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Este trabalho desenvolve um modelo fuzs, para a avaliação da qualidade de 

software, a partir da extensão de um modelo para avaliação da qualidade, anteriormente 

proposto, e utiliza, para isto, conceitos e propriedades da teoria dos conjuntos fuzzy. O 

modelo proposto possui cinco etapas para a execução de seus objetivos, podendo 

envolver três situações distintas. A primeira, objetiva obter um padrão de qualidade 

para o produto de software ou para o domínio de aplicagão considerado. A segunda, 

avalia a qualidade de um produto de sofhvare, apoiando-se em um padrão de qualidade 

já definido, anteriomente, para esse produto ou seu domínio de aplicação. A terceira, 

estima a qualidade de um produto de software, quando não há um padrão de qualidade 

disponível. Uma experiência com a avaliagão da qualidade de especificações de 

software foi realizada através deste modelo fuzzy com o objetivo de validá-lo e 

exemplificar seu uso. Os resultados experimentais obtidos corroboram com os 

resultados previstos axiomaticamente. 
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This work presents a fuzzy rnodel to software quality evaluate, extending a 

software quality inodel previously proposed, and using to do this concepts and 

properties of fuzzy sets theory. The proposed model has five steps to do its objectives, 

embracing three different situations. The first aims to get a quality standard to a 

sohare  product or application domain considered. The second evaluates the quality of 

a software product, supported by a quality standard previously defined to this product or 

its application domain. The third assesses the quality of a software product, when there 

is no quality standard available. An experiente with evaluation of s o h a r e  quality 

specification was realized through this fuzsr model intending to validate them and to 

exemplify its use. The experimental results agree with those predicted axiomatically. 
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Capítulo I 

No processo de avaliação da qualidade de sofhvare, não basta apenas identificar 

que atributos determinam essa qualidade, mas tainbém que procedimentos adotar, para 

controlar seu processo de desenvolvimento, de forma a atingir o nível de qualidade 

desejado. Isto é realizado através da aplicação de métricas de forma organizada e bem 

projetada, tornando os desenvolvedores mais conscientizados da relevância do 

gerenciamento e dos compromissos para com a qualidade. 

Uma métrica válida deve obedecer a condições de representação da teoria de 

medidas, tal que o entendimento intuitivo de alguns atributos seja preservado, quando é 

mapeado para um sistema de relação numérica (FENTON, 1994). Portanto, o uso de 

métricas de qualidade de software deve estar apoiado em um método para o controle da 

qualidade, para que se alcance, convenientemente, os objetivos almejados. 

Uma proposta para avaliação da qualidade de soha re  6 o modelo proposto por 

Rocha (ROCHA, 1983) que, neste trabalho, é estendido através do uso de conceitos e 

propriedades da teoria dos conjuntos fuzzy, por não resolver, satisfatoriamente, o 

problema de agregação de medidas, utilizando-a de forma bastante ad-hoc. 

Com o advento da teoria dos conjuntosfuzzy, obteve-se uma importante ferramenta 

para a representqãr, de várias facetas do conhecimento humano (YAGER, 1991), 

capturando suas imprecisões, atravks de uma estrutura formal quantitativa (DUBOIS, 

1991). 

A mente humana opera com conceitos subjetivos tais como alto, baixo, velho e 

novo, que são incorporados em classes de objetos nessa teoria, onde a transição de 

pertinência ou não de um elemento a um conjunto, realiza-se de maneira gradual, e não 

abrupta (ZADEH, 1990). 
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A teoria f a z .  é usada, essencialmente, para mapear modelos qualitativos de 

tomada de decisão, e para métodos de representação imprecisa (KLIR, 1995b). Neste 

contexto, é que se pode utilizá-la no processo de avaliação da qualidade de software, 

que envolve uma enorme gama de conceitos subjetivos e não precisos. 

A princípio, pode parecer incoerente a utilização da teoria fuzy (nebulosa) para a 

avaliação da qualidade de software. Para justificar esta escolha, cita-se a argumentação 

de ZINIMERMANN (1991): "A teoria dos conjuntos fuzzy fornece uma estrutura 

matemática estrita (não há nada de neóuloso na teoria dos conjuntos fuzs)!!), na qual 

um fenômeno conceitual vago pode ser precisa e rigorosamente estudado". 

Uma estrutura de avaliação de software bem definida tem por objetivo estimar a 

sua qualidade, através de um conjunto básico de atributos, evidenciando seus aspectos 

relevantes. Para isto, as informações sobre o objeto de avaliação devem estar dispostas 

de forma organizada, onde características específicas do software possam ser 

identificadas para otimizar o processo de tomada de decisão (BOLOIX, 1995). 

Uma vez que o processo de tornada de decisão é centrado em pessoas humanas, 

como também o é o processo de avaliação de software, com suas inerentes 

subjetividades e inconsistências na def"iniçi%o do problema, os conjuntos fuzzy são 

adequados nesh área, pois (LBRAHIM et al., 1992): 

* possuem a habilidade para a representação de atributos; 

detêm formas convenientes e avaliáveis para a agregaqão de atributos, que 

podem estar vaga ou precisamente definidos; e 

e manuseiam dgerentes graus de importhciapara cada atributo considerado. 

Neste contexto, a utilização do Modelo Rocha Estendido, suportado pela robustez 

da teoria fuzzy, pode atuar como "um mecanismo capaz de interpretar resultados e 

sintetizar informaqões" (BOLOIX, 1995), através de "pocedimentos norrtzatizadospara 

a avaliação da qualidade" (BASILI et al., 1995). Com a extensão desse Modelo, foi 

proposto o Modelo Fuzzy para AvaZia@o da Qualidade de So f~are ,  que envolve três 

situações distintas, desemivolvidas ao longo deste trabalho: 

Determinaqão do padrão de qualidade para umproduto de software ou para um 

dominio de aplicação; 
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e Avaliação da qualidade de um produto de software especajko, apoiando-se em 

um padrão de qualidade previamente depnido; 

Avaliaqão de um produto de so2ftware, mesino que não haja um padria"~ de 

qualidade jb estabelecido. 

Esta tese constitui-se de cinco capítulos, além desta introdução, e de quatro 

apêndices, descritos, resumidamente, a seguir: 

No Capítulo 11, Qualidade de Software, discorre-se sobre qualidade de processos e 

produtos de software, evidenciando-se a sua relevância, segundo o padrão ISO/IEC. 

Outras questões tratadas são o emprego de métricas, técnicas para controle da 

qualidade, modelos de avaliaqão e de gestão da qualidade. 

No Capitulo IIi, Enfoques sobre a Teoria F m . ,  procura-se fornecer uma visão 

ampla sobre os aspectos estruturais da teoriafuzzy, para melhor fundamentar o modelo 

proposto, baseado nessa teoria. 

No Capítulo N, Modelo Fuzzy para Avaliap20 da Qualidade de Soflare, são 

apresentadas as etapas do modelo fuzzy para avaliaqão da qualidade de software, 

através da extensão do Modelo Rocha. 

No Capítulo V, Uma Experiência de Utilização do Modelo F m  efetua-se uma 

experiência de uso do modelo fuzzy proposto, com o intuito de validá-lo e de 

exemplificar a sua utilização. 

No Capitulo VI, Conclusiio, são apresentadas as conclusões deste trabalho, suas 

possíveis iinpleinentações e perspectivas futuras. 

O Apêndice I contém o Questionhrio de IdentiJicaçüo do Perfil do Especialista. O 

Apêndice I1 apresenta o conjunto dos atributos de qualidade de especificações de 

requisitos de software. O Apêndice IlI mostra o instrumento para hierarquizar critérios 

de qualidade de especificações de requisitos de software. Finalmente, o Apêndice lV 

possui s fsrmnulkrio utilizado para a avaliaqão da qualidade de especificações de 

requisitos de software para sistemas reais. 
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QUALIDADE DE SOFTWARE 

A globalização da economia, a evolução célere da tecnologia de informação e o 

movimento irreversível da qualidade estão alavmcando o processo de restruturagão de 

conceitos, princípios e crenças, onde organizações bem sucedidas fundamentam suas 

estratégias e seus planejamentos, para assegurar a vantagem competitiva no mercado 

(ALMEIDA et al., 1995). Esta é a chamada era das organizaçi7es baseadas em 

conhecimento ou era do capitalismo intelectual (BELASCO et al., 1994, PETERS, 

1993). 

A introdução do Brasil, na conjuntura das economias mais desenvolvidas, está 

subordinada a modernização de sua indústria, alinhada a grandes reformas estruturais. 

Nesta direção, surgiu o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), com 

o intuito de estabelecer um conjunto ordenado de ações indutoras a modernização 

industrial e tecnológica brasileira, contribuindo para a retomada do desenvolvimento 

econômico e social. Posteriormente, foi criado o Subprograma Setorial da Qualidade e 

Produtividade em Software (SSQPJSW) que, entre outras hqões, fornece o diagnóstico 

do setor em relação a qualidade e produtividade, analisa tendgncias mundiais, e traça 

ações estratégicas, que influenciam na aquisiqão de padrões intemcionais de qualidade 

e produtividade (WEBER et al., 1997). 

Neste contexto, o engenheiro de software é solicitado a atuar como um agente para 

promover a qualidade de produtos e serviços. No entanto, a consolidação das práticas de 

engenharia de software ainda depende (LUCENA, 1991): 

do entendimento do processo de desenvolvimento de sofmare; 

do desenvolvimento de uma tecnologia de reuso robusta (ROCHA ef  al., 1996, 

WERNER eb al., 1994, CALDIERA, 199 1); 

da larga zdtilizagão de ferramentas de software; 
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da estabilidade no gerenciamento de software (métricas); 

da transferência conjunta de tecnologia (treinamento) e de pesquisa. 

O desenvolvimento de produtos de sofhvare tem-se mantido uma atividade 

complexa, devido a necessidade de serem construídos projetos, que combinem múltiplos 

requisitos entre si, envolvam várias equipes de trabalho e produtos não materiais, 

associados a seus programas e suas documentações (HAASE et al., 1994, SCWARE, 

1992). 

Um software perfeito, para um sistema complexo, não pode ser garantido na prática 

(COBB et al., 1990). Um software, que atenda a suas especificações satisfatoriamente, 

pode conter erros, uma vez que essas especificações podem estar incorretas. Um 

software que tenha uma espeçifícação isenta de erros e atenda a ela, pode ser usado 

indevidamente por seus usuários. A questão é, portanto, quando tornar o software 

operacional e como salvaguardar seus usuários de erros, que possam ser evitados. Neste 

contexto, o software difere de outros produtos, em vários aspectos críticos (COLLINS et 

a/. , 1994): 

erros grmes podem pemzanecer no produto de soJtware, msmo depois de testes 

rigorosos, em virtude de sua complexidade lógica; 

não é trivial estabelecer padrões uniformes de sofmare, que possam ser matéria 

de regulamentação e inspeção; 

o soJtware afeta m grande e crescente nhero  de individuos, devido a sua fácil 

reprodução e maleabilidade em computadores (MOOR, í985), largamente 

propalados; 

uma pequena equipe e a baixo custo, pode produzir sofhuare, levando não 

somente a proIiJera@o de forne~edore~~ de software, como tambkm a produtos 

de quulilaade inferior. 

Atualmente, a tendência das instituições é reduzir o número de seus fornecedores 

de software, excluindo de seus negócios os que não estão habilitados a proverem 

s o h a r e  de boa qualidade, uma vez que a qualidade passou a ser um fator critico para a 

sobrevivência e o sucesso das organizações (MILLER et al., 1993, SANDERS et al., 

1994). 



n.1. Conceitos de Qualidade 

Não se pode pensar em qualidade como sinonimo de perfeição. Trata-se de algo 

factível, relativo, substancialmente dinâmico e evolutivo, amoldando-se a granularidade 

dos objetivos a serem atingidos. Considerá-la como algo absoluto e defhtivo seria 

transportar-se para o inatingível e, com base neste sofisma, propiciar entraves a 

qualquer esforço de produzi-la Para se ter uma noçãa mais abrangente sobre qmlidade, 

descreve-se, a seguir, a visão conceitual de vários pesquisadores neste assunto. 

Qualidade é uma característica intrínseca e multifacetada de um produto (BASILI, 

et al., 1991, TAUSWORTHE, 1995). A relevância de cada faceta pode variar com o 

contexto e ao longo do tempo, pois as pessoas podem mudar seus posicionamentos e 

atualizar seus referenciais, com relação a um objeto ou a uma questão. Portanto, a 

qualidade não é absoluta, mas depende da perspectiva do avaliador. Como tal, qualquer 

medida de qualidade deve ser subjetiva, sumarizando as impressões de alguma classe 

particular de individuos, que interajam com o produto (GENTLIEMAN, 1996). 

Qualidade é um conceito complexo, porque possui significados diversos para 

diferentes pessoas, em um contexto altamente dependente. Portanto, não é trivial haver 

medidas simples de qualidade aceitáveis para todos. Para estimar ou melhorar a 

qualidade de sofiware numa organização, deve-se definir as características de qualidade, 

que se está interessado e, então, decidir como serão medidas (KITCHENHAM et al., 

1996). 

Qualidade é um conceito multidimensional, realizando-se por intermédio de um 

conjunto de atributos ou características. As empresas responsáveis pelo desenvolvimento 

de software devem assumir a responsabilidade de estabelecer este nível aceitável de 

qualidade e meios para verificar se ele foi alcançado. Qualidade de software é, portanto, 

um conjunto de propriedades a serem satisfeitas, em determinado grau, de modo que o 

sofhare satisfaça as necessidades de seus usuários (ROCHA, 1987). 

Qualidade de software é o grau para que o software processe m a  cornbinagão 

desejável de atributos (IEEE, 1988). Para realizar uma alta qualidade de software, essa 

combinação desejada de atributos deve ser claramente definida, caso contrário a 

qualidade passa a ser intuição (SCHNEDEWZND, 1993, BELCHIOR, 1992b). 

Quando se deseja um produto de sohvare de alta qualidade, deve-se assegurar que 

cada uma de suas partes constituintes possua alta qualidade (HtTMPHREY, 1995). 



Portanto, os resultados intemdiários, rir, pmcesso de produ@io, devem ser 

imediatamente examinados após sua conclusão, procurando garantir que erros e 

inadequações no produto sejam detectados o mais cedo possível, pois a qualidade final 

do produto é uma h ç ã o  de todas as fases anteriores de seu ciclo de desenvolvimento. 

Em IEEE (1990), a qualidade já é definida como o grau pelo qual um sistema, um 

componente ou um processo satisfazem seus requisitos especificados, e as necessidades 

ou expecIaI.ivm de clientes ou usuários. 

A TSO 8402 (ISO, 1994) enuncia qualidade como a totalidade de características de 

uma entidade, que lhe confere a capacidade de satisfazer suas necessidades explícitas e 

implícitus. A ISO/IEC 9126 (180, 1991) fornece o significado de eaructet.ísstieas de 

qualidade de sohare,  como sendo uma referência básica a qualidade de um produto de 

ssftware, utilizada em uma avaliação. 

PFLEEGER (1991) propbs que um software de alta qualidade deve possuir 

características, que atendam as necessidades de usuários, desenvolvedores e 

mmutenedores. Seguindo o mesmo enfoque, PRESSMAN (1992) define qualidade de 

software corno o conjunto das adequagões aos requisitos funcionais e de desempenho, 

documentação inteligível dos padrões de desenvolvimento e características implícitas 

espemBas por todos os seus p r o b m i s .  

Para CROSBY (1990), qualidade é a conformidade do produto com os requisitos 

ou especificações estabelecidos. Vários pesquisadores conceituam qualidade de 

sofcware apenas como uma implementação correta de sua especificação 

(TI[NNIRELLO, 1995, JOYCE, 1994, HMLSTONE, 1991, SCHACH, 1990). Esta 

definição pode ser usada durante o desenvolvimento de produtos, mas é inadequada 

para se realizar comparações entre produtos (SIMMONS, 1996). 

Na visão de CAMPOS (1990), o conceito de qualidade acomoda-se no equiiibrio 

dos segiuntes fatores: 

r qualidade intrínseca do produto ou serviço: pode ser atestada por estar em 

conformidade com as normas, ou avaliada pela ausência ou presença de certos 

critérios; 

-. custo: corresponde ao preço, pelo qual o usuário se dispõe a pagar; 

atendimento: pode ser entendido como a satisfagão do usuário quanto a tempo, 

espaço e quantidade. 
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Qualidade, portanto, não significa somente excelEncia ou um outro atributo de um 

certo produto final. A qualidade dever ser perseguida dentro da organização, pois, 

certamente, é isto o que os usuários esperam de um produto. 

11.2 Em Busca da Qualidade 
Há muitas maneiras de se selecionar uma estratégia de qualidade: (i) buscar a 

melhoria de processos, pois muitos erros no produto são conseqüências do processo 

utilizado; (ii) esforçar-se em melhorar a forma de encontrar e corrigir defeitos; (iii) 

identificar a causa dos erros, que produziram defeitos (GALE et ai., 1990, MAYS et al., 

1990). 

DEMING (1986) sugere o ciclo Planejar-Executar-Verificar-Agir (Plan-Do- 

Check-Act), para processos orientados a qualidade, na construção de um produto. Na 

fase Planejar, são estabelecidos os alvos zr serem atingidos, na medição dos atributos de 

qualidade do produto. Na fase Executar, o produto é elaborado em concordância com 

os padrões de desenvolvimento e guias de qualidade. Na fase Verificar, o produto é 

confrontado com seus objetivos de qualidade. Na fase Agir, são gerados relatbrios de 

possíveis problemas, que se t o m  base para ações corretivas. 

A garantia da qualidade do software está diretamente relacionada com as 

características de qualidade dos produtos intermediários e de seu processo de 

desenvolvimento (TROSTER ef al., 1995, BAZZANA et al., 1993). Os padrões ISO 

9000 enfatizam que a melhoria contínua de processos resultará na melhoria de produtos 

e serviços (SCHMAUCH, 1994). 

Um padrão é efetivo se, quando, usado apropriadamente, melhora a qualidade dos 

resultados e reduz os custos dos produtos de software (FENTON, 1996). Há fortes 

evidências de que padrões e seus guias relacionados contribuam para a inelhoria da 

qualidade do produto (SCHNEIDEWTND, 1996). 

A ISO 9000 é um padrão internacional de qualidade, que aplica o gerenciamento da 

qualidade do processo para gerar produtos, que atentam às expectativas de seus 

usuários. Esses padrões foram criados sob a premissa de que, se o desenvolvimento e o 

gerenciainento do sistema são de boa qualidade, então, o produto ou o serviço resultante 

também será de boa qualidade. Um sistema de qualidade em conformidade com a ISO 

9000 assegurará que seu processo de desenvolvimento possui um nível de controle, 

disciplina e repetibilidade, garantindo a qualidade de seus produtos (SÇHMAUCH, 1994). 
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A busca de qualidade e produtividade no desenvolvimento tem sido intensa. No 

entanto, ainda não está bem definido como se desenvolver software de qualidade. A 

avaliação da qualidade e a tentativa de corrigir erros no produto, por si só, mostrou-se 

i n ~ ~ c i e n t e  e Iimitada para garantir a qualidade. Atualmente, tem-se evidenciado que a 

qualidade do produto depende, fortemente, da qualidade e adequação de seu processo 

de desenvolvimento, Desta forma a qualidade do processo passou a ser vista como um 

pré-requisito e condicionante da qualidade do produta (ROCHA, 1997, ROCHA et al., 

1994). 

II.2-I Qualidade de Processos de Software 

O processo de software é uma seqüência de estágios para desenvolver ou manter o 

software, apresentando estruturas técnicas e de gerenciamento para o uso de métodos e 

ferramentas, e incluindo pessoas para as tarefas do sistema ( m m Y ,  1995). 

A avaliação de processos de software objetiva (OLIWIRA et al., 1995~): 

a çompreensGo do estado dos gmcessos de arna organiza~ão, para a melhoria 

dos mesmos; 

estabelecer B conformidade dos processos de uma organiza@o par@ cmz m 

requisito em particular ou uma classe de requisitos; 

determinar a adequação dos processos de uma outra organização com um 

contrato ou u m  classe de contratos. 

A ISO/iEC 12207 define os processos do ciclo de vida do software, como sendo 

constituídos por um conjunto de atividades, formadas também por um conjunto de 

tarefas. As atividades, que devem ser realizadas durante o ciclo de vida do software, 

estão divididas em cincoprocessosprimúrios (aquisição, fornecimento, desenvolvimento, 

operação e manutenção), em oito processos de suporte (documentar$io, geremia de 

configuração, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria 

e resolução do problema) e em quatro pt.ocessos organizacionais (gerenciamento, M a -  

estrutura, melhoria e treinamento) (ISO, 1995). 

Os psi$rêíes ISO 9000-3 enunciam procedimnentos para a garantia da qualidade de 

s o h a r e  em relação a seu processo de desenvolvimento, presumindo que o produto de 

software é o resultado de um acordo contratual entre um cliente e um fornecedor, sendo 

este último uma organização com um sistema de qualidade suportado pela ISO 9000. A 

ISO 9000-3 está constituída de três partes (ISO, 1990): 



Capítulo II Qualidade de Software 

e Estratura: envolve aspectos organizacionais da produção de software. 

Ativickzd~s do cjdo de vida: define as aq4es mces&as para as fases ao longo 

do processo de desenvol~imento. 

Afividades de apoio: esíabeleçe atividades de suporte a pmdu@o, operação e 

manutenção de sohare .  

A aceitação do padrão internacional de qualidade fSO 9000 tem despertado um 

grande interesse das organizaçõies, pois, atravks dele, padem conquistar sua certif~ação 

de qualidade. Essa certificação, sigmfica alcançar um padrão internacional em seus 

processos. Da mesma fama, os clientes, que adquirem produtos e serviços, vêem, nessa 

certificagão, um indicador que assegura a qualidade de seus fornecedores (WEBER et 

al., 1997, DAVIS et al., 1993, SANDERS et al., 1994). 

-Muitas organizações buscam novos paradignas, que conduzam a uma melhoria 

contínua e progressiva da qualidade de seus processos, atenuando os problemas com o 

desenvolvimento de seus produtos de softvvare. Assim, surgiram alguns imdelos, como 

o Modelo de Maturidade e Capacidade do Software (Capability Maturity Model - 
C M )  (SEI, 1995). 

Desde o inicio destadécada, o CMM vem sendo implantado em muitas organizaqões 

urbe et orbi, objetivando a padronização e a melhoria de processos de desenvolvimento 

de software. Esse objetivo segue a tendência da globalizaqão da economia mundial, 

o& a padroniaiagiio da produqiio de software surge como iim elemento estraikgico, 

para a obtenção de novos mercados e seu posterior controle (BASTOS, 1996). O 

princípio fundamental desse modelo é que a qualidade do produto de software é 

alcançada através da melhoria da qualidade de seus processos (SANDmCS et al., 1994). 

O CMM é estruturado em cinco níveis em ordem crescente de maturidade. Quando 

a organização se encontra em um certo nível, deve seguir atividades determinadas pelo 

modelo, para atingir o nível seguinte (HIJMPHREY, 1991): 

-. Nível I ou inicial: as organizações não possuem urri ambiente estável para o 

desenvolvimento e a manutenção de sofhvare, ficando na dependência exclusiva 

da habilidade e eficácia de seu pessoal &nico. 
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Nivel 2 ou repetitivo: a instituição já possui prajetos, cujos processos são 

gerenciados, medidos, documentados, tendo sua equipe devidamente treinada. 

* Nível 3 ou definido: há uma retroalimentação contínua do aprendizado dos 

processos utilizados na empresa, havendo, para isto, uma biblioteca de processos 

padrões, que podem ser escolhidos durante a fase de planejamento. 

e Nível 4 ou gerenciado: &o estabelecidas métricas mais estritas, para a 

identificação de pontos críticos e oportunidades de melhoria. 

4 Nível 5 ou otimizado: a organização se encontra em uma contínua melhoria de 

seus processos. 

A partir do nivel2 do C M ,  s5o incluídos grupos de atividades chaves, KPAs (key 

grocess areas), que têm por objetivo segmentar e facilitar o &abalho de melhoria dos 

processos de software, em cada nível considerado. As KPAs são conjuntos de atividades 

a serem seguidas, visando a obtenção de um novo nivel de maturidade, e estão 

subdividas em: (i)  alvos, (ii) desempenho de execução, (iii) habilidades para execução, 

(iv) atividades de execugão, (v) medidas e análise, e (vi) verifica@ío da implementação 

(SAIEDIAN et al., 1995). 

