".-" ". m.T17' o i 2 3 4  
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<..<.-«<l"e;=sl. ilililil -II-̂ ~_I_;-Y I::mLzz==~~i "i:5--I-=;:- ;;ziC1<i < ..<..<L. 7; . . .  - ZS1<_ lll=-. --y"-I-IIII ........................................................................................................................................................ _ ..................................... .............................. ............................... ..................................... ..... ......................................................... ............................. .................................. ........................... ::o~~T~~c:~~~T]D~;E$f3:QN;C:E~Tiuj&.f@B@$~$~:$~ji<~s:'~;.~:~~j:f:~I~i~:jiij~:~;;i~~~ 
............................................................................. . .i ............................................................................................................................................................................................................. ................. _ ..-..-..i.i_. ....... ,,,-=;,. .-,;&.-A.&---z,-.---,." .-z,z,u . .......___ _i_i_ . ; _*_l__ii ......... 

ER = Especificação de Requisitos - 
EP = Especificação de Projeto 

Critérios 

10. Correção dos Cenários 

11. Correção do Coinpoi-taineiito das Classes-Objetos 

12. Correção do Coinpoi-taineiito dos Clusters 

13. Necessidade das Classes-objetos 

14. Necessidade dos Atributos 

15. Necessidade dos Serviços 

16. Necessidade dos Relacioiiaineiitos 

18. Não Reduiidâiicia de Classes-objetos 

) Importância 



Apêndice 111 Instnimento para Hierarquizar Critérios de qualidade para Especificacões Orientadas a Objetos 

VII. Observações 



Apêndice IV 

Formulários de Coleta de Dados 
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