Conforme eshi8ns do SEVCMU? iama empresa de sofDNxq q u e a h e  ceacaqEo 

TSO 9001, atende a todos os requisitos para ser classificada no nível 2 do CMM, mesmo 

que tenha alcançado alguns dos requisitos de níveis superiores (WEBER, 1997). 

O CMM possui quatro critérios para determinar se há compromissos e habilidade 

para a garantia da qualidade (JONES, 1995): 

e Existe pessoal designado para uma midade organizacional, responsável pela 

garantia da qualidade? 

H4 recursosJinanceiros (e outros) suficientes e disponíveis para a realizaçGo do 

trabalho desse pessoal? 

* O pessoal responsdvel pela qualidade tem sido treinado, de tal forma que 

estejam conscientes do que é esperado deles e de como farão o seu trabalho? 

O grupo de garantia da qualidade é tido como pessoal de alto nivel, que está 

satisfeito com o que faz? 

EntretantoI) o CMM tem sido criticado por algum pesquisadores por não ter uma 

base teórica formal, sendo fimdamentado na experiência de um grupo de pessoas. 
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BACH (1994), por exemplo, argumenta que o CMM é uma mistificação do processo 

evolutivo e não uma representação legitima do processo de software, podendo levar a 

organização a um colapso em seu potencial competitivo. 

H.2.1.2 Bootstrnp e TrilEiunt 

O Bootstrap (KUVAJA et al., 1994), derivado do modelo CMM, é um projeto que 

faz parte do Projeto Esprit, desenvolvido na Comunidade Européia, para avaliação de 

organizações. 

O Bootstrap desenvolve um método de avaliação, medição quantitativa e melhoria 

do processo de software. Avalia, também, as unidades produtoras de software e seus 

projetos. Além disso, determina o nível de maturidade da organização, identsicando 

méritos e deficiências, fornecendo guias para aperfeiçoamento da mesma. 

O Trillium (BELL, 1994), desenvolvido no Canadá, é derivado, também, do modelo 

CMM e de outros modelos para a avaliação de organizações. 

O objetivo do Trillium é prover um método para o início e a condução de um 

programa de melhoramento contínuo da qualidade de processos. O projeto Trillium é 

orientado às telecomunicações, fornecendo uma perspectiva do produto, segundo os 

padrões ISO, sendo desenvolvido sob a perspectiva do cliente (TRILLTUM, 1997). 

II.2.1.3 O Projeto SPICE 

O Projeto SPICE (Softwure Process Improvement and Capability dEtermination), 

figura 11.1, objetiva a criagão de nomias para avaliação de processos e a contínua 

melhoria desses processos, baseando-se nas melhores características de modelos de 

avaliação como o CMM, Trillim e Bootstrap. 

Processo m 

Figura 11.1 : Avaliação de Processos de Software: Projeto SPICE (OLIVEIRA et al., 1995c) 
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A melhoria de processos é realizada através de avaliações, que descrevam práticas 

usuais da organização, de uma unidade orgamiizacional ou de um projeto. A análise dos 

resultados é feita em relação as necessidades do negocio da organização, levantando 

aspectos negativos e positivos, como também os riscos envolvidos no processo. 

O Projeto SPICE pode ser usado por organizações com atividades de planejamento, 

gerenciamento, monitoração, controle, fornecimento, desenvolvimento, operação e 

suporte de software. 

Esse projeto é interessante por seu direcionamento e sua flexibilidade, para que as 

organizações que o utilizem, determinem a capacitação de cada um de seus processos 

com o intuito de promover melhorias contínuas nos mesmos. Desta forma, obtém-se 

uma avaliação mais detalhada do estado da organização (TSUKUMO et al., 1996b). 

A estratégia de melhoria de processos deve ser dinâmica, pois, para assegurar a 

qualidade de produtos de software, as habilidades se multiplicam, a tecnologia é 

modificada, e surgem novos ambientes de trabalho (HüMPHREY, 1995). 

11.2.2 Qualidade de Produtos de Software 
Para a avaliação da qualidade de produtos de software, as organizações internacionais 

de normalização ISO/IEC definiram as seguintes normas (SCALET, 1995): 

Características de qualidade e métricas: compreendendo ( i )  características e 

subcaracterísticas da qualidade, (ii) métricas externas e (iii) métricas internas. 

Avaliação dos produtos de softwae: envolvendo (i) a visão geral do produto, (ii) 

o planejamento e o gerenciamento, (iii) o processo para equipe de 

desenvolvimento, (iv) o processo para adquirentes, (v) o processo para 

avaliadores, e (vi) os módulos de avaliação. 

Requisitos de qualidade e teste de pacote de sofMare. 

A estrutura da ISOfIEC 9 126 possui, também, um conjunto de documentos técnicos, 

que definem características de qualidade de software e seus indicadores, orientando o 

planejamento e a execução da avaliação (SCALET, 1995): 

ISQIIEC 9 126- 1 : fornece características e subcaracterísticas de qualidade, sendo 

uma norma essencialmente de definiqões (WEBER, 1997, TSUKUMO et al., 

1995, HAUSEN et al., 1993), com é representado na tabela 11.1. 

ISO/IEC 9126-2: define métricas externas para a medição das características e 

subcaracterísticas de qualidade da ISO/IEC 9125-1. Essas métricas referem-se a 
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medigbes indiretas de um produto de software, a partir da medição do 

comportamento do sistema computacional, do qual o produto faz parte. 

ISOIIEC 9126-3: estabelece inétricas internas para a avaliação de um produto de 

softvvare. Essas métricas referem-se a medições diretas de um produto, a partir 
de sua características internas, sem que seja necessária a execução do programa. 

I QUALIDADE DE PRODUTOS DE SOFTWARE - ISOIIEC 9126 1 

I satisfazem as necessidades do umhrio ] 

de desempenho, ao longo do tempo, 
nas condições estabelecidas 

I 

USABILIDADE: esforço necessário I 

CONFIABIILIDADE: o produto de 
software é capaz de manter seu nível 

I para a utilização do sistema, baseado L 

- 

I em um conjunto de implicações e de 

condições do usuário i 
EFIcIÊNCIA: os recursos e os 
tempos envolvidos são compatíveis 

com o nível de desempenho requerido 
pelo softurare h M A N U ' F E N ~ ~ ~ D E :  refere-se 

ao esforço necessário para a realização 

I 

PORTATILIDADE: facilidade de s 1 
I s o h a r e  pode ser transferido de um L 

ambiente para outro 

Interoperabilidade: habilidade de interação do produto de 
software com outros produtos 

Conformidade: o produto está de acordo com as convenções, 
as normas ou os regulamentos estabelecidos 

Segurança: aptidão para evitar acessos não autorizados a 
programas e dados. 

Maturidade: estado de maturação do software, detectada por 
sua baixa fiequência de falhas 

Tolerância a falhas: o nível de desempenho C mantido, quando 
ocorrem faihas 

Recuperabiiidade: existem mecanismos que restabelecem e 
restauram os dados após a ocorrência de falhas 

Inteligibiiidade: facilidade de entendimento dos conceitos 
utilizados no produto de software 

Apreensibilidade: facilidade de aprendizado do software 

Operacionalidade: faculdade de operar e controlar operações 
uertinentes ao software 
- - -- -- - - - 

Comportamento no tempo: refere-se ao tempo de resposta de 
processamento 

Comportamento dos recursos: relaciona-se com a quantidade 
dos recursos empregados 

Analisabilidade: caracterástica de ser possível diagnosticar 
deficiências e causas de faihas 

Modificabilidade: característica que o produto deve ter de 
forma a facilitar modificações e remoções de defeitos. 

Estabilidade: ausência de riscos ou ocorrências de defeitos 
inesperados no software 

Adaptabilidade: faeutdade de u produto poder ser adaptado a 

Conformidade com padrões de portatilidade: o produto está 
segundo os padrões ou convenções de portatilidade 

Substituibilidade: o produto de software pode ser substituído 
por outro, sem grandes esforços 

Tabela H. 1 : Características e subcaracterísticas de software - ISOílEC 9126 
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A k n  das carac&rísticas de -gwlihde do produtc, e pmç~so ,  SIMMONS (1996) 

aponta 0 resultado do desenvolvimento do soka re  c o m  o terceiro nível de qualidade, 

considerado como de grande interesse no gerenciamento dos negócios. 

BAZZANA et al. (1993) considera a norma ISO/IEC 9126 (ISO, 1991) como o 

padrão para a modelagem da qualidade de software, pois, em uma pesquisa realizada 

em países da Comunidade Européia, 70% dos entrevistados já haviam, pelo menos, 

ouvido falar dela. 

Apesar da grande relevância da ISOIIEC 9126, há dificuldades em adequar sua 

aplicabilidade na avaliação prática de produtos de software (TSUKUMO et al., 1996a), 

pois as características de qualidade, por ela determinadas, não são diretamente 

mensuráveis (KITCHENHAM et al., 1996). 

Portanto, para que se obtenha a qualidade desejada de produtos de software, fazem- 

se necessários modelos que viabilizem a avaliqão da qualidade desses produtos. 

Segundo STAA (1987), não é mais tolerado o uso de modelos artesanais na elaboração 

de programas, pois é necessário assegurar um nível elevado de qualidade de produtos de 

sofkware. 

FI.2,2,1 Modelos para Avaliação da Qualidade de Software 

O principal propósito da avaliação da qualidade de software é fornecer resultados 

quantitativos referentes aos produtos de software, que sejam compreensíveis, aceitáveis 

e confiáveis por qualquer parte interessada (ISO, 1987). A satisfação dos usuários e o 

retomo econ6mico são, tairib6,m, impo-rtantes considerações que devem conduzir 

efetivamente a avaliação da qualidade de um produto de software (KUMAR et al., 

1992). 

A avaliação da qualidade de software pode ser feita em várias etapas: (i) definição 

dos requisitos de qualidade, (ii) seleção de métricas e definição de níveis de graduação, 

(iii) medição e graduação, (iv) estimativa (DROMEY, 1996, BOEGH et al., 1992, 

BOEGH et al., 1993, MIYOSHI et al., 1993). 

Sem um conjunto bem definido de requisitos de qualidade, os projetos de software 

tornam-se vulneráveis a falhas (BOEHM et al., 1996). Para a análise e a robustez de 

novos projetos de software, podem ser usados requisitos de qualidade de projetos já 

concluídos, com características semelhantes (BOLOIX et al., 1995). 
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.A qwntifiçagiio dos níveis de requisitos de qualidade implica na escolha de 

métricas apropriadas e na definição de modelos para medir essas métricas (P/IAINJNI et 

al., 1990). 

Os modelos devem mapear a realidade, e/ou os requisitos pretendidos pelo usuário, 

enfocando as múltiplas questões referentes a construção do produto, e monitorando 

possíveis desvios. Neste contextq os modelos de avaliaqão da qualidade estão 

diretamente associados com o processo de medição, determinando como as medidas 

serão executadas e planejadas (oLIVÉ et al., 1996). 

Um bom inétodo de desenvohimento não garante, necessariamente, um produto de 

qualidade. Deve-se considerar, também, fatores de suporte à decisão, como a qualidade 

da equipe de desenvolvimento, e a pressão do tempo sob a qml os elementos da equipe 

devem trabalhar (STRIGM, 1996). 

Ganhos significativos em qualidade de software não serão alcançados até que haja 

um modelo compreensivo e disponível de qualidade de produto. O maior desafio na 

proposição de um modelo de qualidade de software é encontrar uma estrutwa que possa 

acomodar a riqueza do conhecimento disponível sobre qualidade, de forma que seja 

construtivo, refinável e intelectualmente gerenciável. Neste contexto, um modelo deve 

fornecer (DROMEY, 1995): 

* orientação sistemática para o desenvolvimento de produtos de software de 

qualidade; 

recursosparu identaJicur e clussrficur caracte~ísticus de qualidade e defeitos em 

software; 

* uma estrutura que seja inteligivel, refinável e adaptável em uma camada de 

nivezs. 

Têm surgido vários modelos para avaliação da qualidade de software, como, por 

exemplo, o Paradigna GQM (BASE1 et al., 1987), o Projeto SCOPE (BOEGH et al., 

1993), e o Modelo Rocha (ROCHA, 1983). 

IL2.2.1.10 Paradigma G-QM 

O paradigmaGQM (Goal/Question/Metric) é uma estrutura para o desenvolvimento 

de um programa de métricas: definição, planejamento, conskução, análise e feedback. 
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Fni desmvolvi$o para várias isáreas $e estado, espec5dmmte aquelas comernentes a 

questões de melhoramento, e consiste nas três etapas seguintes (BASE1 et al., 1994, 

BASILI et  aE., 1987): 

e Gerar m conjunto de alvos: baseando-se nas necessidades da organização, 

determina-se o que se quer melhorar e, então, definem-se alvos em termos de 

propósitos, perspeetivas e ambientes, usando-se modelos genéricos. 

i. Propósito: manuseia (caracteriza, avalia, prediz, etc.) o objeto (processo, produto, 

modelo, métrica, etc.), com o propósito de entender (estimar, gerenciar, 

melhorar, ete.) esse objeto. 

ii. Perspectiva: examina custo, correção, defeitos, mudanças, métricas de produto, 

confiabilidade, etc. sob o ponte de vista do desenvolvedor, gerente, cliente, etc. 

iii. Ambiente: consiste em fatores (de processo, pessoas, problemas, &c.) e métodos, 

ferramentas, restriqões, etc. 

Derivar um conjunto de quest5es: as questões quantificam os alvos como sendo 

possíveis, requerendo a interpretação de termos nebulosos, dentro do contexto do 

ambiente de desenvolvimento. As questõessão classificadas como sendo relacionadas 

a produtos ou -yslocessos e fomecemfeedback da perspectiva de qualidade. 

* Desenvolver um conjunto de méáricas: essas métricas fornecem as iiiformstções 

necessárias para responder a cada questão. As métricas podem ser objetivas e 

subjetivas e possuem guias de interpreta~ão, isto é, um valor que indique se o 

produto é de alta qualidade. Geralmente, urna questão não é respondida 

simplesmente por uma métrica, mas por uma combinaqão de métricas. Uma vez 

defidos os  alvos, derivadas as queMes, e desenvolvidas as mtitricas, são criadas 

matrizes para relacionar alvoslquestõeslmétricas. 

KI.2.2.1.2 6 Projeto SCOPE 

Na estrutura de pesquisa e desenvolvimento do Projeto Esprit, o projeto que trata 

das questões de certificação da qualidade de produtos de sofbvare é chamado SCOPE 

(SoftM,aí"e CertZf;catiOn Progra~mne in Ewvope). 

Um dos mais importantes resultados desse projeto é a definiqão de uma estrutura 

de avaliação, que tem sido experimentada em muitos estudos de caso, A avalliagão é 

realizada para vários ciclos de vida, através do uso de diversas classes de métricas como 
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r, tamanho, ar estmtiim de fliaxo de sontrole, a modiil;txida& e fluxo de infomagZb, a 

estrutura de dados, a eficiikcia e complexidade de algoritmos, e medidas gerais de 

complexidade. 

Os principais objetivos do Projeto SCOPE são (BAZZANA et al., 1993): 

elucidar o relacionamento entre fornecedores e clientes, através de 

procedirnenhx de defry~i@o, pmidindo concesso"m de um sdo de qdidade, 

qmndo um produto possui um dertermintado conjunto de atributos de qualidade; 

desenvolver tecnologias de avaliaçiro eficientes e efetivas, para a concessão do 

selo de certrficaçião; 

* promover a divídgu@o de moderizm decndogias de engenharia de s~f2ware, 

para que sejam usadas durante o desenvolvimen~o de produtos de sofbware. 

IL2.2.1-3 O Modelo Rocba 

O Modelo Rocha (ROCHA, 1983) para qualidade de produtos de software, define 

qualidade a partir dos seguintes conceitos: 

1. Objetivos da qualidade: são as propriedades gerais, que o produto deve possuir. 

2. Fatores de qualidade: determinam a qualidade na visão dos diferentes usuários 

do produto. Podem ser compostos por subfato~es~ quando estes não definem 

completamente, por si só, um objetivo. 

3. Critérios: são atributos primitivos, possíveis de serem avaliados. 

4. Processos de avaliação: determinam o processo e os instrumentos a serem 

utilizados, de forma a se medir o grau de presença, no produto, de um 

determinado critério. 

5. Medidas: são o resultado da avaliação do produto, segundo os critérios. 

S. Medidas agregadas: &%o o resultado $a ag-egqfio das medidas obtidas ao se 

avaliar de acordo com os critérios, e qumiificam os fatores. 

Os objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que 

podem ser compostos por subfatores. Objetivos, fatores e subfatores não são, 

diretamente, rnensuráveis e só podem ser avaliados através de critérios. Um critério é 

um atributo primitivo. Nenhum critério isolado é urna descrição completa de um 
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determinado fator ou subfator. Da mesma maneira, nenhum fator define completamente 

um objetivo. 

O Modelo Rocha foi utilizado para definir qualidade em especificação de requisitos 

(CLUNIE, 1987), especificações de requisitos e projetos orientados a objetos (CLUNIE, 

1997), especificações de projeto (PASSOS, 1991) e código (BELCHIOR, 1992a, 

ANDRADE, 1991). 

Segundo Chung (CHUNG et al., 1995), os modelos para avaliação da qualidade de 

produtos de software devem considerar, também, as características peculiares dos 

domínios de aplicação (TERVONEN, 1996, BAZZANA et a€., 1993), defimindo um 

conjunto de requisitos da qualidade e seus processos de avaliação. 

Neste contexto, o Modelo Rocha foi utilizado, também, para definir vários 

domínios de aplicação, juntamente com seus processos de avaliação: sokware científico 

(COMMERLATO, 1994, BAHIA, 1992, PALERMO et al-, 1989), software financeiro 

(BELCHIOR, l992b), sofhvare educacional (CAMPOS, 1994a, CAMPOS, 1994b), 

sistemas especialistas (OLIVEIRA, 1995b), software médico (CARVALHO, 1994), 

sistemas de informação (BLASCHEIC, 1995), sistemas de acesso público (VALLE, 

1997) e sofhvare orientado a objetos (CLUNIE, 1997, COELHO, 1997). No capitulo lV, 

o Modelo Rocha é estendido, para suportar a utilização da teoria fq na avaliação de 

produtos de software. 

A medição é a pedra angular de modelos industriais, que retratam um processo 

estável e divisível em um número de etapas, onde o processo 4 monitorado e medições 

são realizadas e comparadas, para a padronização de suas características (DUNN, 

1990). As métricas são, por conseguinte, inseparáveis do modelo de desenvolvimento 

de produto de software (ROMBACH, 1990). 

II.3 Métricas de Qualidade de Software 

Muitos trabalhos têm usado a teoria das medições para métricas de software 

O;ENTON et al., 1997, KITCHENHAM et al., 1996, PRATHER, 1996, ROSSI et al, 

1996, ZAGE et al., 1995, FENTON, 1994, AMBRIOLA et al., 1994, MOLLEE, 1993, 

SCHNEIDEWIND, 1992, FENTON et al., 1991, BAKER, 1990, ZUSE, 1990, INCE, 

1990, SHEPPERD, 1989, FINKELSTEIN, 1984), e aplicado métricas para controlar e 

estimar desenvolvimento formal (RAm;Y, 1 995, WHETTY, 1990). 
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Um projeto cie soâware é iun processo de tomada de desisão, onde ndrkas podem 

ser usadas para fornecer uma base de identificacão de procedimentos, que não estejam 

em conformidade com os alvos pretendidos, e medidas de atributos de projeto, além de 

auxiliar naelaboração de novassoluções, que levem àmelhoria da qualidade (YU, 1995). 

Já não é mais aceitável conceber projetos de engenharia de software, que 4idem 

com alvos firmados em ambigüidades e abstrações (GILB, 1996). "Menos que ope~feeito 

B bom o bastante" (YOURDON, 1995). Somente os alvos e as prioridades podem 

determinar quanto 'menos que o perfeito' pode ser aceitável. 

O primeiro passo de qualquer pesquisa, baseada em métricas, é formular os alvos a 

serem alcançados: Qual é o propúsito da pesquisa? Quem usará as medidas e para que 

f i n z ?  Assim, os alvospodm ser refinados em questões mais específicas, identificando-se 

métricas, que forneçam respostas quantitativas a estas questões (SHEPPERD, 1990). 

Miricas podem ser ddeidas como um processo pelo qual lilámeros ou símbdos 

são atribuídos a requisitos de entidades do mundo real, descrevendo-as segundo regras 

claramente definidas (MELTUN, 1996, HM3RIAS, 1995, SFIEPPERD, 1992, FENTON 

et al., 1991, INCE, 1990). 

CARD et al., (1990) ddme métricas como uma escala de valores possíveis, que 

corresponde As variações observadas, em uma determinada característica. KARISSON 

(1995) afirma que as mhtricas são valores, que avaliam uma ou mais características de 

um produto. INCE (1990) conceitua métricas de qualidade de soha re  como medidas 

num&ricas, empregada para quantificar vários aspectos de um produto de software. 

MARIANO (1996) considera as métricas de software como números que, de alguma 

forma, caracterizam o software produzido ou o processo, que é utilizado para produzi-lo. 

Parx MOONEY (1993), as métricas d e f i m  umai. base para medi~bes quantitativas de 

propriedades relevantes e atividades de desenvolvimento e manuteíqão de sohare.  

Embora não haja concordância universal na teoria de medição, os enfoques são 

voltados para as seguintes considerações (FENTON, 1994): 

* o que é e o que não é medição; 

que tipos de atributospodem ou não podem ser medidos e em que tipo de escala; 

como SE sabe SE um atributo foi rmlmentg medido; 

como defmir escalas de medidas; 



e quando uma margem de erro é aceitúvzl ou não; 

Um modelo estrutural para mediqão de software permite descrever os objetos 

envolvidos na medigão e seus relacionamentos como (KITCHENHAM et al., 1995): 

e Entidades: são os objetos observados no mundo real, que são capturados em 

suas características e manipulados formalmente. Por exemplo, produtos e processos. 

a Atributos: são propriedades que as entidades possuem. Para um dado atributo, há 

um relacionamento de interesse no mundo empírico, que, formalmente, se quer 

apreender no mundo matemático. 

Relacionamento entre entidades e atributos: uma entidade pode ter vários 

atributos, enquanto que um atributo pode qualificar dikrentes entidades. 

Quando se mede um atributo, aplica-se uma unidade de medida específica a uma 

entidade, para se obter um valor correspondente. Quando se considera unidades de 

medidas, é neeesskio conhecer os tipos de escda mais comuns: nominal, ordinal, 

intervalar e proporcional (FENTON et al., 199 1). 

A estrutura das métricas de qualidade introduz categorias, que se estendem através 

das fases do ciclo de vida do produto, sendo independente do método de desenvolvimento 

(MOLLER, 1993). 

D.3.1 Categorias de métricas 

As principais categorias de métricas de qualidade são: objetivaslsiibjetivas, 

absolutaslrelativas, explícitas/derivadas, dinâmicadestáticas e preditivaslexplanat~rias. 

As métricas objetivas são facilmente quantificadas e medidas através de expressões 

numéricas ou representaç-ões griificas dessas expressões, e cal~uladas de documentos de 

software. As métricus subjetivas são medidas relativas baseadas em estimativas pessoais 

uu de grupo, sendo obtidas por temos lingüísticas como alto, médio, baixo (MOLLER, 

1993). 

As métricas absolutas s"ao tipicamente invariantes para a medigão de novos itens, 

enquanto que as métricas relativas não o são. 

As métricas explicitas ou diretas não dependem da medida de outro atributo, 

quantificando um fator observado no produto. As métricas derivadas ou indiretas de 
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um atributo envolvem medidas de um ou mais aixibutos a ele reJa~iomdos (J3DTDN 

1994, PRESSMAN, 1992). 

As métricas dinâmicas possuem uma dimensão temporal. As métricas estáticas 

permanecem invariáveis a despeito do tempo. 

As tnétricaspreditivas ou tnétricas apviovi (KARISSON, 1995) podem ser obtidas 

ou geradas previamente, para realizar progn6sticos do valor de uma propriedade do 

sistema, que s o m t e  se to& &etamaie observAve1 em iam estágio posterior a seu 

desenvolvimento (PONNMALAM, 1996, FENTBN, 1994, SCmDE'WPND, 1992, 

FARBEY, 1930, ZUSE, 1990, KITCHENHBM et al., 1940c, BROCKLEHURST et  al., 

1990). Para as métricas preditivas, também, necessita-se definir procedimentos 

(estatísticos ou probabilísticos, por exemplo), para determinação de pxâmetros de seu 

modelo de medição e interpreta@o de resultados (ITNTON, 1994). 

As mitricas eeJÇpanatdrias, iambkm conhecidas como &ricas de resuliado (INCE 

1990), métricas descri~ivas (PONNAMBALAM, 1996) ou dtr icas a posteriori 

(KARISSON, 1995) são geradas depois do fato ocorrido, baseadas em dados coletados, 

indicando, simplesmente, o estado atual do produto. Por exemplo, a medição do número 

de falhas de testes (SCHNEIDEWIND, 1995), emum período de tempo, pode indicar a 

codlabilidade do so'Bware. 

Existem, tambkm, as mktricas de produto (PONNAMBALAM, 1996, BERTOLNO 

et al., 1996, LIGGESMEYER, 1995, BROEK et al., 1995, BIEMAN, 1994, BACHE et 

al., 1994, INCE, 1990, McCABE, 1976) e as mktricas de processo (MÜLLER, 1993, 

MOONEY, 1993, INCE, 1990). 

As métricas de produto indicam, objetivamente, características menswáveis do 

produto de so_-&ware tal como tamanho+ cornp1exidad~ amplamente (PONNAMBALAM, 

1996). 

As métricas de processo medem aspectos de desenvolvimento e manutenção e são, 

geralmente, usadas para caracterizar os custos destas atividades, como, por exemplo, 

quão efetivo é o processo de remoção de defeitos (MOONEY, 1993). 

PONNAM3ALAM (1996) considera, também, métricas de projeto, como sendo da 

rnesurza imgorIâiu:ia que as mkicas de prodiito e de processos. As mkfr~cas de pro~eto 

mensuram características de projeto e sua execut;ão como, por exemplo, o custo, o 

cronograrna e o número de desenvolvedores de sofhvare. 



MYNSON (1995) sugere iima taxanomia para alxibutos de s&are, envolvdo 

além das métricas de processo e de produto, tamilbém, métricas de pessoal e de 

ambiente. As m&ricas de pessoal consideram os recursos humanos, ao longo do 

processo de desenvolvimento. As métricas de ambiente quantificam as circunstâncias 

físicas, que se~eferem a organização. 

Na concepção de MOLLER (1993), as métricas podem ser classificadas, ainda, em 

m&-icas globais e métricas de fase. Métricas globais são indicadores de alto nível, que 

se disseminam ao longo do processo de desenvolVit-i1entto do sofbvare, fornecendo 

direcionamentos para os gerentes. Métricas de fase si20 indicadores somente para fases 

específicas do proeesso de desenvolvimento do produto de sofiware. 

A qualidade de software é geralmente expressa em .função de diversas métricas de 

sofhvare, onde diferentes índices (COLEMAN et al,, 1994) medem diferentes aspectos 

de qualidade (PONNAMBALAM, 1996, OMAN et al., 1994). Na prática, com o 

processo de medição, deseja-se saber se um bom soha re  é um bom negócio 

( K I T C H E m  et al., 1996). A seguir, apresentar-se-á as principais características das 

ínétricas de qualidade. 

Uma métrica pode ser identificada em termos de suas características. A definição 

de urna métrica deve conter (MARIANO, 1996): 

Nome: identifica a métrica para o seu uso na organização. 

Procedimento de obtenção: definição da metodologia de extração da métrica 

(JONES, 1991), pela descrição de seu processo operaciona1 e de seus cálculos 

de construção. 

Critérios: subsídios para a avaliagão dos dados obtidos pelo uso da m6trica. 

Objetivos: definem a métrica, favorecendo a sua conveniente interpretação. 

Localização: descrição de onde a métrica deve ser usada, durante o processo de 

desenvolvimento. 

As m&ricas pedem ser classificadas, segundo suas características gerais, em 

organizacionais e técnicas. As caracferistícas organizacionais são usadas no ambiente 

organizacional. São elas (T&.~LLER, 1993): 



Processo de sofhvare e gerenciamento de projeto: métricas globais são usadas 

durarite todo o ciclo de vida do software e não somente na codificação. 

Alta visr'bilidkde: uso de um número limibdo de métricas, tornando-as mais 

visíveis interna e externamente na organizqão. 

Consistência na aplicação: aplicação de métricas de forma consistente em 

projetos, fornecendo indicações de sua qualidade relativa, para uma melhoria 

eonthua. 

Interesse do gerenciamento e suporte: o programa de métricas deve ter o suporte 

da gerikcia da corporação, para que seja bem sueedido. 

Aceitação organizacional: s sucesso da aplicação de m6tricas depende de sua 

aceitação pela organização e, por isso, deve haver uma revisão extensiva das 

mesmas antes de serem introduzidas como procedimento, para congregar a 

cultura da insiitu&ão. 

Política: o programa de métricas deve ser bem estruturado, e imune a mudanças 

infundadas, procurando evitar ofensas a sentimentos pessoais ou causar 

impactos moralmente negativos (KITCHENHAM et aZ., 1986). 

Disponibilihde de dados históricos: k altamente desejável que as métrícas 

possam utilizar dados, previamente coletados pela organização, para identificar 

com destreza o estado corrente de prática dessa organização, e seus alvos. 

Conformidade com o processo de desenvolvimenfo do produto: as métricas 

selecionadas devem estar de acordo com o processo de desenvolvimento do 

produto de sofhvare, apontando áreas desse processo, que possam ser 

melhoradas. 

Alvos de melhoria do processo: eleger um conjunto de métricas, que dêem 

suporte aos alvos de melhoria de processo, através de um plano coerente. 

PaeiGncia: pãcihcia e persisthcia devem ser camcterísticas de desenvslvedsres 

de um programa de métricas, pois muitos dados de métricas, altamente 

valorosos para a meíhoria de inuitos processos, somente podem ser coleiados ao 

longo dos anos. 

As çaraçterís#~ças ~~çnicas das métricas aplicam-se àI definigão da propxia mkbica 

(MOLLER, 1993): 
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Nzínaero limitado: é recomendado um número limitado de métricas (cinco ou 

menos), para facilitar0 seu uso e visibilidade, pela equipe de desenvolvimento. 

e Facilirdade de cálculo: as métricas devem ser prontamente calculadas, para 

poderem ser identificadas ou preditas com rapidez, quando um processo de 

desenvolvimento de software exibe uma tendência negativa. 

e Disponibilidade de dados: os dados usados nos cálculos das mktricas devem 

estar acessíveis. 

e Precisão na definiqão: as métricas selecionadas devem ser precisas e suas 

definições inteligíveis. - Apoio de ferramentas: as m6tricas devem estar apoiadas por ferramentas 

acessíveis, resultando num menor esforço manual na coleta e publicação de dados. 

e Experimenba~ão: é de bom alvitre que os desenvolvedores experimentem 

cuidadosamente as mktricas, que utilizam, podendo substituí-las por outras mais 

consistentes, quando necessário. 

Padroniza~ão: a ideneificagão de padrões é, extremamente, dificil devido a larga 

variaçgo encontrada nos diferentes tipo de ctesenvolvimento de aplicações de 

software, e a ausência de uniformização de seus processos. 

Muitas organizagêies usam mktricas, mas falta-lhes m enfoque sistemhtics para a 

coleta e analise de dados, além de não darem importârncia suficiente e necessária a 

interpretação do uso dessas métricas, nem à questão da padronização das mesmas 

(KITCHENHAM, 1990a). 

Na avaliação do uso de métricas de software, é importante considerar a qualidade 

das próprias métricas (SHAW, 1981). Segundo WATTS (1987), as características que 

tornam uma métrica de software de qualidade são: 

Objetividade: os resultados são independentes de seu medidor; 

Confiabilidade: os resultados são repetíveis e precisos; 

Validabilidade: os resultados medem as características pretendidas; 

e Padronização: a métrica não possui ambigiiidades, seguindo um mesmo padrão; 

Comparabilidade: pode ser comparada com outras medidas para os mesmos 

critérios; 

Economia: a métrica é parcimoniosa e simples em sua utilização; 
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Uti l iue :  a métrica deve comunicar uma necessidade e não simplesmente uma 

medida para seu próprio fim; 

Consistência: a métrica não deve combinar fatores conflitantes entre si; 

AutomqZo: a métrica deve ser mensurável, atravks de ferramentas apropriadas. 

Há relatos na literatura, que mostram aplicações de métricas em ambientes 

industriais, que tiveram êxito na rnelhoria de processos de desenvolvimento e de 

produtos de software em KHOSHGOFTAAR et al. (1996), STABK et al. (1994) e 

G W Y  (1994), aumentando a credibilidade na ciência das métricas. No entanto, ainda 

existem muitas questões não resolvidas no uso de métricas de software em aplicagões 

do mundo real (PDNNAMBALAM, 1996). 

A aplicqão de mktneas, de urna maneira organizada e projetada, apoiada por uma 

metodologia, possui efeito beaakfiso, tomando os deseravolvedores consciew-ies da real 

importância do gerenciamento e dos compromissos para com a qualidade do produto, 

oferecendo as seguintes vantagens (MARIANO, 1996, KARISSON, 1995, IEEE, 1987, 

CONTE, 1986): 

* estabelecer requisitos de qualidade para um sistema, desde o princkio de seu 

desenvolvimento; 

* definir critérios de aceitação, padronização e classijicação; 

desenvolver um plano de medidas, baseado nos requisitos estabelecidos; 

maliar o niyd de qualidade re~lizado, conJFOnt~ndu-O com OS rquisitos 

estabelecidos; 

controle do processo de desenvolvimento; 

melhorar o gerenciamento do produto* oferecendo meios de serem detectadas 

anomalias ou pontos pdenciais de problemas no sistema, ao longo do 

desenvolvimento; 

predizer o nível de qwzlid.de, que ser6 realizado no futuro; 

compara os atributos de qaalihde de a4m sistema com outro; 

quant~ficar as mudangas, que podem ser feitas por gerentes na aloca.$ío de 

remrsos; 



monitorar a degradação &I qzkalIdadel durante a fase de manutenção; 

calcular o cz&o do produto ao longo de S ~ B  ciclo de vida. 

Um dos métodos para a aplicqão de métricas é usar valores de forma similar ao 

controle estatístico convencional de qualidade, isto é, identificar o intervalo numérico 

que seja 'aceitável' ou 'niio aceitúvel' para itens, e 'rejeitar' ou 'reparar' itens com 

valores de métricas não aceitáveis. Este procedimeirto para produtos de software é mais 

drEícil porque (KITCHENHAM et al., 1990b): 

Os valores de métricas 'aceitáveis ' para componentes de software &ferirão de 

produto para produto. Itens podem ter valores de métricas em uma região 'niio 

aceittável' por diferentes razões, algumas das quais poderia significar que o item 

é de alta qualidade. Portanto, a decisiio de '~ejeitar' umri item e o método 

agropsiado de 'reparar ' são problemas distintos. 

A indústria de soba re  não pode se basear apenas em distribuições estatísticas 

convencionais (média e desvio padrão), para identificar intervalos de medidas, 

porque as métricas de software são, invariavelmente, dependentes do produto 

desenvolvido. Além disso, os itens de software, que estão sendo mensurados, 

iasualmeiIte r60 são obtidos de m experimento &atbrU, de item equivalentes. 

J Um problema adicional é que, normalmente, o controle da qualidade está 

baseado em medidas simples. Entretanto, muitos componentes de software 

somente são de fato avaliados, quando vários valores de metricas são agregados. 

Diferentes observadores de um mesmo produto de sofiware podem obter diferentes 

medidas, ainda quando a mesma propriedade é medida. Os iasiahrios, por exemplo, 

estimam a qualidade do produto em termos de sua interação com o produto final, isto é, 

estão interessados na confiabilidade e na usabdidade. Já a qualidade, segundo a visão 

da produção, sugere duas características de medida: eontagem de defeitos e custo de 

retrãbalho (KITCHENHAM et al., 1996). 

A utilização de métricas de qualidade, também, oferece algumas limitações 

(CONTE, 1986): 

a medição deve ser consistentel com o minimo de subjetividade, e apoiada em 

definições przcisas, de modo que a anáEise dos dados não seja prejudicada; 



e alguns ambientes requerem um ajuste das métricas utilizatdas, pura que se 

reduzam as possibilidades de falhas no processo de avaliação; 

as métricas auxiliam no processo de tomada de decisão, todavia não substituem 

o gerente; 

as rndtricas avaliam o desempenho do produto e não da equpe técnica. 

Não obstante as métricas tenham-se mostrado eficientes para auxiliar o 

desenvolvimento de software, muitos engenheiros de software ainda relutam em utilizá- 

Ias, pois temem que sejam aplicadas para avaliar o seu próprio desempenho. Isto gera 

um sentimento de rejeição ao uso de métricas ou promove a manipulação de números 

ou do próprio produto de software, para que os alvos da mediqão sejam alcanqados 

(ZAGE et al., 1995). Neste sentido, GRADY (1992) alerta que as métricas não serão 

consistentes e suficientemente definidas, quando algdm ç~nsdera que o mo delas é 

para medir e avaliar pessoas. 

Um dos propósitos do uso de métricas é, também, identificar os aspectos fortes e 

frágeis da organização e prover recomendaç4es para melhorias, baseadas em laudos de 

estimativa, que fomeqam a organizaqão uma linha básica, coÍifrontada por práticas 

aceitas como adequadas pela indústria de sofhare (M[LLER et ai., 1993). 

iX3,3.1 As Medi~ões por Estimativas 

Na iild-iisiria de software, d s  Bo que em outras áreas, de~isbes importantes podem 

depender de julgamentos subjetivos. É difícil obter critérios objetivos para essas 

decisões, porque faltam modelos matemáticos do comportamento do produto ou dados 

estatísticos sobre experiências passadas. O argumento para a aceitação de um produto 

de s o h e  deve fundamentar-se, sempre que possível, m resuhdos de testes, na 

solidez cias prhticas usadas na enge-nharia de software- p_rincipalmer&e9 no rigor da 

documentação, e no controle da c ~ ~ g u r q ã o  ( S m G M ,  1996). 

Se os julgamentos subjetivos forem reforqados com análises científicas poderão ter 

sua confiabilidade incrementada. Entretanto, todo método científico, no auxílio a 

tomada de decisão, também, possui suas limitações, pois as irifoma~ões empíricas não 

podem predizer o futuro com absoluto grau de certeza. Alinhando-se os julgamentos 

subjeIivm à $ i s c i p h  cientifica, i5 possível  com^ que deve-se (STRTGW 1996): 

* usar métodos quantitativos, sempre que possível; 
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projetar experimentos Mnjos resultados dependam, mais de fatos concretos do 

que de influências individuais; 

explorar corno o uso da teoria pode ser refutado por experimentos; 

v e r~car  a consist2ncia das conjecí'uras sobre si mesinas e com @os conhecidosS 

Psicólogos, reportando-se a jdgamentos intuitivos, têm observado que (AYTON, 

1993): 

r não se pode esperar que pessoas sem a devida preparação possam resolver 

corretamente problemas de znt~ição em dominzos estatisticos e probabilistzcos, 

especialmente, quando as questões s8o formuludus indiretamente; 

um especialista geralmente fará melhores predições, enz sua área de atuação do 

que um não especialista. 

Uma das vantagens de estimativas obtidas de especialistas é que estes conhecem a 

força potencial e as deficiências do objeto julgado, e como estudá-las. A desvantagem é 

que, por conhecer muito, o espeeialista pode não reconhecer obstáculos que impediriam 

o uso do sofhvare por usuitrios novos ou advindos de outras áreas. 

Em geral, especialistas3 que realizarti boas esthativas, possuem um razohvel 

conhecimento do ambiente, além de: ( i )  fazerem prognósticos frequentemente, (ii) 

receberem rápidos 'feedback' sobre seus sucessos ou erros, (iii) serem treinados em 

questões específicas, e (iv) executarem medições. 

Na reaiizagão de estimativas subjetivas, deve-se tomar alguns cuidados eom relação 

ao questionário a ser aplicado (STRIGM, 1996): 

as questões devem estar expostas clurarnente e sem ambigüidades; 

as fr~ses das questões formuladas devem ser variadas pam ser possível a 

verificação de interpretações intuitivas errôneas; 

desenvolver impEica@es das hipdtese fo~muladas, procurando evidências de 

refuta~ão. 

O uso de padrões largamente aceitos e reconhecidos pode auxiliar de sobremaneira 

nas nzediqõIes por estimativas. Neste sentido, o padrão IEEE Std 1951-1992 fornece 

uma metodologia para o estabelecimento de requisitos de qualidade e identificaqão, 

implementaqão, análise e validação de métricas de qualidade de sofhvare, aplicada as 

fases de seu eielo de vida. Esse padrão de métricas pode ser empregado por uma 



nrganiza@oj em suas aplicagõ.es, indepmdeaeiiu:nte de suas m&im particulares, mas 

é essencial que essas medidas sejam validadas (SCI4NEIDEm, 1993). 

Pesquisadores e a indústria em geral preocupam-se com a falta de validaqão 

empiriça para métricas de software3 mormente para projetos e especificaqbes, e a 

ausência de ferramentas de suporte (MUNSON, 1995, ANGER et al., 1994, 

SCHNEIDEWIND, 1992, INCE, 1990). 

Na opinião de GRADY (1992), métricas que não estejam mensuradas e provadas 

não deveriam ser aceitas como engmharia de sofiare, devendo haver uma análise 

rigorosa que as validasse. 

O propósito da valida$& é identificar mktriças de produto e processo? que possam 

predizer fatores de qualidade espcificados, que sejam representaqíies quantitativas de 

requisitos de qualidade. As métricas devem indicar, acuradamente, se os requisitos de 

qualidade foram alcançados ou se, provavelmente, o serão ( S C m f D E m ,  1993). 

Segundo a teoria das medidas, pode-se eleger dois níveis de valida@o: interna e 

externa. Uma medida de sofiware é internamente válida, se fornece uma caracterizagão 

numérica de algum atriblito M v m n t e  enteizdido, e qne não seja dependente do 

ambiente. Em todos os casos, deve-se saber em que aspecto, o produto (ou processo) de 

uma dada medida, foi definido e se há um &elo fomd  para tal definição (garantindo 

a não ambigúidade). Uma medida de software é externamente válida, se pode ser vista 

como sendo umn importante componente ou preditor de qualquer atributo de software de 

interesse, isto é, de um a&ibuto dependente de um ou _mais aspectos do ambiente, 

mesmo que não possa ser diretamente mensurhvel ( m O N ,  1990). 

Para decidir se uma medição é válida, necessita-se assegurar a (KITGHENHAM et 

al., 1995): 

validade do atributo: investiga-se se o atributo de interesse é exibido pela 

entidade, que se está medindo, considerando-se medidas diretas ou indiretas. 

J validade da unidade: averigua-se se a unidade de medição usada, tem um 

significado condizente com a medição do atributo; 



vcaliahde do instrumento: certifica-se a validade do modelo de medição, e se o 

instnunento de medição está calibrado apropriadamente; 

vaZidadedoprotocolo: verifica-se seo protocolo de medição adotado é aceitáve1. 

Uma métrica de sofhvare, para ser considerada válida, deve demonstrar um alto 

grau de correlação (KHOSHGOFTAAR et al., 1996) com os fatores de qualidade que 

representa. Uma mdtpica pode ser válida com relagão a certos critérios de validade e 

inválida com relação a outros critérios, como os que seguem, para produtos ou 

processos (SCmIDEWIND, 1993): 

correlação: a variagão dos valores de um fator de qualidade deve estar em um 

intervalo especificado; 

rastreabilidade: a alkra@o do valor de rn fator de qualidade deve ser 

acompanhada por uma alteração comspondente no valor de uma mktrica; 

consistSncia: se há iima ordmgZo de vatores dos ktores de q d h d e ,  mtfio os 

valores das métricas correspondentes devem ter a mesma ordenação; 

pr~gnostimgGo: se a métrica & usada para predizer ~im hior de qualidade, seu 

prognóstico deve ter uma acurácia específica; 

forp  discrminativa: uma métrica deve ser capaz de discriminar produtos ou 

processos de alta ou baixa qualidade; 

conJiabiliíhde: uma métrica deve demonstrar as propriedades da correlação, 

rastreabilidade, consistência, progtiosticação e forqa discriminativa, descritas 

acima, para uma percentagem especificada de suas aplicações. 

As mktricas de qualidade de software são dotadas de potencial para auxiliar na 

garantia da qualidade de grandes projetos. A validação dessas métricas tem o propósito 

de controlar e avaliar a qualidade de software, durante o projeto (SCHNEIDEWIND, 

1993). 

E 4  Té;cnicas para Controle da Qualidade 
O conQole da qilalidade é o conjunto planejado e sistematizado de todas as aqões 

necessárias, para produzir a confiança suficiente de que o componente ou produto estão 

em confomidade com os requisitos técnicos estabelecidos (ANSI, 1993). 

O planejamento do controle da qualidade envolve a identificação de características 

de qualidade do produto, o levantamento do grau de importância de cada uma dessas 
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cmçterísticas, p m  que as necessidades do m&io sejam satisft:iIiis, e a identifica~Bo 

do relacionamento entre essas características. 

Para que o controle da qualidade tenha sucesso, são necessários alguns 

procedimentos (WEINGBERG, 1993, CARD et al., 1990): 

construir um banco dedados comum, que armazene os resultados das avaliações 

realizadas, formando assim, um histúricoparapossiveis comparações e referências; 

proporcionar um conjunto básico de ferramentas para facilitar as atividades de 

coleta de dados; 

definir um conjunto de requisitos, documentando os conceitos de qualidade para 

o prqjefo em desenvolvimento, no contexto da organiza@o; 

-. elaborar um sistema consistente de revisões. 

As revisões são uma importante técnica de controle, para a garantia da qualidade de 

um produto, evitando que engenheiros de sskware gastem tempo e Tecursss, projetando 

e construindo um produto errado, As revisões podem identificar defeitos e promover 

sua reparação a baixo custo, desde as primeiras fases do processo de desen~olvimento 

(WEINGBERG, 1993). A seguir, são apresentadas algumas técnicas de controle de 

qualidade. 

D walkthrougbz é uma revisão minuciosa de um produto feita por uma equipe, com 

o objetivo de melhorar a qualidade desse produto, através de refinamentos sucessivos. É 

um processo pouco formal, envolvendo atividades de plane3ament0, preparação e uma 

reunião, onde participam de três a cimo pessoas, com duração em tomo de duas horas. 

O planejamento envolve a marcação da reunião e a seleção dos participantes. Todo o 

material a ser avaliado é distribuído previamente para os avaliadores, que fafio suas 

observações dos problemas detectados (YOURDON, 1989, PAGE-JONES, 1988, 

FREEDMAN et al., 1984). 

O gnipo de pessoas, que se reúne no walkthrougfi, deve ser de mesmo nível 

técnico, para a observagtio e a detece50 de erros, no produto em questão. Canta-se com 

a gresenga de um moderador, wuhrios, e membros da equipe de desenvolvimento9 além 

de a~aliadores externos ao projeto. O narrador e o secretário são escolhidos da equipe 

de desenvolvedores. Para (WEINGBERG, 19931, quando ambos usuários e 



desmvo1vedo_r~ esIaD presentw o walkihrough pode ser mais deiivo, descobrindo-se e 

resolveflao-se omissões e mal entendidos. 

No término da reunião, os participantes decidem pela aceitação do produto sem 

modificações, com modificações parciais ou rejeitam-no. Sempre que houver qualquer 

corregão no produto, este será submetido a um novo walJctí1rough. 

Assemelhando-se ao wnlKthrough, tem-se a técnica de inspeção (FAGAN, 1976), 

embora seja mais f o m d  por estar mbasada em critk~ios para avalia@o de 

características de qualidade, definidos previamente. 

As inspeções são parte de um processo de engenharia, isto é, o produto é 

repetidamente examinado por outros engenheiros, para descobrirem erros ou defeitos 

remanescentes no projeto (VOTTA et al. 1993). As inspeções suportam a análise de 

dados, durante o ciclo de desenvolvimento de um produto de software (KTRKHAM, 

1996), desempenhando um imporiante papel na reduqão de falhas eshtmais nih 

esperadas (IBRAHIM, 1992). 

A Inspeção é um procedimento de revisão estruturado, cobrindo, por vez, uma 

pequena porção do produto, por uma equipe de revisores, que varia de quatro a seis 

participantes (MASHAYEKHI, 1993, FAGAN, 1986). Pode ser rcafizada em várias 

etapas: planejamento, preparapTo, reunião e apresentaçGo. 

Na eiapa de apresentqão, os desenvolvedores exibem iodo D material a ser 

inspecionado, destacando o que deve ser analisado, em torno de trinta minutos. Os 

inspetores devem analisar o material de acordo com a lista de critérios definida 

previamente. O narrador sumariza cada seção do material, para assegurar que todos os 

critérios definidos foram considerados. No finãl da reunião, a lista de todos os critérios 

deve ter sido analisada, trazendo resposh conseasiiais a todas as questties, s e d o  

decidido a aceiíação ou não do produto, podendo haver outras inspeções. 

YOURDON (1989) e HUMPHREY (1989) desenvolveram alguns enfoques, onde 

os membros da equipe, com o conhecimento tdcnico requerido para detalhar a inspeção, 

preparam-se individualmente, assistem a reunião de inspeção, e descobrem defeitos que 

resultam em itens de ação. 

Na Tkcnicia de Yourdon, os revisores IGem o material m e;mruwestZio e descrevem, 

informalmente, defeitos e refer2ncias. Os revisores são, também, encorajados a anotar 

aspectos positivos do material apreciado. 



Na T d m k  de Hmnphrey, c& revisor cria m a  1isIa de defeitos e a entrega para o 

produtor do material antes do encontro, que relaciona os defeitos e os apresenta na 

reunião de inspeção. Há, também, iama reunião introdtft6ria upcional, durante a qual os 

participantes revisam os materiais anteriores e os critérios da inspeçiio. 

As reuniões são consideradas como um ponto central nas inspeçiies. VOTTA et al. 

(1993) cita algumas razões importantes para as reuniões de inspeção, dispostas em 

ordem decrescente de fieq%ncia: 

i Sinergia: ainteí-ação entre os revisores, conduz a identificação de muitos defeitos 

durante a reunião, que não foram identificados pelos revisores individualmente, 

ao se prepararem para um reunião. 

21. Furrnaqão: os revisores de menor eqeriencia aprendem com os revisores de 

maior experiência, ao longo do processo de inspeção. 

iíi. Bra.zoJ;inal deplanejumento: a inspeção cria um evento planejado, para que os 

participantes possam trabalhar convenientemente. 

iv. Incentivo: os participantes da revisão publicam suas contribuiçGes e ganham a 

estima de seus examinadores e, portanto, esforçam-se por melhorar a si mesmos. 

v. Requisitos: o documento do processo de inspeção especifica que a reunião deve 

trazer coletados os comentários dos revisores. 

KNIGHT et al. (1993) sugeriu a inspe@o por fases, que é uma técnica mais 

disciplinada e rigorosa do que a inspeção comum, podendo ser avaliados todos os 

produtos gerados ao Imgo ds processo de desenvolvimento. Cada fase da avaliaqiio 

objetiva verificar se r, produto possui uma ou mais propriedades, detectando possíveis 

erros. As propriedades, já avaliadas, podem ser utilizadas em fases posteriores, servindo 

assim para assegurar a qualidade do produto. As avaliações, em cada fase, podem ser 

feitas por inspetores individuais ou múltiplos inspetores. Com inspetores irsdividuais, a 

avalia950 parcial é mais minuciosa, sendo controlada por uma lista de questões a serem 

respondidas pelo avaliador. Com mídtiplos inspetores, a avaliação parcial 15 executada 

para a análise de questões subjetivas, com o objetiva de obter um consenso entre os 

avaliadores. 

As inspeções têm um custo relevante e obrigam que os seus participantes se 

desloquem para o local da ramiiio. Esses custos poderiam ser reduzidos, em ambientes 

de reuniões distribuidas e cokborativas;, que eliminem a necessidade de reuniões face- 
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a-&ice. Assim, as reuniões poderiam ser feitas m ambientes geaficamente 

distribuídos, onde os participantes se remissem atravks de suas estações de trabalho, e 

onde a versão corrente de todo o material fosse acessível via on-iine (MBSHAYEKHI 

et al., 1993). 

II.4.2 Testes de Sõftware 

Os teste são, também, técnicas de controle de qualidade, que avaliam diretamente o 

produto, que está sendo constnúdo, atuando, basicamente, na identificação e remoção 

de erros, e devem ser conduzidos de forma sistemática, para que sejam bem sucedidos 

(PRESSMAN, 1992). 

Consoante LEVENDEL (1999), as mudanqas no produto de software são, 

provavehente, as atividades com maior tendência a erros, pois enquanto se remove um 

erro, outros podem ser introduzidos. O problema se amplia, porque o processo de 

correção de erros (GALE et ul., 1990) é altamente propenso a defeitos, os testes são 

caros, e a demora na liberação do produto pode impactar em sua rentabilidade. 

Uma das atividades principais em testes de software é o projeto e a avaliação de 

casos de IesIe, o& se utdizam iknicas, rn&odos e cdkrios, imricayllt:nte e ~ ~ s i d o s ,  

que sisternatim essa atividade. Em geral, as técnicas podem ser classificadas em: 

funcional, estrutural, baseada em erros ou uma combinaqão delas (VIZ;LAS et al., 

1995). 

A témicafuncional orienta a seleção dos casos de testes, baseada na especificagão 

do sofhare. Essa -técnica, no entanto, não garante que todos os requisitos do programa 

foram satisfeitos. A tkcnlca estrutural apoia-se na implementaqão, principalmente no 

fluxo de controle de dados (MALDONADO et al., 1995, SRI, 1994, DELAMARO, 

1993, CHAIM, 1991). A técnica baseada em erros emprega informações de erros 

padrões cometidos, no proeesso de desenvo~vknento de software, para derivar requisitos 

de teste. 

C O W D  (1988) sugere? também, a técnica não fmional, que é usada para 

identificar se o s o h r e  atende às ubrigqões legais, possui um desempenho em 

codomidade com o que foi especificado e se foi codificado segundo normas e padrões 

estabelecidos. 



T~adiç iomlmte~  os defeitos são tidos c o m  Uievitiiveis, usando-se t6çiUcas de 

remoção de defeitos, como paríe integrante do processo de desenvolvimento. No 

entanto, reconhece-se que a remoção de defeitos é uma atividade ineficiente e propensa 

aerros, consumindo recursos, que poderiam ser alocados na elaboração coneta do código 

fonte desde o princípio. Com este intuito, foi criado o método cleanroom (LINGER3 

1994). 

O método cleanvoom tem demonstrado que pode melhorar tanto a produtividade de 

desenvolvedores, que o utilizam, quanto a qualidade do software que estes produzem. A 

engeiihriria de s o h a r e  clemroom C um processo orientado 8 equipe, que torna o 

desenvolvimento gerenciavel e preditível, porque é feito sob o controle estatístico da 

qualidade (LTNGER, 1994). 

O processo cleanroonz é baseado no desenvolvimento e na certifkação de um fluxe 

incremental de informações de software, elaborado por pequenas equipes independentes. 

Nesse processo, a correção é obtida pela equipe de desenvolvimento (gerahente 

prdxima de zero defeitos), atravbs de especZ~ação, projeto e verificação formais. A 

equipe de verificação da correção substitui os teste de unidade e a conseqüente 

depuração, passando o software diretamente para a fase de testes do sistema, sem que 

seja executado previamente pela equipe de desenvolvimento. 

Modelos estatísticos vêm sendo usados amplamente nas indústrias manufatureiras, 

como uma técnica de controle de qualidade. Os modeIos estatísticos, para o cálculo da 

confiabilidade do hardware, baseiam-se no envelhecimento de seus coinponentes e, 

para a confiabilidade do software, apoia-se em seu perfil operacional (DETER, 1992). 

Segundo MUSA et aL7 (1987), um modelo de codiabili8ade de soihvaree, 

geralmente, tem a forma de um processo aleamo, descrevendo o comportamento de 

falhas no tempo. Esses modelos são usados para caracterizar e predizer possíveis 

comportamentos de um produto de sohare .  

Os modelos de confiabiiidade de soha re  conhecidos podem ser classificados em 

(ASANOME, 1995): 



M o & h  de con8abiíiMe baseados em injeção de falhas: utilizado nas fases de 

teste de depuração, requerendo que faltas sejam introduzidas num determinado 

programa ou módulo, assumindo-se que a distribuigão das mesmas é igual a das 

faltas *rínsecas do programa ou módulo. 

* Modelos baseados no doíizínio do tempo: faz algumas suposições básicas como: 

(i) o tempo entre falhas é independente, (72) os testes siio representãtivos do 

perfil ogeraçiotlal utilizado3 (iii) novas faztas ou falhas não são introduzidas 

durante a correção do programa, (h) faltas achath durante os teste são 

corrigidas logo que encontradas. 

Modelos baseados no domínio & entrada de dados: calculam a probabilidade 

de um software falhar, obtida ao executá-lo com muitos casos de testes 

selecionados através de amostras do domínio de entradas do software. 

Modelos baseados no dominio de cobertura: concebem testes funcionais sem 

considerar o perfil operacional, sendo que a taxa de deteeção de faltas é 

alcmgada através das faltas remanescentes e da cobertura obtida. 

Notoriamente, para se obter uma qualidade consistente de software, necessita-se 

controlar os processos de produtos e servips, atravks de técnicas para este fím. No 

entanto, não se pode controlar acuradamente um processo, sem que haja informações 

confiáveis. Para que isto seja possivel, deve-se investir na gestiio da qualidade, onde se 

define, planeja e controla todas as ações a serem desenvolvidas, para manter a 

qualidade do produto (ARTHUR, 1993). 

11.5 A Gestão da Qualidade de Softwa-re 

Entre outras aiividades, a gerencia da qualidade dissemina na 01gmk$5o uma 

cdtura voltada para a qualidade, evidenciando a sua relevância (SEFCrrC, 1994, JACK, 

1993, GARVIN, 1988). Além disso, a gerência controla todos os procedimentos, 

garantindo a qualidade através de auditoria e da eertificagão do produto. 

O gerenciamento da qualidade envolve os seguintes aspectos (CROSBY, 1990, 

BERGAMO, 199 1): 

a gerência entende a função de qualidade; 

a qualidade é definida em conformidade com os ~equisitos; 



Capítulo ll QIralidaúede SoRware 

e a qziuliddk d conseguida através de prevenção; 

existe um sistema formal da qualidade; 

o processo é o principal enfoque. 

Muitas falhas, no gerenciamento da engenharia de so-ftware, são derivadas de 

deficiEncias na observa@o, pois, em qualidade, nada é iih pequeno que &o mreqa ser 

observado (WEINGBERG, 1993). 

DEMING (1986) notou que indivíduos, que não conseguem visualizar em que 

trabalham, certamente terão dificuldades em dar uma real contribuição a qualidade. A 

motivação Fara a melhoria da qualidade sempre cornega com o estudo do valor da 

qualidade (CROSBY, 1990), embora muitos gerentes confimdam, conceitualmente, 

casto e valor. 

DeMARCO (1987) afirma que 'o esforp move o que é contado'. A contagem do 

custo leva a redução do custo; a contagem do valor conduz a um aumento do valor. 

Questões relacionadas ao eusto são limitadas pelo orqamento da organizaqão; o 

incremento do valor de um produto não tem limites. Neste contexto, tem-se utilizado 

várias técnicas de benchmarking (ÇLCB, 1996+ D - m 3  1996), para que seja a~cm&o 

um desempenho superior em áreas críticas de trabalho, auxiliando no aprendizado de 

inovações e melhorando as práticas já existentes @ALE et al., 1992). 

A qualidade deve ser perseguida dentro da organização, pois, com certeza, é isto o 

que os usuários esperam de um produto. Neste contexto, para que a gestão da qualidade 

seja eficaz e efetiva, é necessária a instalapão de um programa de qualidade, dentro da 

organizaçfio. No entanto, a implemm@o desse programa de qiaaiihde requer, 

sobretudo, vontade política de seus dirigentes e, para que isto aconteGa, é necessário 

que estes estejam despertados para este propósito. 

lI.5.1 A Instaiaqão & um Programa de Quaiidade 

Na inshlaççã de um programa Be qmlidade, 6 necessário que se eshbelep uim 

anistia geral, ou seja, o que aconteceu até aquele momento, não é culpa de ninguém. A 

principal meta é enfrentar os problemas existentes, em benefício de todos. Contudo, os 

seguintes aspeetos devem ser contínua e dinamicamente avaliados e melhorados: a 



estraikgxt geral & empresa, o planejamento1 e 0s meios disponíveis com visias as, 

estiibelecimento de condições favor6veis, para se alcançar os objetivos almejados. 

Um programa de melhoria da qualidade leva ao estabelecimento de um sistema de 

qualidade, que deve enwlver aspectos técnicos e cdtttrais, que são igualmente 

importantes. O aspecto técnico envolve o desenvolvimento de padrões e procedimentos 

para implementar a qualidade em todas as atividades. O aspecto cultural está 

direiame& relacionado com a aceitação da qualidade por iodos os Mvíduos da 

organização. Para se iniciar um programa de qualidade pode-se seguir as seguintes 

etapas (SANDERS et al., 1994): 

Preparar& de uma politica de qualidade: a iniciativa da elaboração de um 

programa de qualidade deve advir do topo da gerência, fomullaiido uma política 

de qualidade, a ser publieada e comunicada de tal forma que seja entendida e 

implementada em todos os níveis da organizaqão. 

Estabelecimento de um suporte à qualidade: criação de um comitê de condução 

da qualidade e uma equipe de melhoria da qualidade. O comitê direciona as 

esiraiégias, estabelece a equipe de melhoria da qualidade, autoriza e aprova o 

orqainento, e h e c e  suporte de alto nível para o programa de qualidade. A 

equipe de melhoria da qualidade estima as necessidades da organizaç50, e 

projeta, planeja e rnonitora o sistema de qualidade. 

Ainda segundo o mesmo autor, o planejamento de um programa de qualidade tem 

as seguintes etapas: 

Estimativa da organização: mediqão da prãtica corrente, através de um padrão 

ap~ogriado, onde a orgariização seleciona o índice que melhor lhe âatisfaga. 

Projeto do sistema de qualidade: os resultados da estimativa da organização são 

analisados, os objetivos de seu sistema de qmhdade s50 defini$os e* :,ao, a 

equipe de melhoria da qualidade projeta-o, gerando a primeira versão do manual 

de qualidade. 

Plano de implementação do programa de qualidade: com a primeira versão do 

manual de qualidade, a equipe de melhoria da qualidade pode determinar o 

montante de trabalho necessário para a implementação do sistema de qualidade 

e, convementemente, elaberrar e:ronogmas e atividades, estabelecer marcos e 

alocar recursos para este h. 



e Implementaçiio de um programa cultural: para uzll programa de qualidade ter 

sucesso é necessário o suporte de toda a organização e, para isto, tun programa 

cultural deve ser cuidadosamente planejado e hplementado desde cedo, para a 

formagão de consciências voltadas para a qualidade, e encorajar a participação 

de todos. 

í!nplementa@io do programa técnico: envolve (i) adoqZío de um ciclo de vida, 

(ii) desenvolvimento de procedimentos e padrk-s, (iii) selqBo e implemeaah@o 

de métodos e ferramentas, (h) definição e implementação de um programa de 

medição, e (v) treinamento. 

e Revisão s avaliuqTo: componentes do sistema de qualidade, proceduiientos e 

padrões, métodos, ferramentas e recursos devem ser revistos regdarmente e 

devem ser tomadas ações para assegurar sua continua efetividade. 

Um plano de qualidade, como o descrito pela 130 9000-3 (BO, 1990), auxilia as 

organizaqões a medir e controlar a qualidade de seus produtos de software e, para isto, 

deve-se considerar quatro fatores críticos (SEFCIK, 1994): 

Ambiente de desenvolvimento: deve facilmente incorporar mudanças, onde 

novas ferramentas e novos pro~edimentos possam ser implementados para a 

coleta de métricas, documentação adicional e revisões. 

Cronogrma: deve ajustar o tempo, para a melhoria de novos processos. 

Utilidade: uso de aaiálises çustoheaeficio, no gerençiamerrto de processos. 

Organização: deve dar suporte as necessidades de melhoria de processos dos 

produtos de sofkware em desenvolvimeIito- 

As organizaçíjes, buscando a melhoria de seus prmessos e produtos, que têm 

investido em métricas, tomam decisões mais fundamentadas e em tempo hábil, e estão 

obtendo maior vantagem competitiva sobre outras que não o fazem (GRADY, 1992). 

Mas, para que este investimento seja profícuo, é necessária, também, a criação de um 

programa de métricas de qualidade na organizagão, cujos benefícios se estenderão não 

somente às aplicaçks existentes, mas Iambkm a projetos futuros. 

-H,5.2. Programa de M5tricas 

Quando se decide -itffplemmtar um programa de métricas de qualidade, o passo 

seguinte é como fazê-lo. A maneira como um programa de métricas é desenvolvido pode 



deteminar seu suçesso ou fracass~. InIc ihnte-  deve-se in~estigar as fmamentas 

disponíveis e adquirip novas ferramentas, se for o caso, para que a d e t a  de dados de 

m6tricas seja feita de forma automatizada, preferencialmente. A coleta de dados deve 

ser monitorada, para que não se incorra na tentativa de colher dados em demasia, 

dificultando o sai  uso, e tornando a própria coleta dispendiosa (ROSENBERG ed al., 

1996). 

0 s  dados obiidos atravks de iun programa de méiricas são &eis pam: (i)  estabelecer 

objetivos, (ii) melhorar a qualidade, (iii) aumentar a produtividade, (iv) planejar, 

gerenciar e monitorar projetei, e (v) aumentar a confiança do usuário. Um programa de 

métrieas deverá viabilizar estimativas, o moriitoramento e a identificação de ações de 

melhoria, para que os objetivos de qualidade e proctntividade da organização sejam 

alcampdos. No entanto.> m a  oqgankaiç5es d o  açeiIm de imeb to  os conceitos para 

a implemenfaqão de um programa de métricas, porque ( M S ~ R ,  3993): 

consideram q m  as mB&icas podem res&i~gir o pocesso criativo; 

geram trabalho adicional; 

os beneficias a serem alcançados nzo são bem elucidados; 

existem receios de que seja um meio para medir a prdpria organização; 

* há dzjkuldades em admitir que a melhoriu é necessúria. 

Há dois grandes componentes de um programa de mkicas de qmlidra.de: medida 

da satisfaqção do usuário e medida de defeitos. Por razões sociológicas, os programas de 

métricas são geralmente estabelecidos em seqüência, como uma tentativa de medir 

todos os fatores simultaneamente. A sequêneia de medição abaixo tem sido utilizada 

com sucesso (JONES, 199 1): 

i. Medidas operacionais: envolvem principaheate as medidas de uso do 

computador, tempo ocioso de máquina e tempo de resposta. 

ii. Medidas do projeto atual: acompanham o projeto em desenvolvimento. 

iii-Medidas de biblioteca: rekrern-se à groduqão de relatórios de oçon2ncia. 

iv. Medidas da satisfa~iio do usuário: reportam-se a entrevistas eom os usuários. 

v. Medidas do projeto completo: medem o projeto final. 

vi. Medidas de fatores imprecisos: referem-se a dados sem alto grau de precisão. 

vii.Medidus de defeitos: menmam os defeitos do software. 
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viii. Medidas demogrhficas: arrolam os recursos humanos, enquadrando-os em 

classes de habilidades relevantes para a organização. 

A organização precisa certificar-se das vantagens geradas pela instalação e 

manutenção de um programa de qualidade, e de um programa de iriétricas de qualidade. 

É essencial, portanto, que ela saiba o quanto custa melhorar e manter a qualidade 

desejada de seus produtos e serviços. Além disso, é importante, também, que estejam 

bem identificadas todas as áreas, que devam ser atacadas neste processo, para que os 

custos sejam reduzidos. 

II.5.3 Custos com a Qualidade 

Um agente fomentador da política de qualidade é o reconhecimento de que os 

desenvolvedores têm alcangado um incremento considerável na produtividade e 

conseqüente redução de custos de seus produtos (ACKERMAN et al., 1989). 

JURAN et al. (1988) descreve o custo da mehção da qualidade como uma forma 

de quantificar o tamanho do problema da qualidade em uma linguagem, que terá 

impacto na administração superior. 

Os custos com a qualidade dividem-se nas seguintes categorias, de acordo com 

(BERGAMO, 199 1, MANDEVILLE, 1990): 

custos de prevenção: relacionam-se, diretamente, som as equipes de 

desenvolvimento, implementação e rnanutengão do sistema de qualidade, 

incluindo, também, os custos das ações preventivas, efetuadas durante o 

processo produtivo; 

custos de avaliação: associados às atividades de controle, avaliação ou auditoria 

de produtos ou serviços, para assegurarem se estão em conformidade com as 

especificações ou são adequados ao uso; 

custos de falhas internas: ligados aos custos com produtos ou com serviços, que 

não estão em conformidade com as especificações, ou não são adequados ao 

uso, assim como os custos de análise de falhas; 

custos de falhas externas: gerados por produtos, que não atendem as 

especificações da qualidade, após sua entrega ao usuário. 
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0 custo da cone@o de defeitos de poduios de sodkware cresce quase que em 

ordem geométrica, quando se percorre de forma ascendente as etapas de seu ciclo de 

vida(SANDERS et a€., 1994,MOLLER, 1993, P R E S S W ,  1992, BOEHM, 1987). Na 

tentativa de alcançar produtos de alto valor qualitativo e a um custo aceitável, entre 

o w m  alternativas, surgiu o gerenciamento da qualidade total (Total Qualiv 

Management - TQM) ( D E m G ,  1989). 

K5,4 Gerenuamento da Quatidade Total 

O TQM pode ser eoinpreendido como um corijunto de princípios e métodos, que 

visam a mobiliza@io e a coqeragão de todos os participantes de uma orgmizagão 

( F I O m  1995), para melhorar a qualidade de seus produtos e serviqos, saias atividade 

e seus objetivos, para obter a satisfqão dos usuários e um incremento do bem estar de 

seus membros (XAWER, 1992), a um custo compatível. Isto exige um gerenciamento 

de liderança e um esforço de todos os membros da instituição, apoiado por uma cultura 

direcionada para a qualidade (SOARES et al., 1994). 

O TQM possui três componentes chaves: o planejamento, a solução do problema e 

o gerençimnto do processo. A qmlklade comep com a definiqão dos reqlair;r;its dos 

usuários e tem seu ápice na satisfação desses usuários (A;RTHUR, 1993). 

Oplanejamento da qualidade deve ser conduzido pela alta gerência da organização: 

na condzsção Ile esforços de melhorias da qualidade; 

no esfabelecimendo de uma p~Zífíc9 de qualidade e produtjvidacde de software; 

nu criagão de estruturas de apoio (reconhecimento, recompensa, treinumento, 

entre olatras), reqlaeridas para alcan~aí" os objeiIvos de qualaiade. 

A solução do problema deverá ser obtida através de uma equipe, que busque a 

satisfação do usuário, eliminando raízes das causas dos problemas como, por exemplo, 

a hlta de correção de requisitos ou a dificuIdade de interpretar espccifica~~es. 

C )  gerencíarnento do processo envolve muitas atividades repetitivas ao longo do 

desenvolvimento do produto de software, possuirido requisitos próprios, que serão 

medidos convenientemente, para assegurar a qualidade. 

MILLET et al. (1993) relata alguns principias da qualidade totd aplicados à área 

de infomática: (i) a satisfação total do cliente, (ii) a gerência participativa, (izi) a 
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delegaq50 de poderes, (iv) o desenvolvimento de recursos humanos, (v) a constância de 

propósitos, (vi) a gerência de processos, e (vii) o aperfeiçoamento contínuo. 

Muitos gerentes, apesar de seus méritos pessoais e técnicos, não utilizam todo o 

potencial, que a informática lhes pode oferecer, nem dispõem das habilidades 

administrativas necessárias, para gerirem adequadamente os recursos humanos de que 

dispõem. Além destes agravantes, não possuem uma visão gerencial macroscópica dos 

processos organizacionais da empresa, seja por falta de iniciativa própria, pelas 

dificuldades internas de obter tais informaç0es, ou até pela ausência desses dados 

(BELCHIOR, 199 5a). 

Ií.5.5 Recursos Humanos 

Administrar recursos humanos talvez se tenha tomado o desafio mais importante e 

mais difícil de vencer dos próximos dez ou quinze anos, pelo menos entre os países em 

desenvolvimento (DRUCKER, 1990). 

Empresários e pesquisadores das áreas de gestão da qualidade, produtividade e do 

comportamento organizacional afirmam que a filosofia de administração das empresas, 

que almejam o sucesso, deve estar direcionada para o princípio da valorização do ser 

humano, como razão maior de sua existência, e como agente motivador de seu contínuo 

crescimento (PFEFFER, 1994, ISHIKAWA, 1993). 

Portanto, tem-se buscado a qualidade de vida no trabalho como uma estratégia na 

administração de recursos humanos, promovendo a harmonização do indivíduo com o 

ambiente de trabalho e sua realização pessoal e profissional (ALMEIDA et al., 1995). 

COELHO (1997) propõe que os aspectos sociais, que permeiam a cultura da 

empresa, sejam analisados periodicamente (LEW, 1993), a fim de assegurar a seus 

funcionários a qualidade de vida no trabalho e o sucesso na implantaqão do software. 

Isto porque o padrão comportamental do empregado iilfluencia, significativamente, na 

produtividade da organização e na qualidade dos produtos ou serviços gerados. 

Portanto, a tendência dos programas de melhoria da qualidade e produtividade em 

empresas é não investir somente em processos e tecnologia de sofiwiire, mas dar relevo 

ao treinamento melhorado e sistemático de seus recursos humanos (HEKEY et ai., 

1995, H-, 1990, DAVENPORT et al., 1990). Na área de software, o 



I rhmento  & m a  atividade prirmord&l devido à rápida evo1ugiio de seus poduios e a 

seus ciclos de tecnologia, relativamente cwtos (VVEBER et al., 1997). 

11.6 Conclusão 

No desenvolvimento de produtos de softurare, muitas decisões importantes ainda 

dependem de julgamentos subjetivos. Faltam modelos matemáticos do comportamento 

do produto e não se tem dados disponíveis sobre experiências passadas. 

Se os julgamentos subjetivos fossem refor~ados com análises científicas poder-se- 

ia aumentar rr ç~nfkbfida8e do soflware (STRIGN 1995) e- conseqisentemente, 

garantir a qualidade do produto. 

No capítulo seguinte, apresentar-se-á algum enfoques sobre a teoria fq, na 

tentativa de fornecer um suporte matemático à subjetividade das estimativas, realizadas 

na avaiiaqão da qualidade de wri produto de software. 
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ENFOQUES SOBRE A TEORIA FUZZY 

A teoria dos conjuntos f u z y  (nebulosos) é usada para representar modelos de 

raciocínio impre~iso~ que p~ssuem iam papel essenciaí na mihve1 habilidade humana de 

tomar decisões racionais, em ambientes de incertezas e imprecisões (ZADBH, 1988). 

A principal motivação da teoria dos conjuntos fuzzy é o desejo de construir uma 

estrutura formal quantitativa, capaz de capturar as imprecisões do conhecimento 

humano, isto é, como esse conhecimento é fornulado na linguagem aatwal. Essa teoria 

visa ser a ponte, que une modelos matemáticos tradicionais, precisos, de sistemas 

físicos, e a representação mental, geralmente imprecisa, desses sistemas (DUBOIS, 

1991). 

A mente humana opera com conceitos subjetivos tais como alto, baixo, velho e 

novo, que são incorporados em dasses de objetos na teoria fuzzy, onde apertinência ou 

n5o de um elemento a um conjunto dá-se de forma gradual e nnãs abrupta (ZABEH, 

1990). Com o advento dessa teoria, obteve-se substanciais instmmeritos~ para a 

representqão de várias facetas cognitivas humanas (YAGER, 1991). Ela provê 

ferramentas robustas para a aplicação do conhecimento, da experiência e do 

pensamento humano em muitos sistemas industriais, de tráfego, ciência mkdica, entre 

outros (SUZUKI, 1993). 

GILES (1988) levanta dois enfoques, igualmente importantes, para a formula~ão da 

teoria dos conjuntos f a q :  o axiomhtico e o sendtltico. No aXir,mátkoj uma _funçZío 

numbrica é usada para modelar o conjunto fuz.zy, fornecendo uma interpretação 

consistente para o mesmo, embora não evidencie, diretamente, a estrutura sob esse 

conjunto (FRBNCH, 1989, FRENCH, 1986). Para a adoeo de certas definições de 

operagões de conjuntos fuzzy, é cemdiçiio necessária e  ciente que essas ddinições 

sejam avaliadas por vváris pesquisadores (BELLMMW et al., 1973) e que se utilizem 

do enfque axiomático. 



No enfoqiie semhtico~ 6 analisado+ mgulica&e.> o signfíado &iço dos 

conceitos do sistema envolvido, modelando-os através de conjuntos fuzzy. Esses 

conceitos são precisamente formulados como axiomas quantitativos, produzindo não 

somente uma teoria consistente, mas, também, uma interpretação especifica dos 

mesmos. Esse enfoque pode, ainda, ser dividido em mél.oelss normat-ivos e descritivos 

(FRENCH, 1986) O método normativo conjectura corno as pessoas poderiam organizar 

seus Julgamentos em uma sitwqão particular, atravks de conjuntos f u z . .  O descritivo 

(mais usado) investiga como de fato as pessoas realizam seus julgamentos (SDORRA et 

al., 1993). 

Ambos os enfoques, mionzático e se~nântico, têm sido reportados na literatura atual 

em medidas de hnç6es fuzzy uu simplesmente fungões de pertinência. Edoques 

hlbrid~s tem sido meru;ionados+ onde mkIo8os exp~rimeniais foram mados m 

coiljunção com os f m a i s ,  testando e validando suas hipóteses e conseqüências 

(TURKSEN, 1991). 

A seguir, serão abordados alguns conceitos da teoria dos conjuntos fizzy, que darão 

suporte ao propósito deste trabalho, isto é, a aplicação dessa teoria na avaliação da 

qualidade de software. 

111.1 Conceitos Básicos de Conjuntos Fuqy 

Um conjzuzto nítido (ou ordinário) é definido como m a  coleção de elementos x E 

X, onde X é o cmjunto universo. Cada elemento pode pertencer ou não a um conjunto 

A, onde A X. Em um conjunto fuzzy, representado por Ã em X, cada elemento x pode 

ter um grau de pertinência, usualmente no intervalo real [O, 11, em &corr&ncia de sua 

função de pertinência característica. 

Portanto, cada função de pertinência mapeia elementos de um dado conjunto 

universo X, que é sempre um conjunto nítido, para tun número real em [O, 11. Em casos 

limites, se o grau de pertinância 6 O,  o elemento niio pcrteme ao conjunto e, se é 1, o 

elemento ge_rteaçe 100% ao conjunto ('IURKSEN, 1991, ZtmR_MAN_Ni> 2991). 

Qualquer representqão adequada de um conjunto fuzzy envolve o entendimento 

básico de cinco símbolos conceituais diferentes, relacionados entre si (TURKSEN, 

199 1): 
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B Conjunto elementos 8 E 0: por exemplo, "item7' em "estoque3'. 

-. Variável linguí~tica J? rótulo para um atributo dos elementos 6 E 0, como o 

"nível de estoque" de urna empresa. 

Temo lingiiistico T: referente a uma variável lingiibtica, correspondendo a um 

adjetivo ou a ium advkrbio, como " e s t ~ p e  baixo': relaciomdo com possíveis "niveis de 

atoque9' de uma empresa. 

Conjunto referevzcial X E [-a, a]: um atributo particular de V, num conjunto de 

elementos 8 E O, como, por exemplo, "[250,750] unidades" para "nivel de estoque". 

Grau de pertinência pA#l): valor de pertinência de um elemento 8 em relação ao 

conjunto de elementos, rotulado por uma variável Eingiiística V, e identificado pelo 

tmmo lirzgiiisfico T. Por exemplo, seja D valor de periinêmia dado por iam gerente a 

"estoque7', atravks do adjetivo 'baixo", envo-lvendo os níveis de estoque sob seu 

gerenciamento. 

Os conceitos básicos de conjuntosfuzzy, apresentados a seguir, estão baseados em 

(KLIR et al., 1995a, Z-RFU'IANN, 1991, FUNRMANN, 1990, KLIR et al., 1988, 

DUBOIS, 1980, ZADEH, 1965). 

A função de pgrtin2ncia 6 o componente crucial de um conjunto f m . ,  e muitas 

operaqões são definidas em conformidade com ela (ZADEH, 1965). Muitas vezes, a 

estimação da função de pertinêmia pA<x), em situagões do mmdo real, vem de 

informações imprecisas e incompletas. Dado um conjunto fuzs, Ã, duas notações são 

comuinente empregadas, para caracterizar essas fmgões: 

De acordo com a primeira notagão, o identificador do conjunto fuzzy Ã é 

distinguido do símbolo de sua função de pertinsncia pA<x). Na segunda, esta distin@o 

não é feita. No entanto, não -há ambigüidades nos resultados desta dupla utilização, pois 

cada conjunto fuzzy é completa e unicamente definido por uma fungão de pertinência 



pí.dcuhr e, c~meqkntemente, identificadores das funglies de pertinEncia podem ser 

tamlxh usados como símbolos de seus conjuntos fuzs, associaáos. Neste trabalho, 

utiliza-se-á a primeira notagão. 

Exemplo lll.1: 

Seja X s conjunto universo de idades, e os subconjuntos P u q ,  contidos em X, 
classificados como infanfíl, aadulfo, jovem, e weIho, sn~olvendo todas as possibilidades 
de subconjuntos fuzzy de X, que e denotado por fl(X), como mostra a Tabela 411.1. 

Tabela 111.4 : Exemplo de conjuntos fuzzy (KLIR ef a/., 1988) 

Os conjuntos fmzy prestam-se í is  representq5es de comeiios vagos, expressados 

na linguagem natural, dependendo do contexto em que são usados. Usar-se-á, a seguir, a 

formalizaçi30 de conjuntos fuzzy com suporte finito (uma das várias existentes na 

literatura). 

Um conjunto fizzy é denotado por um conjunto de pares ordenados, em que o 

primeiro elemento é x E X, e O segundo, dx), é o grau de pertingncia ou a hnqão de 

pertinência de x em Ã, que mapeia Xpara o espaço de pertinência A4 Quando Meontem 

somente os pontos O e 1, Ã é não-fuzy (ZIMI\/IERMANN, 199 1): 

Exemplo 111.2: 

O conjunto fuzzy Ã, jovens, da Tabela //LI, pode ser descrito como: 

Ã = ((5; I ) ,  (10; I ) ,  (20; 03), (30; 031, (40; 02), (50; 0,W 
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O suporte de um c o n j u n t o f i ~ ~ ~  Ã, em um conjunto universo X, 6 o conjunto nítido, 

que contém todos os elementos de Xcom graus de pertinência diferentes de zero em Ã. 

O suporte de um conjunto fw Ã em X, denotado por supp(Ã) ou S(Ã), onde P (3 
contem todos os subcmjuntos fuzzy possíveis, 6 obtido pela função: 

s: +'(a+ P (x) 

Exemplo 111.3: 

D suporte do conjun~o h z z y ~ $  jovem, da Tabela I / / .  7 é o conjunto nítido 

S(Ã) = {5, q0,20,30,40, 50) 

O cmjunto fuzzy infantil é um corijwito vazio, no corijmto universo escoikido. 
Neste caso, o s q o e  também é vazio, isto é, sua função de pertinência assinala O a todo 
elemento do conjunto universo. 

Supremo 

O suprem, suppa(x), de um conjunto fwzy A é o maior grau de pertinência 
x€X 

obtido nesse c~njmto por iun desses elementos, isto é, sua altura, h(Ã). O 

contradomínio de uma função de pertinência é um subconjunto de números reais não 

negativos, cujo supremo é finito. EntZio, 

h(Ã) = sup pí (x) 
x€x 

Normalizaqão 

Embora uma função de pertinência não esteja limitada ao contradomínio [O, 11, por 

conveniência, isto é usualmente considerado como verdade, ou seja, assume-se que iun 

conjunto fuzzy Ã é normal ou normalizado. Portanto, um conjunto fuzzy Ã é chamado 

normal, quando suppÃ (x)= 1. Se suppx ( x )  < 1, ele passa a se denominar subnomal. 
x d  x c y  

A normalização de um conjuntofuzs, Ã, não vazio, é efetuada por: 
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C~njuntos de corte-a 

Dado um conjunto fuzzyÃ, definido em X, a partir do grau de pertinência a E [O, I], 

o conjunto de corte-a (a-cut) é o conjunto nítido A,, contendo todos os elementos de X, 

que possuem graus de pertinência em Ã maiores ou iguais do que o valor especificado 

em a. Então, 

O conjunto de corte-a robusto (strong a-cut), A',, inclui apenas os elementos de 

graus de pertinência maiores que a. Então, 

A',= {X E X I pA<x) > CI)  

Neste caso, percebe-se que o suporte de Ã corresponde, exatamente, ao conjunto de 

corte-a robusto de Ãpara a = 0. 

Exemplo 111.4: 

Ainda em referência a Tabela 111.1, os conjuntos de corte-a possíveis, para o 
conjunto fuzy A, jovem, são: 

Ao,l = (5, 1D,29,3D, 49,50) 

Ao,* = (5, 10,20, 30,401 

15, AO, 20, 30) 

Ao,e = C5, ífk 203 

Ai,or {SI 103 

Neste caso, o conjunto de code-a robusto para a = O,€? é A', = (5, I O}. 

O conjunto de todos os niveis a E [O, 11, que representa distintos conjuntos de 

AA = {a I pA<x) = a para todo x E X) 

A s e m t e  propriedade pode ser dedilzidsi dos conjuntos de corte-a e corte-a 

robusto: 

Qualquer conjunto fuzzy A", com a,, a ,  E [O, I J e a, # u2, para a, < a., tem-se: 

A+Aq e A'q 2 A3a2 
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Em conseqi.iência dessa propriedade, todos os conjuntos de corte-a de um conjunto 

fuzzy Ã, em X, forrnam uma família de subconjuntos nítidos, aninhados em X. 

A convexidade de conjuntosfuzzy é de f ida  em R ~ ,  para todo rz E N, como sendo 

uma generalização do conceito de convexidade de conjuntos nítidos. Para isto é 

requerido que os conjuntos de corte-a de um conjunto fuzzy convexo sejam convexos 

para todo a E (O, 11. Portanto, um conjunto fuzzy é convexo, se todos os seus conjuntos 

de corte-a são convexos. 

De forma simplificada, trabalhando-se em R, e para todo x,, x2 E X e h E 10, 11, 

onde min caracteriza o operador mirzimo (trabalha com o menor valor em um conjunto 

de valores), um conjunto fuzzy é convexo se: 

A cardinalidade escalar ou, simplesmente, cardinalidade, I Ã 1, de um conjunto 

fuzzy Ã, definido em X, é o somatório dos gaus de pertinência de todos os elementos de 

X em Ã. Formalmente, 

Para um conjunto universo infinito X, a cardinalidade, que nem sempre existe (é 

necessário que pAx) seja integrávei), é dada por: 

A cardinalidade relativa, ]I Ã 11, de um conjunto fuzzy Ã depende da cardinalidade 

do conjunto universo consiúerado. Assim, deve-se escolher o mesmo conjunto universo 

X, caso se queira comparar conjuntos fuzs, através de sua cardinalidade relativa. Pode 

ser interpretada como a fiação dos elementos de X, presentes em Ã, medidos por seus 

graus de prtinência: 

IIÃII= IÃl l lx l  

Exemplo 111.5: 

A cardinalidade escalar do conjunto fuzy Ã, velho, da Tabela 111.1 h: 

1Ã1 =O+O+O,I+Q,2+0,4+0,6+0,8+ 'i+ 1 =4,1 
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A cardinalidade escalar do conjunfo fuzzy A, infantil, 6 é- 

A cardinalidade relativa do conjunto fuzzy Ã, velho, é: 

11 Ã 11 = 4, l  I 9  = 0,456 

A fuz$ca@o ~&zzification") acontece, quando um conjunto fazq Ã é obtido pelo 

"alargamento" faz? de um conjunto nitido, isto é, um conjunto nítido é convertido em 

um conjunto fuzs, apropriado, paraexpressar medidas de incertezas. 

Exemplo 111.6: 

Seja o conjunto nítido /i = (x 1 7 x 101, entio, pelo processo da fuzzifieação, 
ter-se-ia o seguinte conjunto fwzy A = {x 1 72 x 2 I€)>, onde o símbolo = é 
denominado um fuzzficador, e significa aproximadâmenfe. 

A defuzrficaqão é a conversão de um conjunto fizzy em um valor nítido (ou um 

vetor de valores) (OLIVEIRA, 1995a, SONG, 1994, FILEV, 1993, MABUCHI, 1993, 

YAGER et al., 1993a). Na literatura de controle fuziy, predominam alguns métodos de 

defuzzlJicação (LEE, 1990), entre eles, o método do centro de gravidade ou método 

centróide. 

Princípio da extensão 

O princ@io da extensão é utilizado para generalizar conceitos da matemática 

clássica para a teoria f w q  (ZADEH, 1973a, DUBOIS, 1980). Sejam X o produto 
- 

cartesiano dos conjuntos universos X = X,, X,, . . ., X, e r conjuntosfùzzy Ã,, Ã,, . . ., A,. em 

X,, X,, . . . , X,,, respectivamente. Se f é um mapeamento de X para um conjunto universo 

Y, y =fix,, x2, . . ., x,.), então, pelo princípio da extensão, pode-se definir um conjunto 

fuzq Bem Y, onde f -1 é a função inversa de f 

onde 

Para r = 1, o princípio da extensão, reduz-se a: 
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onde 

Exemplo 111.7: 

Sejam Ã= {(-I; 0,5), (0; 0,8), (1; A),  (2; 0,4)) e 

flx) = 2 
Aplicando-se o princípio daextensão, ilustrado na Figura 111.1, obtém-se: 

g= f(Ã) = ((O; 0,8), (1; 31,  (4; 0,411 

Figura 1 tI.1: O Princípio da Extensão (ZIMMERMANN, 1991) 

Uma função fuzzy é uma extensão do conceito de uma fkqão clássica pdendo 

ser obtida através de diferentes "graus" de Juzzficação (SASAKI, 1993, TURKSEN, 

199 1, ZTbME-, 199 1): 

i. Mapeamento clássico de um conjuntofuzzy, que se realiza ao longo do processo 

de fmifica@o do domínio da fwição, sendo qw seu contradomínio seria nítido. 

ii. Mapeamento fuzzy de um conjunto f i ,  tornando seu contradomínio também 

f i .  Este processo é conhecido como 'ffuzzzfiing fiqões". 

iii.Funções nítidas podem ter propriedades fuzzy ou estarem sujeitas a restrições 

f i zzy .  
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Dada uma função clássica$ X x Y e um doaiínio fuz. Ã, em X, pelo princípio da 
- 

edensiio 6 gerada uma imagem fuzzy de B com a hn@o de pertini%nckt (BUBOIS, 

1980): 

P ~ ( Y )  = S ~ P  P,&) 
x ~ f  -YY) 

Em h ç ã o  dos conceitos básicos dos conjuntos f u z .  apresentados, serão 

mostradas algumas de suas operações mais importantes, no contexto deste trabalho. 

As operações fuzzy - complemento, interseção e união - constituem uma estrutura 

consistente da teoria dos conjuntos fuzzy, para a extensão de eonjuntos nítidos 

(ZADEH, 1965). Nessas operações padrões, são utilizados os operadores min (mínimo) 

e max (mikho) p a  bkxse~ão e a d o  de conjuntos fmzy, respeclkmmte. f)uíros 

operadores têm sido sugeridos (YAGER et aZ., 1993a, DUBOTS et aZ., 1982, YAGER, 

1980), variando em generalidade e adaptabilidade, satisfazendo a certas propriedades, 

dependendo do contexto empregado. 

A h ç ã o  de pertinência padeo do complemento de um conjunto fmzy Ã, kA(n), 

para todo x e X, é definida por: 

Exemplo 111.8: 

O co~nplemento fuzzy genérico de dois conjuntos Ã e 8 p d e  ser denotado pela 

operação bidria, no intervdo &i0 por: 

c : [O, I] x [O, 13 + [O, i] 

O complemento fuzzy de 2 de tipo c, pcA.(x), pode ser interpretado não somente 

como o grau de petiahcia pelo qual x pertence a c& mas tambern come o grau pelo 
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qual x não pertence ao conjunto fuzzy Ã. Assim, lA{x) pode ser entendido como o grau 

pelo qual x não pertence a cÃ. Dado um conjunto fizzy .& obtemos cA" aplicando-se a 

função c aos valores pA&) para todo x: 

Para produzir complementos fiazy convedentes, a h g ã o  c deve satisfazer, no 

mínimo, os dois axiomas seguintes (KL,IR, 1995a): 

Axioma cl: c(0) = 1; e c(1) = O (condições de contorno), isto é, a fbnção c 

produz o mesmo complemento para conjuntos nítidos. 

* Axioma c2: para todo a, b e [O, I], se a 5 b, entiio c@) 2 c(b) (wonotonicidade). 

Pode considerar, também, os seguintes requisitos para complemento fuzzy. Cada 

um deles reduz a generalizagão do complementofuzzy para subclasses especiais. 

Axioma cg: C é uma função continua. 

Axioma c4: C é involutiva, isto é, c(pdx)) = x, para todo x E [O, 11. 

A interseção fuzs, padrão dos conjuntosfuzzy Ã e 8 é o conjunto fuzzy Ã n R, para 

todo x E X, de modo que: 

Exemplo ltl.9: 

A interseção dos conjuntos hzzy Ã, velho, e de B , jovem,da Tabela 111.1, é dada 
por: 

A interseção fuzzy genérica de dois conjuntos Ã e 3, geralmente, é especificada 

pela operação binária no intervalo unitário, isto 6, pela fúnção na forma: 

i : [O, i] x [O, i] + [O, 11 

Os argumentos para essa função são o par constituído pelo grau de gertinência de 

cada elemento xy em Ãy e o grau de pertinência de seu correspo&nte em A fimção 

retoma, então, eom o grau de pertinêneia do elemento em Ã n B . Portanto, 



A função i, para poder ser considerada como interseção fuzzy, deve satisfazer os 

quatro axiomas abaixo (Klir 95al: 

Axioma il: i(í, 1) = 1; i(0, 1) = i(1, O); i(O, O) = O (condiqões de contorno). A 

funçiio i comporta-se como a interseção çlcíssica de conjuntos nítidos. 

* Axioma i2: i(a, b) = i(&, a); isto é, i é comutativa. Assim sendo, não importa a 

ordem, na qual os conjuntos são combinados. 

* Axioma i3: Se a 6 a' e b 5 b', então, i(a, b) 5 i(a', b') (monotonicidade). Portanto, 

um decréscimo no grau de pertinência de Ã ou de Bnão pode produzir um 

aeréseimo no grau de pertinêneia de Ã n R .  

Axioma i4: i(i(a, b), c) = i(a, i(b, c)) (associatividade). É possivel fazer a 

interseção de qualquer quantidade de conjuntos, em qualquer ordem de 

agrupamentos desejada. 

0 s  requisitos adicionais para i&rse@~ de conjuntos fmzy, que são desejhveis em 

certas aplicações, são expressados pelos seguintes arriomas: 

e Axioma i5: i é uma função contiíaua. Neste caso, um pequeno incremento no 

grau de períinência de Ã ou de B", não produzirá uma variqão substancial no grau 

de pertinêneia de Ã n R .  

Axioma i6: i(a, a) = a (idempotência). A interseção de um conjunto fuzzy 

consigo mesmo produz o mesmo conjunto fuzzy. 

m 2 . 3  união FUZZY 

A união fuzzy padrão dos conjuntos Ã e B" é o conjunto fuzzy Ã u g ,  para todo x E 

X, k formalizada por: 

Exemplo 111.10: 

A união dos conjuntos furzyÃ, veho, e de Ã , joyem, da Tabela //I. 1, é dada por: 

PÃujj(X)' ((5; I ) ,  (10; 11, (20; ora), (30; 0,5L (40; %4), (50; 0,6), 

(60; O,% (70; v, (80; 413 
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A uniiTo fuzzy genérica dos conjuntos Ã e E, de maneira semelhante a interseção, é 

representada, geralmente, pela função: 

Para cada elemento x E X, essa hn@o possui, como argumentos, o par constituído 

dos graus de pertinência dos elementos de Ã e de E ,  produzindo o grau de pertinência 

do conjunto união Ã u g .  Formalmente, temos: 

Qualquer que seja a forma da h ç ã o  u, para que seja qualificada como união fuzzy, 

deve atender, no mínimo, os quatro axiomas seguintes (KLIR, 1995a): 

Axioma q: u(0,O) = 0; u(0, 1) = u(1,Q); ~ ( 1 ,  1) = 1 (condições de contorno). A 

função u comporta-se como a união clássica de conjuntos nítidos. 

Axioma ui: u(a, b) = u(b, a)  (comutatividade). Portanto, a ordem, gela qual os 

conjuntos si30 combinados, não é relevante. 

Axioma u3: Se a 5 a' e b I b', então, u(a, b) 5 u(at, b') (naomtoniciSade). Um 

decréscimo nu g m  de pertinihcia de Ã m de h ã o  pode produzir um incremerrto 

no grau de pertinêíxcia de Ã u E .  

Axioma u4: u(U(a, b), C) = ~ ( a ,  ~ ( b ,  C)) (associatividade). Pode-se efetuar a 

união de qualquer número de çonjuntos e em qualquer ordem de agrupamentos 

desejados. 

Outros requisitos, igualmente importantes, para a união de conjuntos fuzzy são 

mostrados abaixo: 

Axioma US: u é uma h g ã o  confinua. 

Axioma a6: 4 a ,  a) = n (idemp~iênçia). Semelhantemente à interseqão, a união 

de um conjuntofuzzy consigo mesmo gera, precisamente, o mesmo conjunto. 

Em BELLh4ANN (19731, a interpretação da interseção como "e lógico", e da wiião 

como "ou lbgico" é fundamentada axiomaticamente. Entretanto, os operadores nzin e 

max não são os únicos, que podem ser escolhidos, respectivamente, para as operagões 

de interseção e de união de conjuntos fuzzy. A seguir, serão mostradas algumas 

operaçíks algkbricas com conjmtos fuzzy. 



As operaqões algébricas são, também, extensões dos conceitos básicos dos 

conjuntos fv, envolvendo suas deflnigões e operagões (ZIMMERMANN, 1991). 

Produto cartesiano 

Sejam os conjuntos fazzy, 4, Ã,, ..., Ã,, em X,, X,, ..., X,. Então, o produto 

curtesiano é s conjuntofizqno espaqo do produto X, x X, x ... x X],, com a h g ã o  de 

pertinência: 

P<*,, 4 x...41hx) = 9 (P~i(xi) I x = (x17 x2, . . . 7  'a17 xi E X,) 

Soma dgébrica 

Soma de contorno 

Diferença de contorno 
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Exemplo 111.1 1: 

Sejam os conjuntos fuzzyÃ(x) = ((3; O,5), (5; I ) ,  (7; 0,6)) e 

R (4 = ((3; I), (5; 0 , m  

Aplicando-se as definições acima, tem-se os seguintes resultados: 

Ã +B= ((3; I ) ,  (5; I), (7; D,6)} 

Ã @ B =  fl3; I) ,  (5; I ) ,  (7; 0,6)} 

Ã 0 B" = ((3; 0,5), (5; 0,6)) 

Ã B = ((3; 0,5), (5; 0,6)) 

Muitas operações com conjuntos fq estão direcionadas para a agregação de suas 

funçiks de pertinência. Esta é uma questiio de particular interesse em qualidade de 

software, isto é, a agregação de informações pertinentes a atributos de qualidade do 

produto ou do processo considerado. 

HI.3 Agregação de Conju&os F n y  

A agregaqão é um processo utilizado em muitas tecnologias (YAGER, 1994), 

especialmente na tomada de decisão multicriterial (ZIMMERMANNf 1997). Têm sido 

proposbs muitas aIterriativas para este fim, como r, processo de dedugâio e inferemia 

lógica e outros tipos de conhecimento indutivo. As redes neurais artzficiais (ZOVÁCS, 

1996, KASABOV et al., 1996, KOSKO, 1995, BUCKLEY et al., 1994, GUPTA, 1992), 

por exemplo, estão baseadas em agregações de taxas de sinais para cada neurbio, 

gerando um sinal de sdda (YAGER, 1993b). 

A idéia principal do processo de agregação e obter-se um grau de consenso entre as 

infomiações disponíyeis, calculando-se mn valor final. Se estes dados forem extraídos 

de especialistas, enfio ter-se-á a taxa de aceitação ou rejeiqão entre eles, isto é, o grau 

pelo qual especialistas concordam em suas estimativas, tornando possível a elaboração 

de classificações das avaliações realizadas (KXJNCmVA et al., 1996). 

DAY (198-8) argumenta que os modelos de consenso são -potencialmente f6rteis e 

podem ser usados em vários domálaaos de aglicagão, Os niétodoâ de consenso referem- 
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se7 p~incipdrnente~ a e s q u m  de gaduag50, expanrlindo-se para rehgões de jxefer~ncia 

(FEDRIZZI et aí., 1993, GEaRDONI et aí., 1993, KACPRZYK et d., 1992), decisões 

de gntpo (CARLSSON et al., 1996, G W I S H ,  1995, SAJUWA et al., 1994) e 

estimativas linguisticamente definidas fMICJ3 et al., 1993). O grau de consenso tem 

sido estimado, usando-se alguns operadores de agregação fuzzy, através das preferências 

individuais de n especialistas, para cada atributo considerado, e gerando-se uma matriz 

de decisão, chamada em (KUMXEVA, 1995) de 'pe$l de decisão". 

Segundo BARDOSSY et a2 (1993), as seguintes propriedade podem ser desejáveis, 

quando se utiliza funções de agregaçâo: 

i. Presewap?~ da concorddncia: se todas as estimativas são idênticas, o resultado 

da combinação deverá ser a própria estimativa (requisito de consistência). 

ii. Independência de ordem: O resultado não deve depender da ordem com que 

opinGes ou estimativas individuais são combinadas (reqmsito de consist&mia). 

iii. lnvariância da transformação: transformações ocorridas no ambiente, onde se 

processa a agregação, não deverão afetar seu resultado. 

iv. Conservação da possibilidade: se um dado valor for considerado possível para 

uma única estimativa, então, ele permanece possível para toda a combinação. 

v. Conservação do intervalo de possibilidade: um certo valor localizado entre dois 

valores, considerados como estimativas possíveis, 6 tido tainbkrn como possível. 

vi. Incertezas individuais versus globais: a medida de incerteza, H ( R  1, de urna 

estimativa individual, R ,  é definida como a área sob sua fiinç-ão de pertinência: 

A medida de incerteza global, ~( i ) ,  isto é, a combinação de todas as 

estimativas individuais,g, também pode ser medida analogamente. 

vii.Conveniência da estimativa dos resultados: combinação de várias características 

de técnicas de agregação, que são avaliadas pelos crittirios expostos nos itens 

acima, através de uma escala subjetiva, variando de A (excelente) a E (péssimo). 
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Csncehlmente, operat$ks de agregagfio f k zy  s3o combimçbes de vários 

conjuntos fuzzy (n 1 2), de uma forma desejável, para produzirem um úilico conjunto. 

Em geral, uma operação de agrega950 é representada pela função: 

h : [O, I]" + [O, 11 

Quando a função h é aplicada para n conjuntos fuzzy, Ã1, Ã2, ..., Ãn, defidos em X 

e operando com os graus de pertinência de cada x E X, é produzido um cort~untofizzy 

agregado Ã. Assim, para cada x E X 

Para que h seja qualificada como uma furição de agegação, deve satisfazer, no 

mínimo, os três axioinas a seguir (KLIR, 1995a): 

r Axioma hl: h(O, O, ..., O) = O e h(1, 2 ,  .. ., 1) = 1 (condiç6es de contorno). 

Axioma h: para qualquer par (al, a2, ..., a,,) e (bl, b2, ..., b,J de n-hiplas $ai que 

ai, bj E [O, I] para todo i E N, h é monotônica increwental em todos os seus 

argumentos, se para ai 5 bí , i E Nn, então, 

Axioma h3: h é uma função contínua, isto é, garante-se que uma variação 

infinitesimal em qualquer argumento de h não produz inudanps consideráveis na 

agregação. 

Dois axiomas aihionais são também empregados para operações de agregação, 

embora não sejam essenciais: 

Axioma h4 h é uma h ç ã o  simétrica em todos os seus aipmentos, para 

qualquer permutaçãop em y, isto é, 

Axioma h5: h é uma _fiia@o idemgottene, para todo a E €0, 11, isto é: 

A união e a interseção fuzzy qualificam-se, normaímente, como operações de 

agregação. Embora sejam defmidas primariamente para dois argumentos, suas 
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groprie&di=s de associativ&de3 garantida pelos mi~mas i4 e a, fomecem um 

mecanismo para extensão de suas definições para qualquer n h e r o  de argumentos. 

Qualquer operação de agregação h que satisfaça os axiomas h2 e h5, satisfaz, 

também, todas as n-tuplas (al, az, ..., a,]) E [O, lIn, para as segumtes inequações: 

min(al, a2, ..., a,,) 5 h(al, ai, ..., a,) 5 max(al, a2, ..., a,) 

Neste caso, a speraqilo de agregagilo h 6 chamada operação de médza. Portanto, os 

operadores padrbes m a  e min representam os bimiks entre as ogerac$es de annédia e a 

u n i a  e a intercessão fuzzy, respectivamente. 

YAGER (1988) desenvolveu a classe de operações de média de pesos ordenados 

ou OPA (Orcdered Weighted Averagiizg), que satisfazem os axiomas de hl a h5. Dado 

um vetor de pesos, w, tal que wi E [O, 11 para todo i E Nn, então, 

Em uma operação OWA associada ao vetor w, onde bj é o maior i-ésimo elemento 

em a*, a 2  ,..., a,,, para qualquer i E Nn, isto é, (bl, b2, ..., 6,) é uma permutação do vetor 

(al, a2, ..., aJ, no qual os elementos estão ordenados: bi 2 bj, se i < j para qualquer par 

a', j E Nn, então, 

kv(al, a ~ ,  . .., a,) = wl bl + w2bZ + . . . + wnbn 

Exemplo 111.12: 

Dado w = (0,3; 0,l; 0,2; O,+, tem-se que 

h,(0,6; 0,9; 0,2; 0,7) = 0,3 x 0,9 + O,-í x 0,7 +0,2 x 0,6 + 0,4 x 0,2 = 0,54. 

Em toda operação de agregação, os operadores fmzy exercem uma grande 

influência no resultado final. Um número significativo desses operadores foram 

propsstos (CHEN ef al., 1992, KRISHNAPURAM et al., 1992, Z m R M A N N ,  199 1, 

DUBQIS, 1984, DtTBOIS, 1985), e a escolha apropriada dos mesmos para uma 

determinada situação, é de grande relevância. 
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El.3.1 O-peradsres FUZV 
Embora ka3a muitos operadores de agregação desenvolvidos, não há enfoques 

semânticos para a escolha apropriada destes conectivos, para uma situação em 

particular, uma vez que não existem métodos formais de análise independentes da 

situação-problema (FELX, 1994). 

Quando se usa a teoria fuzzy para mudelar fen6menos reais, apenas justificativas 

puramente matemáticas dos operadores não são suficientes. Além da adequação da 

modelagem do problema é necesskrio que esta tenha sido provada empiricammte 

(THOLE et al., 1979). 

Com a variedade de operadores para a agregação de conjuntos fq, pode ser 

diEcil decidir qual deles usar para um modelo específico ou em uma determinada 

situação. Há alguns critérios que podem ser úteis na seleção apropriada desses 

coneetivos (ZIMMERMANN, 199 1): 

Forqa miomática: devem satisfazer a sem arriomas? em seus mínimos detalhes, 

tendo certas qualidades formais (tais como comutatividade, associatividade). 

Idoneidade empírica: devem modelar convenientemente o comportamento de 

sistemas reais, podendo ser obtidos através de testes empíricos. 

Adaptabilidade: devem ser adaptbveis a uma semgntica ou a um contexto 

específico (através de parametrização, por exemplo). 

EJiciência numérica: requerem um certo esforço computacional, que deve ser 

considerado, principalmente, em problemas de grande porte. 

Comgensa~iTo: o gau de gertinençia de um conjunto fuz-zy agregado 6 dado por: 

onde f é uma função compensatí5ri~, se pAg(xk) = k for obtida para diferentes 

pd{xk)), alterando-se p,(xk). O operador-min, por exemplo, não é compensatório, 

enquanto que o oprradr-produto D é. 

Intervalo de Compemação: em geral, quanto maior for o intervalo de 

compensação, melhor é o operador compensatório. 
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e Ambiente de agrega@o: para conjuntos fuzzy normais ou subnomais, o grau de 

pertinência do conjunto agregado depende, frequentemente, da quantidade dos 

conjuntos combinados e geralmente não é incremental. 

Nível de escala requerido das funcões de pertinência: o nível de escala 

(noma'nal, int8madar, ttlh@ão e absohta) (TURKSEN, 1991), no qual as 

mkrmações de pednência podem ser obtidas, depende de vários fatores. 

Em seções anteriores, a interseção de conjuntos fuzzy, interpretada pelo operador 

1Ugico "e", foi modelada pelo operador-min, e a união, interpretada por "ou", pelo 

operador-max. Outros operadores têm sido sugeridos de acordo com a sua generajidade 

ou adaptabilidade, bem corno gela justificativa eqírica ou axiomática de sua escolha. 

A seguir, serão i n v e s i ~ s  as duas classes de operadores mais utilizadas, no 

processo de agregação: operadores para a interseção e a união de conjuntos fuzzy, 

referenciados como classe padriio triangular (t-norm) e clasge de co-padrio triangular 

(t-conorm). Uma outra elasse, a dos operadores de média, modela conectivos para 

conjuntos fuzzy entre t-norms e t-conorms (DUBOIS, 1985, ALSINA, 1985, KLEMENT 

et al., 19821, possuindo operado~es parametrizados ou não. 

As classes t-norms englobam os operadores: min, produto e diferença de contorno. 

A interseção de conjuntos fuzzy (ZBDEH, 1965) foi delineada pelo operador-min e o 

produto algébrleo. A ccinterse~iio-robusta77 (GLES, 1976) foi modelada pela dverença 

de contorno. As classes t-norms são funções t bivaloradas de [O, 11 x [O -13, que 

satisfazem as seguintes condições (DUBOIS, 1980): 

As classes t-covrorms englobam os operadores: m a ,  soma algébrica e soma de 

contorno. A união de corijuntos&zzy (ZADEH, 1965) foi delineada pelo operador-max 

e a soma algébrica. A "união-robusta" (GILES, 1976) foi modelada pela soma de 
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ALSINA (1985) d e f ~ u  t-conorm, s, em função de t-norm, t: 

t(ciA<~)> Pg (x)) = 1 - 4 1  - tLa(4, 1 - Pg ( 4 )  

YAGER et al. (l993a) criou os operadores NLICA (Monoionic Ident~fi COmmutative 

Aggregation), possuindo um elemento identidade, que pode ser adicionado ao 

argumento de urna agregação sem mudar o valor agregado. Neste caso, t-num e t- 

conorm são casos especiais desses operadores. 

YAGER et al. (1996) unificou e generalizou, também, os operadores t-norm e 

t-conomz, nas classes uni-norms. Um operador uni-norm R, mapeado de [O, 1-1 x [O, 11 

em [O, 11, tem as propriedades abaixo: 

i. R(a, b) = R(b, a) (coinutatividade) 

ii. R(% b)>R(c,d) s e a 2 c e  b 2 c  (mm~onicidade) 

iii. R(a, R(b, c)) = R(R(a, b),  c) (associatividade) 

iv. Há elementos (identidade) e E [O, 11, tal que para todo a E [O, 11, R(a, e) = a. 

Portanto, t-nmm 5 um caso especial de uni-nomz com e = 1, enquanto que t-conorm 

é um caso especial com e = 0. 

Existem outras formas de combinação de conjuntos fuzzy. O uso dos operadores 

"e" e "ou" são casos limites especiais, no processo de agregação. Foram sugeridos, 

então, modelos generalizados para os operadores lógicos "e" e "ou7' representados, 

respectivamente, por "e fuzzy" e "ou fuzfl (WERNERS, 1984). A combinação desses 

operadores tem levado a resuílados satishtbrios, em dados empíricos, permitindo 

compensa@5es entre os graus de pertinência dos conjuntos agregados. 
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Éusual, em processos de agregaqão, a combinação de números fuzzy, representando 

o julgamenta de um especialista para uma varihvel lingiitstica, na avaliação de um 

determinado produto ou processo (HSU et al., 1996, HAPKE et al., 1994, R(%ER et 

al., 1995, BARDOSSY et al., 1993, LASEK, 1992, RUONING et al., 1992, 

KA- et al., 1991, GENEST, 1984). 

111.4 Números Fuuy 
Em um processo de avaliação de resultados, os dados obtidos dos especialistas são 

geralmente imprecisos e contêm muitas ambigüidades, principalmente, em virtude de 

como foram capturados. A origem dessas ambigiiidades pode ser (RONLER et al., 

1995): 

* a não acurácia dos dispositivos utilizados, envolvendo erros de medi~ão de 

nalureza fuzzy (BANDEMER et al., 1990); 

a natureza lingittstica dos dados observados; 

0 a natureza subjetiva dos dados obtidos. 

Muitas informações vagas podem ser convenientemente modeladas por números 

fuzzy (HSU et al., 1996, HAPKE et al., 1994, RUONING et al., 1992, KAUFMANN, 

1991, DUBOIS, 1985. O conceito de números fuzzy em incertezas fuzzy desempenha 

um papel semelhante ao de uma variável aleatória, nas relações de incertezas 

probabilísticas (SAADE, 1996). 

Um número fuzzy I? (ou um intervalo fuzzy) é um conjunto fuzzy convexo e 

normalizado definido no conjunto dos números reais IR, tal que sua função de 

pertinência tem a forma (ZIMMERMANN, 199 1, KLIR ed al., í 995a): 

pA : IR + [O, 11 

Um número fuzzy deve capturar a concepção intuitiva de n~meros ou intervalos 

aproximados, tal como "valores que estão próximos de um certo número real", ou 

"valores que estão em torno de um dado intervalo de números reais". Tais conceitos 

são essenciais para a caracterização dos estados das variáveis fuzzy e, 

conseqüentemente, são importantes para aplicagões tais como controle f ~ ,  tomada de 

decisão, raciocínio aproximado e estatística. 
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Para qiialifiçar um mitnera f w  run cmjmto fuzzy Ã m 1R deve possuir.) no 

minirrio, as seguintes propriedades (KLIR et al., 1995a, 333, 1993, ZB&ERh4ANN, 

199 1): 

i) Ã deve ser iim mnjmto fuzzy normalizado; 

ii) Ãa deve ser um ktervalo fechado para todo a E (0, 11, isto é, todo número fuzzy 

é convexo; 

iii) s suporte de Ã deve ser limitado. 

Casos especiais de números fuzzy incluem números e intervalos reais ordinários, 

como mostra a Figura 1x2: (a) um número real 3; (b) um intervalo nítido [3,4]; (c) um 

número fuzs, dado pela proposição ''próximo a 3" (número f i  triangular); (d) um 

número fuzzy com uma região plana (iim intervalo fuzzy eu número fuzzy trapezoidal). 

1 2 3 4 5  (b) I 2  3  4  5 

(c) 1 2 3 4 5 { d ) l  2 3 4  5 

Figura III.2: Comparac$o de um número real e um intervalo nítido com umíIúmero 

Jùzzy e um intemalo@zzy respectivamente (KT,IR et ul., 1995a) 

Embora as funções de pertúiência de números fuzzy tenham, usualmente, as fmnas 

triangular ou trapezoidal, existem outras formas para representit-las, que nem sempre 

s30 sim&ricas, dependendo do contexto da aplicaqiio.) como knqões com ''j~rína de 

sind', funções estritamente crescentes ou decrescentes. 

Dados imprecisos podem ser modelados pelo significado de números fuzzy L-R 

(HAPKE et al., 1994, ROtTBENS, 1990, NAKAh/ltTRCI, 1986,), que é m a  outra 

importante forma de representação de fbqões de pertinencia desses números 

(DUBOIS, 1980). 
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III.4.1 Conjuntos fuzzy tipo-LR 

Um número fuzzy Nk do tipo-LR, se houver as funções de referência L (para a 

esquerda (left)), R (para a direita (right)), os números escalares a > O e P > O (extensões 

da esquerda e da direita, respectivamente), e o número real m, chamado valor médio de 

Á? Neste caso, fl B um número fuzzy triangular. Simbolicamente, fi 6 denotado por (m, 

a, PIm (ZIMMERMANN, 199 1, DUBOIS et al., 1980): 

para x 5 m 

para x 2 m 

Baseando-se em (LEE, 1996% HSU, 1996, KAUFMANN, 1991), um número fizzy 

triangular nonnal do tipo-LR pode ser representado por, N= (a; m; b), onde a = m - I a I 
e b=m+lPI .  

Se m não é um número real, mas um intervalo h, E], o número fuzzy 8 se 

transforma em um intervalo f u q  (número fuzzy trapezoidal). Um intervalo fuzzy é 

do tipo-LR, se houver fun~bes na forma L e R e, tambbm, as parâmeiros (3 E )  E R2 LJ 

(-a, +a),  a- b. 0 iritmalofizzy B d e n ~ b d ~ ,  enk50j porN= (B E, a, b)rn (DU3OIS et 

al. 1988): 

Um intewalofuzzy riomal do tipo-LR pode ser representado por 8 = (a, m, E, l ~ ) ~ ,  

ondea=m-Ia1 e b = Z  +IpI. 

A teoria dos conjuntos fuzzy (notadamente os números faz?) é utilizada no 

raciocínio aproximado, para efetivamente manwear a ambiguidade envolvida na 

avaliação de dados e em propriedades imprecisas de variáveis lingüísticas (LEE, 

1996b). 
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1II.5 Variáveis Lingüísticas 
Uma variúveZ lingiiisticcx é totalmente caracterizada por uma quíntupla (x, T'x), U, 

G, a). O nome da variável é x. O conjunto dos termos Zlngilísticos de x é T(x), ou 

simplesmente T, que se refere a uma variável base u, cujos valores estão no conjunto 

uaiiverâo U. G é uma regra sintática, para a geração dos temos liizgùísticos. A4 é uma 

regra semântica, que associa a cada termo lingüística t E T o seu significado, fi (b), que 

é um conjunto fq em U (ZIMMERMANN, 199 1). 

Exemplo 111.1 3 (ZADEH, 1973a): 

Seja X uma variável linguística identificada por "Idade" com U = [O, 1001 e seus 
termos linguísticos, que também sao conjuntos fuzzy, '%velho", 'rjovem", "muito 

velho", etc. A variável base u é a idade em anos de vida. M(t)  é a regra que 
atribui um significado, isto é, um conjunto fuzzy, para estes termos. 

1O para u E [O, 501 

f i o  = [ + ( 5 0 )  ') para u E [50, 1001 

T(x) define o conjunto de termos da variável x, que, neste caso, é: 

T(1dade) = {velho, muito velho, não tão velho, mais ou menos jovem, 
inteiramente jovem, muito jovem) 

onde G(x) é uma regra que gera os rótulos dos termos no conjunto de termos, 
conforme a Figura 111.3 abaixo. 

1 IDADE 1 e-- Variáel lingüística 

ermos linguísticos 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 (idade) 

 idade) +-- variável base 

Figura 111.3: Variável lingüística "Idade" (ZADEH, 1973b) 
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Portanto+ cada variável lmgsiísticii, definida em t m o s  de uma varibvel base, tem 

seu estado denotado por termos lingiiisticos, que são interpretados como números fw 
específicos. Os termos linguísticos representam valores aproximados de uma variável 

liiigbistica, relacionados a uma aplicação particular. Uma variável base é uma variável 

no sentido clássico, exemplificada por uma variável física (tempera-a, pressão, 

velocidade) ou por uma variável numérica (desempenúo, confiabilidade, probabilidade) 

(KLTR et al., 1995a). 

ZADEH (1977) observou que os termos íingiiisfzcos podem ser modelados através 

de hqões,  cujos valores são graus no domínio de m a  função de pertinência, e que 

eada representagão é fundamental para a modelagem do raeioeínio aproximado. 

Limitadores lin@isficos são termos lingiiísticos especiais, que modificam outros 

termos linguísticos, como por exemplo, menos, muito, razoavelmente, j?acamente e 

~xtremamente. Qualquer limitador lingiiístico pode ser interpretado como uma operação 

unária (ou modificadora), h, em um intervalo unitário {O, 11. Por exemplo, o limitador 

muito é frequentemente interpretado como uma operaqão unária k(a) = a2, enquanto que 

razoavelnzenteé. interpretado como h(a) = & (a E [O, 11). Conhecendo-se o significado 

de um t e m  liuguístico e de sua operagãõ modificadora, pode-se estabelecer regras 

sem&ntiçm, que I r a d m  o s ign ikdo  desse t m o .  

BALDWIN (1979), baseado tambkm nos conceitos acima, delineou um conjunto de 

temos lingtiísticos da variável lingüística "Verdade", mostrado na Figura ííí.4. 

muita verdadeiro = ((v, (j.l,erdaae20(v))2) I v E [O, 11) 

razoavelmente verdadeiro = ((v, (pve&deh(v))ln) I v E [O, 11) 

indeciso = ((v, 1) I v E IO,l]) 

Muito fako e razoavelmente falso são definidos semelhantemente, e 

absolutamente verdadeiro = ((v, p&)) 1 v E [O, I]), 

1 parav = 1 
onde p, (v) = o outros 
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absolutamente falso = ((v, p,Av)) I v E [O, I]), 

1 para v = O 
onde7 RAV) =p4 (V) 

indeciso 

Figura I7I.4: Variável lingilistica "Verdade" ( B A L D W ,  1979) 

Os termos -lingüísticas podem ser, também, caracterizados por quantlJicadoresfizzy 

que são, em geral, números fuzzy, estendidos do escopo da lógica fizzy (ZADEH, 

1973a, WOT, 1993), sendo usados para representar uma certa maioria, aproximando-se 

da percepção humana real (KACPRZYK et al., 1992, NOVÁK, 1992). 

UI.6 A Lógica Fuqy 

A l ó g i c a f i  (difusa) é uma extensão da lógica (boleana) convençional, que lida 

com conceitos de verdade parcial - valores verdade entre 'conzpIetarnente verdade' e 

'completamente falso' - modelando as incertezas da linguagem natural 

(KANTROWITZ et al., 1996). Neste contexto, tuna decisão, tida como correta, poderá 

ser alterada posteriormente, quando m a s  informações adicionais estiverem disponíveis 

(CHIUEH et al., 1992). 

A lógica fius, utiliza predicados fm (ve&o, raro, perigosq &c.), quan@?cadores 

fq (muito, pouco, quase tudo, usualmente, e semelhante), valores-verdade fuzzy 

(totalmente verdadeiro, mais ou menos verdadeiro, muito falso, etc.) (ZIMMERMAN, 

1991). 
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Os qiiailtificiidores $i-- de particular interesse para os temos hgiusticos fwzy, 

podem ser (BDSC et aí., 1995): 

i. absolutos: definidos em R e denotados por um número, como, por exemplo, "no 

niínimo 7; 

ii. relativos: definrdos no intervalo [O,11, referindo-se a uma proposiqão quantificada 

lingüisticamente (YAGER, 1983a, YAGER, 1983b, W E H ,  1983) como, por 

exemplo, "muitos especialistas são convincentes". 

Uma proposição quantificada linguisticamente pode ser apresentada como 

(KACPRZYK et al., 1992): 

Q y 's são F, 

Q é um quantlficador linguístico (por exemplo, muitos), Y = (y) B um conjunto de 

objetos de um conjunto universo (por exemplo, especzalistus), e F é uma propriedade, 

isto é, um predicado fuzzy (por exemplo, convincentes). 

Pode-se atribuir a y partieulares (objetos) uma importância diferente (relevância, 

competi2ncia, . . .), B, e adicioná-la a equagão anterior, gerando: 

Qby 's são F. 

No caso da impori511cia (m predicado f ~ )  ser adicionada, B i5 definido como 

um conjunto fuzzy em Y e pg bi) E [O, I] é um grau de pertinênciade yi. Assim sendo, o 

valor de pertinência p,-&) também é de f ido  como a possibilidade de 3 assumir o 

valor yi. Por este motivo, a lógica fuzzy é chamada também de teoria da possibilidade. 

A fia da possibilidadde (ZADEH, 1978) está, intrinsecamente, ligada a 

linguagem natural, onde a c'possibilidade17 é melhor interpretada do que a 

"probabilidade". No entanto, a possibilidade não substitui a probabilidade - ambas 

lidam com incertezas e se complementam entre si. Observa-se que um alto grau de 

possibilidade não -Iraplica em um alto grau de probabilidade, todavia, se um evento não é 

possível, também é improvável, isto é, a possibilidade é o limite superior da 

probabilidade (Z-, 1991). 

A lógica fuzzy possui, também, algum operadores básicos fq, definidos no 

intervalo de O (falso) a 1 (verdadeiro), pelas operagões binárias: fuzzy AND (EAND), 
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fw OR (f-OR), pobabiIidade AND (g-AND) e probabiliddade OR (p-OR), e uma 

operação mária, NCIT (RICHARDS, 1988): 

i. a f = m  b = inin {a, b); 

zi. a EOR b = max (a, b); 

Varias aplicagões da teoria fuzzy envolvem o uso de uma base de regras fuzzy para 

modelos complexog como os sistemas de controle de lógica fuzay, os sistemas de 

controle fzdzzy multivariável (GEGOV, 1995) e os sistemas aihptativos (G&WKN, 

1995). 

Todos os sistemas de controle fizzy (HERTZ et al., 199 1, KAIJFMMJN et al., 

1991, LEE, 1990, NEGOITA, 1985, ZADEH, 1973b) são baseados em regras, e se 

aplicam quase que, exclusivamente, a sistemas de produqão e controle (DUBOIS, 1989, 

GRAHAM et al., 1988). Geralmente, essas regras não são exbídas de especialisias 

humanos através do sistema, mas produzidas, explicitamente, por seus projetistas. 

A idéia básica é incorporar a "experiência" de um processo executado por um 

operador humano, no prajeto de m controlador. De um conjunto de regras lingiusticas, 

que descrevem a estratégia de controle dos operadores, um algoritmo de controle é 

construído, onde seus termos são definidos como conjuntos fuzzy (KICKERT et al., 

1978). 

Portanto, a lógica fuzzy simula o pensamento humano, incorporando sua inerente 

falta de precisão a um sistema físico. A incerteza é o resultado da imprecisão não 

aleatória de medições ou da impossibilidade de se obter uma descrição numérica exata 

para quantidades observadas (NICULESCU d al., 1992). 

I1I.7 A Teoria das Incertezas e Aplicações 

A incerteza está relacionada com o ambiente e aumenta com a inerente imprecisão 

de uma classificação ou &scriqão específica. Muitas entidades possuem medidas com 

acurácia limitada, imprecisties, falta de informação, de observação e de sensibilidade 
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das condigões iniciais. O temo "incerteza" pode ser comparado ao termo "aleatório", 

sendo que, nos conjuntos fuzzy, a incerteza refere-se ao grau de pertinência de um 

elemento, enquanto que, estatisticamente, a incerteza refere-se a probabilidade do 

resultado de wn experimento aleatório (ROTHMAN, 1989). 

Existem três princípios de incertezas, aplicáveis somente nas situações, onde 

emergem deficiências de informações, dependendo da teoria pela qual a incerteza é 

conceitualizada (KLIR, 1995b): 

i. princ@io de incerteza mínima: seleção das alternativas mais importantes do 

conjunto solução, reduzindo-se, tanto quanto possível, o número das informações 

iniciais. 

ii. principio da incerteza máxima: procura-se usar todos os dados disponíveis, 

evitando-se, porém, que informações adicionais sejam inadvertidamente adicionadas. 

iii.princ@io da invaridncia da incerteza: requer que uma quantidade de incertezas 

(e de informações) sejam preservadas, independentemente da representação teórica 

usada, isto é, garante que informações não sejam inapropriadamente adicionadas 

ou eliminadas, somente pela troca da estrutura matemática, na qual um fenômeno 

particular foi formalizado. 

Devido a conexão íntima entre incerteza e informação, esses princípios podem ser 

concebidos, também, como princkios de informação. A quantidade de incertezas pode 

ser reduzida pela obtenção de novas informaqões relevantes, como o resultado de 

algumas ações (observação de um fato novo, execução de um experimento, obtenção de 

um registro histórico) (KLB, 1995b). 

O "gerenciamento das incertezas" desempenha um importante papel nos sistemas 

baseados em conhecimento (SBCs) fuzzy, e nos sistemas de tomada de decisão em 

ambientes fuzzy, apresentados a seguir. 

ITI.7.1 Sistemas Baseados em Conhecimento Fuzzy 

Várias propostas têm sido publicadas sobre como se usar a teoria fuzzy em SBCs 

(SIMONELLI, 1996, FIICKAS et a]. , 1992, C W ,  1991, HuJ-,L et al., 199 1, DUBOIS 

et d., 1988, ZIMMERMANN, 1988, ZADEH, 1973a). Essa propostas têm, em comum, 

a preocupação de que esses sistemas sejam providos com mecanismos, que manuseiem 

incertezas, otirnizando o seu desempenho (LEE, 1994). 
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A incerteza h infomqões nrr base do conbe~imnto, por exemplo7 Itiduz 

incertezas nas conclusões. Assim sendo, a máquina de inferência (LESMO et al., 1982) 

deve ser equipada com capacidade computacional, para analisar a transmissão de 

incertezas das premissas para as conclusões, associando-as a algumas niedidas de 

mcer-tezas, que sejam inteligíveis e interpretadas convenientemente pelo usuário 

(ZIMMERMANN, 199 1). 

Um dos principais benefícios de um SBC fuzy C suar habilidade de usar e assimilar 

o conhecimento de múltiplos especialistas, sutorgando-lhes uma expressividade não 

existente em sistemas convencionais de suporte a decisão (COX, 1995). Tanto os SBCs 

fuzzy, quanto os sistemas de controle JUzzy, objetiva modelar a experiência e o 

ambiente humano de tomada de decis5es (CARCIHIOLO et al., 1995, SUGENO, 1985, 

ZADEE-r, 197%). 

lE.7.2 Tomada de Decisão em Ambientes Fuwy 

Um dos problema de tomada de decisão consiste na escolha da melhor alternativa 

de acordo com critérios estabelecidos, a partir de uma certa quantidade de informar;ões, 

com o propbsito de atingir tam objetivo eshbelecidr, (GRABISCH, 1995, SLOWINSISí 

et al., 1990, TURBM, 1988). Atualmente, a multidimensionalidade é a principal 

característica dos problemas de tomada de decisão do mundo real, tendo objetivos 

econômicos, ambientais, sociais e técnicos (SAKAWA, 1994). 

Desde que a teoria dos conjmtosfùzzy foi sugerida como uma estsutufa conceitual 

apropriada de tomada de decisão (BELLMANN, 1970), duas dueções relevantes podem 

ser observadas. A primeira reflete a fuzIficagão de enfoques convencionais. A segunda 

está baseada na assunção de que o processo de tomada de decisão pode ser modelado 

por operadores de agregação especificados automaticamente (DfJBOIS, 1984). 

Tipicamente, três formas de imprecisão podem ser identificadas em tomada de 

decisão em ambientes f i  (RIBEIRO et al., 1995): 

i. Não completitude: quando não há dados suficientes como, por exemplo, 

ausência de alguns atributos ou alternativas; 

ii. Imprecisão: quando há dificuldades na obtenção de conceitos precisos para 

melhor caracterizar atributos ou critérios; 
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iíi,íhsEo da vaiidade ( T E R g Y  et daE, 1990): detecgiio de saídas mOmas, Iais 

como a seleção de alternativas, que não cumpram os critérios impostos. 

Na tomada de decisão em ambientes fuzzy, termos como multiobjetivos, 

multiatributos e multicrit6rios são, geralmente, usados indistintamente, embora haja 

diferenças entre eles (RIBEIRO, 1996, KOSKO, 1992 CHEN et al. 1992): 

i. Tomada de decisão mulltiobjetivos (MODM) (ZIMMERMANN, 1991): consiste 

de m conjunto de objetivos confiikntes, que rifio podem ser almngados 

simultaneamente. 

ii. Tomada de decisão multiatributus (MADM) (YAGER, 1978, HWANG, 1981): 

escolha de uma alternativa em wn conjunto de alternativas, caracterizada por seus 

atributos. 

iii. Tomada de decisão multicriterial (MCDM): aplicada tanto a tomada de decisão, 

envolvendo miiltiobjetivos, quanto mulIiatributos (CARLSON et ai., 1996, 

FODOR et aE., 1994, CHEN et al., 1993, LUHANDSULA, 1929,). Neste caso, 

algumas considerações importantes foram feitas (ZELENY, 1992): 

apressão do tempo reduz o asimero de critérios a serem considerados; 

quanto mah compdeta e precisa for a rdeJin@?o do probiemu, menos cr&krios 

sião necessários; 

* indzvíduos que tomam decisão em sistemas estritamente hierárquicos, 

geralmente utilizam menos critérios do que indivíduos, que lidam com outros tipos 

de sistemas; 

e o isolamento de perturbações no ambiente, reduz a necessihde de m6ltiplos 

critérios; 

o conhecimento maior (ou completo) e integrado do problema leva à utilização 

de mais critérios, enquanto que o conhecimento parcial (ou limitado) e não 

integrado resiringe o número de critk~ios; 

organizações com cultura voltada para o planejamento central e tomadas de 

decisões coletivas, apoiam-se na agregação e na redução de critérios, para 

alcançar um consenso. 
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Ym dos elementos bkicos na tom& de decisão de grupo 6 o conceito de maioria, 

isto é, a solução encontrada destaca a opinião mais aceitavel pela maioria dos membros 

do grupo. Uma maioria menos rígida (uma concordância geral, sem a necessidade de 

uma inferência individuaf) pode auxiliar, certamente, a forma$io de modelos de 

decisão de grupo mais consistentes e humanizados (KACPRZ'YX, 1992). 

Um outro elemento empregado, habitualmente, nas ciências de decisão é a média 

de pesos, atravks de parâmetros quantificáveis. Na coleia de infomç5es, busca-se a 

estimativa do avaliador, que esteja mais próxima do modelo de requisitos. Sendo assim, 

as estimativas coletadas e a apuração de seus resultados são essenciais neste processo e, 

sem isto, a avaliação poderia tomar-se irrealista (ROBJNS, 1995). 

Um modelo JUzzy de decisão adequado deve incluir processos de identificação, 

medição e combina@o de critérios e alternativas, promovendo a modelagem çonceitual, 

da decisão e a avaliação em ambientes nebulosos (RIBEIRO, 1996). A seguir, serão 

apresentados alguns modelos fuzzy de decisão, encontrados na literatura. 

Ei.7.3 Modelos Fuzzy de Decisão 

Tem sido3 fkqiientemente, evidenciado que a aelevhcia (ou a quzdidade) de mn 

modelo influencia fortemente a qualiclade da solução. Se o método n% é relevante, 

pode ser inapropriado continuar a busca de soluções do problema em questão, ou ser 

necessário reformulá-10 com algumas extensões. As três etapas, que se sucedem, podem 

auxiliar na tarefa de identificação da relevância de m modelo fuzzy (PEDRYCZ, 

1990): 

i. aquisição e determinaqão de dados requeridos pela estrutura do modelo; 

li. estimação de parâmetros; 

iii. validação do modelo fuzzy. 

No entanto, embora afhida a qualdade do m&todr> escolhido, há outros fatores que 

podem conduzir a inconsistências de seus resultados (DYER, 1992): 

i. a ausência de informações ou de experiências sobre o objeto avaliado; 

ii. o desinteresse ou a falta de coilcentraçiio dos avaliadores, no processo de 

julgamento. 
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PorISulto* 6 de grande UiipoI-tâmia selecionar com açiuclasle os avaliadores, 

conduzir com destreza todo o processo de aquisi~ão das opiniões dos especialistas, seja 

individualmente ou em reuniões próprias para a tomada de decisão. 

Muitos modelos de estimativas, fundamentados na teoria fuzzy, efetuam alguns 

procedimentos básicos, que podem ser dispostos em tr2s estágios (SCHMCTCKER, 

1984): 

i Primeiro estágio: tradução de expressões da linguagem natural para conjuntos 

fuzzy, através de operaç6esfizzy correspondentes. 

ii. Segundo estágio: agregação desses conjuntos fuzzy em um corijunto resultante, 

que reproduza o sistema, que está sendo medido, como um todo. 

iii. Terceiro estúgio: associação do conjunto fq resultante a expressões naturais 

convenientes, que definam o sistema apropriadamente. 

Vários modelos fmzy de estimativas, apoiaram-se de algum modo na estrutura do 

mktodo de análise hierárquica (SAATY, 1980). Portanto, embora esse método não 

utilize a teoria fuzzy, será apresentado sucintamente, juntamente com outros, que se 

servem dessa teoria. 

m.7.3.1 Método de Anáfise Hierárquica 

O Mbtodo de Andise Hierárquica (SAATY, 1980) parte de uma situação não 

esiniturada B complexa, decompondo-a em paries ordenadas hierarquicamente e, 

através de julgamentos sucessivos, obtém a melhor solução para o problema. Esse 

método combina o uso de duas abordagens: (i) a abordagem dedutiva, que decomp6e o 

sistema em partes, para a melhor compreensão do eomportameíito e funcionamento das 

mesmas; (ii) a abordagem de sistema, que busca analisar o comportamento do sistema, 

não imporIando suas partes consiitiaintes. 

Esse mktodo utiliza uma esala de prqor@es, atravks de comparaqks de pares de 

elementos em relação a um dado critério imediatamente superior, partindo do topo da 

hierarquia. Para m critkrios, C1, C2, . . . , C,Tl, 6 construida uma escala de propcxção, que 

evidencia a importância relativa de cada critério em relaqão a cada um dos outros. Isto é 

feito através do julgamento de especialistas, que se baseiam em uma escala de números, 

para representar a impoxtikia relativa de um elemento sobre outro. Os jiilgamentos 

quantificados em pares de critérios Ci e C, são reproduzidos em uma matriz m x m: 
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As miradas dessa matriz são definidas p e h  segimttes regras: 

* Regra 1: se a, = P então a, = l/g, onde P # O. 

Regra 2: se Cj é julgado ser da mesma irísportâlscia relativa de Cj,  então a, = aji. 

Todos os elementos diagonais aii = 1 para 1,2, ..., m. 

A prioridade obtida da çompara@o de cada par de elementos em reiaç50 a um 

critério ascendente é denominada prioridade local. A prioridade de iim elemento em 

relação ao objetivo geral é chamada de prioridade global. 

Em síntese, pode-se afirmar que uma das principais vantagens desse método é que 

busca um resultado final, através da síntese de julgamentos de vârios participantes, não 

insistindo no consenso entre eles. 

lII.7.3.2 Método Fmzy 3ier;írquieo de Avaliação 

LASEK (1992) proqhs um d i o d o  fuzs, hierár4liiço para a av&@o e a 

classificação de problemas com múltiplos atributos, isto é, estruturas hierárquicas de 

avaliação fw para a análise de alvos estratégicos de empresas. No topo da hierarquia 

desse método, estão os objetivos mais gerais, que são decompostos em subobjetivos e 

estratégias, nos níveis mais inferiores. 

Nesta metodologia, a imprecisão de dados é representada por conjuntos f u z a  onde 

os números reais são tratados como um caso especial de dmeros fuzzy, com grau de 

pertinência igual a um e exprimem prioridade, classificação ou o resultado de uma 

avaliação. Dependendo dos relacionamentos existentes entre objetivos, subobjetivos e 

estratégias é usado o enfoque da dependênciafumionaE ou da relugiro de preferência. 

Na depmd8ncia funcional, os julgamentos feitos pelos especialistas são reakados 

nos dveis baixos da hierarquia, As avaliagões dos outros _níveis da hierarquia 

processam-se atravks da execução de operar;ães algébricas fuzzy. Nas relações de 

preferências, são indicadas somente as prioridades (pesos) dos objetivos, subobjetivos e 

estratégias e, para isto, é empregado o Método de Análise aerárquica (SAATY, 1980). 

m.9.3.3 Método de Agrega$& de Simiaridades 

HSU et aE. (1996) eombina opiniões individuais para formar uma opinião 

consensual de um grupo de especialistas, através de um mPtodo de agregação de 

simil&&, As ophi6es dos especialishs são represenhhs por niimeros fw 
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de nível-a, onde a E (O, 11. Esta é uma condiqão imposta por esse método, para que a 

agregação dos resultados das qúliões dos especialistas seja aceitável. 

Se não houver interseqão entre as estimativas iniciais do k-ésimo e do I-ésimo 

especialista é usado, ent203 o _Método Belgkas, para aiixiliar na obte@o de mais 

informações, objetivando ajustar os dados fornecidos por cada especialista, para que 

ha3a essa interseção. 

Posteriormente, é introduzida uma funcão de medida de similaridade, para medir o 

grau de eoneordância entre as opiniões dos especialistas, e estas informações são postas 

em uma matriz de concordância. Finalmente, as opiniões dos especialistas são 

combinadas, podendo-se levar em cmiderqão, iambkm, a qorIâlu:isi. de cada 

especialista participante do processo de avaliação. 

m.7.3.4 Modelo Hierárquico para Estruturas de Risco 

LEE (1996a) desenvolveu uma estrutura de tornada de decisão de grupo, 

considerando os riscos no desenvolvhentto de software. Partiu do princípio de que a 

avaliaqão de custos de sofhare é caracterizada p ela alta incerteza, existindo muitos 

problemas ao longo do processo de desenvolvimento, como a postergação de 

crmgrama, o aumento de despesas, a ineficiência e r, abandono de projeto. 

Nessa estrutura, a teoria fq é utilizada para manusear, efetivamente, as 

ambigüidades envolvidas na avaliação de taxas de fatores de risco e para lidar com 

propriedades vagas, através de expressões lingüísticas. Para isto, os números fuzzy 

triangulares foram empregados, para representar a imprecisão dos dados quantitativos 

do modelo. 

Um grupo de n especialistas C sekcionado, para a avaliação da taxa de 

agressividade do risco de um projeto de sofoivare em desenvolvimento. O processo de 

agregação dos julgamentos desses especialistas é promovido de duas maneiras: (i) 

através da média desses julgamentos, para produzir o resultado fina{; (ii) a agregagão 

dos julgamentos individuais de cada especialista, para a obter a média dos resultados. 

Esse modelo compõe-se de um conjunto de atributos qrie, por sua vez, são 

compostos por itens de risco. Cada atributo, juntamente com seus itens de risco, possui 
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m gau de risco e D gtm de impmtiinsia (pes~), que podem ser ajinshdos aIé que CI 

resùltado esperado seja alcançado. 

DL7.3.5 Modelo para Localização kd~str ial  

O modelo para localização industrial objetiva facilitar a estntturação de um 

sistema de informações, que possibilite ao Governo a formulação conveniente de 

políticas de desenvolvimento industrial. Esse modelo está baseado na teoria fuzzy, onde 

a análise de alternativas se apoia na construção de hierarquia ponderada para cada 

proposição (COSENZA, 1981). 

Esse modelo foi adaptado por € ! M O S  (19948) para a área de qualidade de 

suftware educacional, visando confrontar, sistematicamente, a demanda de fatores de 

qualidade do produto de softwa~e (matriz de demanda), através de critérios 

selecionados e validados por professores, para a avaliação e a oferta desses produtos 

(matriz de oferta). 

Atravds dos dados das matrizes acima, foram geradas: (i) a matriz de possibilidade 

de aíocação, descrevendo, em valores absolutos, o grau de satisfqão dos usuários por 

produto de software, e (ii) a matriz de resultados, contendo os índi~es de alocaçgo, que 

representam o resultado f m l  do experimento, evideneiando o grau de satisfagão dos 

usuários por cada produto analisado. 

m.7.3.6 Outros Modelos 

ENGEMANN et al. (1997) propuseram um m6todo geral para seleção de uma 

alternativa debaixo de incertezas para casos do mundo real, envolvendo riscos de 

gerenciarnento . 

PRESEDO (1996) apresenta um modelo fw de uui sistema especialista, na 

detecgão de isquemia baseada em eletroeardiograma, para resolver o problema de 

transformações do conhecimento impreciso, fornecido pelos especialistas, em estruturas 

compntiveis. 

COMMERZATO (1994) desenvolveu um modelo e uma ferramenta de sohare ,  

para a identificação de componentes FORTRAN, pretensos a reutilização, segundo 

medidas sbtidas atravk de m&icas de software e seleção através de variáveis 

liíiguísticas e terinos linguísticos fuzzy predeterminados. Definiu, também, um processo 
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de avaliagão de candidatos a reutilização em três etapas: (i) medição, (ii) definigão de 

variáveis e temos linguísticos (representam critérios de qualidade), e (iii) selegão de 

candidatos, através dessas variáveis. 

GARCLA et al. (1992) formaliza uma metodologia de avaliação lingiiística em 

situações de risco, usando técnicas fuzzy. Neste método, o cálculo do risco global de um 

sistema, estruturado hierarquicamente, é obtido através da avaliação do risco de cada 

um de seus componentes, em termos de seus descendentes. 

RUONING et al. (1992) propõe um método de tomada de decisão de grupo, em 

sistemas complexos, envolvendo uma grande variedade de fatores, e constrói uma 

matriz de julgamento fuzzy, através de um método estatístico, provando que cada 

elemento dessa matriz pode ser representado por um número fuzzy. Segundo ele, 

teóricos de sistemas argumentam que relacionamentos complexos podem sempre ser 

analisados, tomando-se pares de atributos e relacionando-os entre si. 

Em KACPRZYK et al. (1992) e TANINO (1984) foi proposta uma relação de 

preferência fq para cada especialista, da qual é derivada a relação fazzy de 

preferência para o grupo de especialistas, no sentido de determinar a melhor alternativa 

para a solução do problema. 

ISHIKAWA et al. (1993) e XU et al., (1992) propuseram que cada especialista 

representasse o julgamento de critérios avaliados por eles, através de um grau de 

importância obtido de um intervalo numérico fuzzy. A partir deste resultado, é gerada 

uma distribuição de fiequêilcia cumulativa, para derivar o julgamento consensual do 

grupo. 

BARDOSSY ef a1 (1993) sugeriu que as estimativas de critérios, avaliadas por 

especialista, fossem representadas por números fuzzy e combinadas através de 

operações fuzzy. 

A teoriafuzzy tem sido aplicada com sucesso em muitas áreas de pesquisas de 

modelos e em diversos estágios de processos de pesquisas, como, por exemplo, 

reconhecimento de padrões (KUMAR et al. 1996, SEONG, 1995, PAL et al. 1992), 

surgindo os chamados sistemas fuzzy. 
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Com o emprego de sistemas fuzzy (COX, 1995, DRIANKOV et aE. 1993, KANDEL 

st al. 1993) de forma apropriada, julga-se ter produzido ~espostas mais rápidas e 

"%uavesm que os sistemas convencionais, A maneabilidade, a robustez e, sobretudo, o 

baixo custo são fatores de qualidades característicos dos sistemas f xzy ,  contribuindo 

para um melhor desempenho dos mesmos. São úteis para prablemas ou aplicações 

comple~as, que env01vam descrições humanas ou pensamento indutivo. A Tabela 112.2 

mostra suas principais áreas de aplicação. 

t 

Reconhecimento de PadrEes I pracessamento de imagem, áudio e sinal 1 

Categorias Aplicações 

- 

I processamento de linguagem natural I 

Controle 1 utilizado em larga escala em aplicações industriais 

Análise Quantitativa 

Inferência 

interfaces inteligentes 1 

pesquisa operacional, estatística e gerenciamento 

sistemas especialistas para diagnóstico, planejamento e predição 

I engenharia de software I 
I 

Recuperação de Informações 

Tabela Iü.2: Categorias gendrieas de aplicações de sistemas fuzzy (MUNAKATA et a[., 3994) 

Os principais passos para o desenvolvimento de um sistema fizzy são 

(MUNAKATA et aE., 1994): 

i. Constatação de que o conhecimento sobre o ambiente da aplicaçiio em questão é 

descrito de f o m  aproximada ou com regras heurísíicas. 

ii. Identificação das enfxadas e saídas do sistema e seus respectivos intervalos de 

valores. 

iii. Definição de uma função para cada parâmetio de entrada ou saída. A quantidade 

de iünc$5es requeridas depende do desenvolvedor e do ambiente do sistema. 

iv. Construgão de m a  base de regras pelo projetista, que determine quantas regras 

serãs mcesshrias e quando parar de adicionar novas regras. 
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E Vaifbaq5o das saídas da base de regras e se seus intervalos de valores esGo 

corretos e em conformidade com o conjunto de e n ~ ~ a s  usado, permitindo uma 

posterior validação. 

Vários m6tados tgm sido utllizades para o desenvolvimento e a Implementação de 

sistemas f u q .  Os mais co~nuns são: o método de desenvolvimento baseado em 

especialistas humanos, e o método de desenvolvimento baseado em tentativa e erro. 

Os principais problemas e limiIagões de sisiems fwzy são (M!BJAKATA et aL, 

1994): 

-. Estabilidade: não há garantias teóricas de que um sistema f i  não venha a 

atingir iim estado caótico e que seja estável. No entanto, a experigncia tem mostrado 

que uma expressiva maioria dos sistemas fuzzy são estáveis. 

Capacidade de aprendizagem: falta-lhes a capacidade de aprendizagem e não 

possuem m ó r i a  do que foi especificado previamente Atualmente, sistemas hibridos, 

particularmente os sistemas newofuzzy vêm suprindo estalimita@o. 

Deteminação ou reJinamento de funções e regras fuzzy apropriadas: mesmo 

depois de muitos testes, pode ser ainda difícil o estâbelechento conveniente das 

funções fuzzy regueridas. 

Conceituação: há ainda um entendimento err6neo do termo fuzzy, como 

sigrdicaodo imprecisão ou imperfei@03 e c m o  se não tivesse m a  funhentag5o 

matemática sedimentada. 

Vertficação e validação: geralmente requerem testes extensivos. 

No entanto, os benefícios i-ritrhsecos na utilização de sistemas fuzzy excedem a 

suas limitações e seus problemas e podem ser sumariados na redução do eusto do 

desenvolvimento, da execugão e da manutenção da aplicagão (COX, 1995). 

III.9 Conclusão 

Neste capítulo, apresentou-se a teoria fuzzy em seus aspectos mais gerais, sendo 

que alguns temas foram mais aprofundados, objetivando-se uma melhor hdamentação 

para o desenvolvimento de um modelo fuzzy para a avaliação da qualidade de sohare ,  

o que será feita no próximo capítulo. 



MODELO FUZZY PARA AVALIACÃO 
DA QUALIDADE DE SOFTWARE 

Urna estrutura de avaliação de software tem por objetivo estimar a sua qualidade, 

através de um conjunto básico de atributos, evidenciando seus aspectos mais relevantes. 

Para isto, as informações sobre o objeto da avaliação devem estar dispostas de forma 

organizada, onde caracteristicas específicas do software podem ser identificadas 

acurada e tempestivamente, para otimizar o processo de tomada de decisão (BOLODZ et 

al., 1995). 

A tomada de decisão pode ser vista como um processo de seleção de alternativas 

bbsuficientemente boas" ou da escolha de cursos de ações, para a obtenção de um 

objetivo. Esse processo envolve incertezas e, portanto, é necessãrio que se tenha a 

habilidade de manusear infomaqões imprecisas e vagas, levando-se em consideração 

diferentes visões, atitudes e crenças das partes envolvidas (RIBERO, 1996). Portanto, é 

importante fazer a conexão entre a infoma~ão e a decisão de um indivíduo, que deve 

escolher uma ação entre muitas possíveis, em áreas distintas (SIMONELLI, 1996). 

Uma vez que o processo de tomada de decisão é centrado em pessoas humanas, 

como também o é o processo de avaliação de soflware, com suas inerentes 

subjetividades e inconsistências na definição do problema, os conjuntos fuzs, são 

potencialmente adequados nesta área, pois (IBRAHIM et al., 1992): 

i. possuem a habilidade de representar atributos; 

ii. detêm formas convenientes e avaliáveis para a combinação de atributos, que 

podem estar vaga ou precisamente definidos; 

iii. manuseiam diferentes graus de importância para cada atributo considerado. 

Como em muitas outras áreas do conheçimento humano, a avaliação da qualidade 

de software envolve a apreciação de múltiplos atributos, através do julgamento de um 
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grupo de especialistas (SANDRI, 1997). Cada especialista tem a sua própria opinião e 

estima um grau de importância para cada atributo julgado, segundo sua percepção ou o 

seu nível de entendimento da questão proposta. Daí o interesse de se conseguir um 

processo de agregação, que consolide o consenso dos especialistas envolvidos, na 

avaliação. 

No processo de avaliaqão da qualidade de soka re  não basta, apenas, identificar 

que atributos determinam essa qualidade, mas tambbém que procedimentos adotar, para 

controlar seu processo de desenvolvimento de forma a atingir o nível de qualidade 

desejado. Isto é realizado através da aplicação de métricas de forma organizada e 

projetada, tomando os deserivolvedores mais coriscieritizados da relevância do 

gerenciamento e dos compromissos para com a qualidade (BELCHIOR, 1992b). 

A medição de atributos de software tem estabelecido, por si mesma, um importante 

e incremental papel no entendimento e controle da prática do desenvolvimento de 

software. Portanto, é essencial iasar métricas válidas e aturadas, que representem os 

atributos, que se pretende observar e quantificar (FENTON et al., 1997). 

O uso de métricas de qualidade de software deve estar apoiado em um método de 

controle de qualidade, para que se alcance, convenientemente, os objetivos almejados 

(IEEE, 1987). Neste trabalho, o método escolhido para a avaliação da qualidade de 

software é o Método Rocha (ROCHA, 1983), por já ter sido utilizado satisfatória e 

eficazmente em uma grande quantidade de domínios de aplicação. Para alinhar a 

confiabilidade desse método as propriedades da teoria fuzzy, propõe-se urna extensão do 

mesmo, para suportar o Modelo fuzs, para Avaliação da Qualidade de Software. 

W.1, Extensão do ModeIo Rocha 

Como apresentado na Seção íL2.2.1.3, o Modelo Rocha para avaliaqão da 

qualidade de produtos de software, Figura IY. I, originalmente, define qualidade de 

software a partir dos seguintes conceitos: 

1. Objetivos da gualidizde: são as propriedades gerais, que o produto deve possuir. 

2. Fatores de qualidade: determinam a qualidade na visão dos diferentes usuários 

do produto' Podem ser compostos por subfatores, quando estes não definem 

completamente, por si só, um objetivo. 

3. Critérios: são atributos primitivos, possíveis de serem avaliados. 
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4. Processos de avaliação: determinam o processo e os instrumentos a serem 

utilizados, de forma a se medir o grau de presença, no produto, de um 

determinado critério. 

5.  Medidus: são o resultado da avaliação do produto, segundo os critérios. 

6. Medidas agregadas: são o resultado da agregagão das medidas, obtidas ao se 

avaliar de acordo com os critérios, e quantificam os fatores. 

Os objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que 

podem ser compostos por subfatores. Objetivos, fatores e subfatores não são, 

diretamente, mensuráveis e só podem ser avaliados através de critérios. Um critério é 

um atributo primitivo, e pode qualificar diferentes subfatores ou fatores. Nenhum 

critério isolado é uma descrição completa de um determinado subfator ou fator. Da 

mesma maneira, nenhum fator define completamente um objetivo. 

Relações Quantitativas i Relações Lógicns 

Figura IV. 1: Modelo Rocha (ROCHA, 1983) 

Este modelo não fornecia formas adequadas para realizar o processo de agregação, 

por ele apresentado. A proposta, que é descrita a seguir, vem resolver este problema. 

Definiu-se, então, a extensão do Modelo Rocha através da utilização de conceitos e 

propriedades da teoria dos conjuntos fuzzy e, assim, o Modelo Rocha Estendido foi 

dotado da potencialidade dessa teoria em mapear modelos qualitativos de tomada de 

decisão e da consistência dessa teoria no tratamento de incertezas e na agregação de 

informações. Neste contexto, alguns conceitos do Modelo Rocha foram estendidos (k), 

outros foram acrescidos (m) (Figura IK2): 

> Medidas: são o resultado da avaliação do produto, segundo os critérios, através 

de termos lingüísticas fuzzy, mapeados por números fuzzy. 
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P Medidas agregadas: são o resultado da agrega~ão das medidas obtidas ao  se 

avaliar de acordo com os critérios. São, também, o resultado da agregação de critérios 

em subfatores, fatores, objetivos, e no valor final do produto de software. 

Funções f ~ :  mapeiam os atributos de qualidade primitivos ou agregados, 

através do conjunto de termos lingüísticos estabelecido, quantificando-os. 

Figura W.2: Modelo Rocha Estendido 

A 'avalia$io fuzzy' segundo o Modelo Rocha estendido será mostrada, a seguir, 

atravks de um modelo fuzzy para avaliação da qualidade de software. 

IV.2 Uso da Teoria Fuuy em Qualidade de Software 
Na ótica da teoria Jiczzy, cada atributo de qualidade de software pode ser visto 

como uma variável linguística, relacionada a um conjunto de termos ling~ísticos, 

associados a funções de pertingncia, em um conjunto referencial estabelecido 

previamente. Cada critério de qualidade será uma composição de temos lingüísticos, 

obtidos em um processo de avaliação, feito através do julgamento de especialistas 

selecionados. Assim sendo, também serão números fuzzy. Por sua vez, os atributos 

agregados, constituídos por um subconjunto de critérios, serão também números fuzzy. 

Os termos lingiiísticos c, para i = 1,2, . . ., n, serão representados por números fuzs, 

normais triangulares positivos @,(ai, mi, bi) do tipo-LR (LEE, 1996b, HSU, 1996, 

ROMER et aE., 1995, HAPKE et al., 1994, BARDOSSY et al., 1993, LASEK, 1992, 

RUONING et a!., 1992, KAUFMANN et al., 199 1, GENEST, 1984, DUBOIS et al., 

1980), que denotarão o grau de importância de cada atributo considerado, onde ai < bi, 

embora possa se ter ai I mi ou mi 5 b,. 
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O valor de n pode ser estabelecido de acordo com as c~nveriiências do projeto, 

possíveis peculiaridades do domínio de aplicação ou determinação da equipe gestora da 

qualidade. Isto porque a quantidade de temos lhgiiísticos e eles prcíprios, a serem 

usados em uma aplicagão específica, podem ser escolhidos, dependendo da situagão em 

questão. Na medigiio do nível de pressão sangiiínea, por exemplo, pode ser suficiente 

apenas os ir& i e m s  Iilzgiaiskos: alia, normal e baixa, para que se consiga 

diagnosticar um paciente apropriadamente. Já na aplicação de conceitos a alunos 

universitários, por exemplo, muitas vezes são utilizados quatro termos 1ingCiísticos: 

excelente (A), bom @), regular (C) e deficiente @@). 

Entretanto, uma vez estabelecido o valor de n e o conjunto de temos lingiústicos 

para o domínio de aplicação, ou para o objeto a ser apreciado, isto deve permanecer 

constante ao longo de Iodo o processo de avaliaqão. Nas situaçGes apresentadas acima, 

não se poderia usar, por exemplo, as expressões: presszo deficiente (a pressão estaria 

alta ou baixa?), nem aluno normal (o conceito desse aluno seria A, B ou C?). 

Sendo assim, baseado em HSU et al. (1996), LEI3 (1996a), KACPRZX et al. 

(1992), BALDWIN (1979), ZADEH (19771, sãs sugeridos alguns conjuntos de termos 

lin@ísticos, que poder50 ser utilizados, na avaliaglio da qualidade de um gr~duto de 

sofhare. 

A Tabela I E  I é mais abrangente, possuindo graus de pertinência no intervalo [O, 

101, isto é, 'v' ai, mi, bi E [O, 101 e n = 11. Como 10 é um fator de 100, a utilização dessa 

tabela pode facilitar o processo de avaliagão, isto é, tem-se uma visão percentual do 

objeto avaliado. Seja, por exemplo, o termo lingiiístico médio, de grau de importância 

5,O que corresponderia a 50%. 

A Tabela IY.2 é uma simplificação da anterior, possuindo graus de pertinência no 

intervalo [O, 51, isto é, b' ai, m ,  bi E [O, 51 e n = 6. Pode ser usada quando não houver 

necessidade de maiores detalhamentos dos termos lingiiísticos básicos. 

A Tabela 1K3  possui graus de pertinência no intervalo {O, 41, isto é, tr' ai, mi, bj E 

[O, 41 com n = 5. Os termos li-aguísticos dessa tabela têm sido largamente utilizados em 

muitos trabalhos de pesquisa, especialmente na área de qualidade de software, 

utilizando-se r, Modelo Rocha (CLUNIE, 1997, OLIVEIRA, 1995b). Por este mo~ivo, é 

que essa tabela é empregada, no experimento realizado no próximo capitulo, para a 

validaçgo do m&odo fkzy,  que definimos na seção a seguir. 
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I Graude I Simbologia I Termo Número fazzy I 
I Lingüística I normal I 

I 1,O I EB I Extremamente baixo I g2= ((),O; 1,O; 2,O) 1 

1 6,O ( LA I Ligeiramente ~ l t o  I E, = (5,o; ó,o; 7,o) 1 

1 9,O 1 EA I Extremamente Alto I E,, = (8,O; 9,O; 10,O) 1 

-- - 

7,o 

8,o 

Tabela IV. 1 : Números fw noimais para termos lingUísticos (abratigente) 

A 

MA 

I 10,O 

Alto 

Muito Alto 

I ,o 

Alto 

gs = (6,O; 7,O; &O) 

5, = (7,O; 8,O; 9,O) 

I 

2,o 

3,o 

Imprescindível 1 g,, = (9,O; 10,0;10,0) 1 

< 

MB 

Tabela IV.2: Númerosfuzzy nomais para temos lingiiísticos (simplificado) 

- 
Muito Baixo 1 N2= (0,O; 1,O; 2,O) 

B 

M 

5,o 

I Grau de 1 Simbelogia 1 Termo I Número fuzqy I L importância I I LingUístico I normal 1 

Baixo 

Mddio 

MA 

- 
*3 = (1,O; 2,O; 3,O) - 
N4 = (2,O; 3,O; 4,O) 

- 
Muito Alto I N6 = (4,O; 5,O; 5,O) 

0,o 

1 ,o 

Tabela N.3: NúmerosJi'zzy normais para termos linguísticos (por relevhcia) 

2,o 

3 ,o 

NR 

PR 

R 

&IR 

Nenhuma RelevBncia 

Pouca Relevância 

G,= (0,o; 00; 1,o) 

G2= (0,O; 1,O; 2,O) 

Relevante 

Muito Xelevante 
g3 = ( 1  ,O; 2,O; 3,O) 

E, = (2,O; 3,O; 4,O) 



Capítulo TV Modelo Fuzzy para Avaliação da Qualidade de Software 

O conjunto dos temos lingüísticas das três tabelas propostas acima possuem as 

seguintes funções de pertinência, aáaptadas de LEE (1996b): 

1x-(k-2), k - 2 < x < k - 1  
para k =  2, ..., (n-1) 

k - l < x < _ k  

- 0 5 x S n - 2  
Na= (n - 2; n-1 ; n-1) pN,, (x) = 

x-(n-Z), n - 2 l x S n - 1  

Como neste trabalho será utilizado o conjunto de temos linguísticos da Tabela 

I K  3, apresenta-se abaixo o gráfico de suas funções de pertinência, na Figura I K  3. 

o I 2 3 4 

Figura V1.3: Funções de pertinência de 
números fuzzy, para termos lingukticos 

Depois de estabelecido o conjunto de termos liugiiísticos e suas furições 

características, apresenta-se, a seguir, a etapas do Modelo Fuzzy para Avaliação da 

Qualidade de Software. 

IV.3 Etapas do Modelo Fuzzy para Avaliação 

da Qualidade de Software 

O método fmzy para avaliação da qualidade de software possui cinco etapas, para a 

consecução de seus objetivos, que podem envolver três situações distintas: 

@ Determinação do Padrão de Qualidade (PQ) de um produto de software ou 

de um domínio de aplíca@s. Procura-se obter de especialistas do produto (ou do 
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domínio de aplicação) o grau de importância para cada atributo, de forma que o produto 

seja considerado de qualidade, tomando-se, como base, o objeto da avaliação. Isto 

significa dizer que o peso atribuído a cada atributo, por um especialista, deve retratar 

como o produto deveria estar. Portanto, neste caso, não se está avaliando o estado de 

um certo produto, mas opadrão ideal de qualidade que ele deveria apresentar. 

@ Avaliação da qualidade de um produto de software, apoiando-se em um PQ 

já previamente definido. Cada especialista julga o conjunto de atributos de qualidade, 

considerando o estado em que o software se encontra. Os resultados deste julgamento 

serão confrontados com o PQ, já estabelecido para o produto ou para o domínio de 

aplicaqão. São gerados, então, iradices de qualihde, para cada atributo considerado, 

chegando-se a medição da qualidade do produto final. Esses índices medem o quanto o 

produto avaliado atinge, percentualmente, do padrão ideal de qualidade estabelecido, 

que tem índice igual a 1. 

Estimativa da qualidade de um produto de software, sem que haja um PQ 

j6 estabelecido. Neste caso, como não há um PQ definido, os resultados serão apurados 

levando-se em conta apenas o julgamento dos especialistas para o produto em questão. 

Com este procedimento, a equipe de desenvolvimento ou a equipe gestora da qualidade 

do produto terá um conjunto de dados úteis, que poderão auxiliar na continuidade do 

desenvolvimento do produto ou servir de parâmetros para possíveis melhorias em um 

produto já desenvolvido. 

A seguir, as etapas do modelo f u q  para avaliação da qualidade de software são 

apresentadas e, após cada etapa, é fornecido um exemplo de utilização deste modelo. 

Esse exemplo está baseado em uma pesquisa de campo realizada por CLUNIE (1997), 

para avaliqão do padrão de qualidade para especrflcações de requisitos de software. 

1. PRIMEIRA ETAPA: identificação do objeto a ser avaliado, do conjunto de 

atributos de qualidade de software a ser considerado 

na avaliação e das instituições pesquisadas. 

1.1. Estabelecer o objeto da avnliaçíZo: nesta etapa, estabelece-se qual é o 

produto de software que será objeto da avaliação. Podem ser avaliados 

subprodutos gerados durante as díversas fases do ciclo de vida de um 

produto de softtvare ou o próprio produto final. 
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1.2. Definir o conjunto de RtnRtnbutos de qanlidade: o conjunto de atributos é 

definido considerando-se o objeto a ser avaliado, o dominio da aplicação e a 

tecnologia de desenvolvimento. Podem acontecer duas sihiaç6es. Na 

primeira, os atributos já estarem definidos, h t o  de trabalhos anteriores. 

Para o Modelo Rocha e, portanto, passíveis de utilização com o Modelo 

Rocha Estendido, proposto neste trabalho, tem-se conjuntos de atributos 

definidos para diversos domínios de aplicação, como mostra a Seção 2.2.1.3. 

Na segunda situação, os atributos ainda não estão definidos e deve-se, 

portanto, proceder a sua identificação, podendo-se para isto contar com a 

ferramenta proposta por (PASSOS, 1996). 

1.3, Selecionar a(s) imti~iç&o(ões) onde a pesquisa será realizada: 

Em uma única institui~ão: quando esta processa a avaliação de atributos 

de qualidade de um produto de software, que lhe é próprio. 

Em várias instituições: quando dados são coletados com o objetivo de 

ser definido o padrão de qualidade de um determinado produto de 

software, em uma área de aplicação específica. 

EXEMPLO Etapa I: 

1 .I. Objeto da avalia@e: especificações de requisitos de software (ERS). 

1.2. Conjunto de atributos: o conjunto de atributos de qualidade considerados 

para ERS, foram definidos por CLUNIE (1997), segundo o Modelo Rocha 

(ROCHA, 1983), Apêndice 11, e estão distribuídos da seguinte forma: 

e Objefivo Confiabilídade da Represenfaçgo: 19 critérios, 8 subfatores e 2 

fatores. 

e Objefivo Confiabilídade Conceihal: 9 critérios, 5 subfatores e 2 fatores. 

Objetivo UtiIizabiIidade: 13 critérios (que lhe são próprios), 28 critérios 

(não pertencentes diretamente a esse objefivo, mas a ele relacionados), 

12 subfatores e 4 fatores. 

1.3. Instituições onde a pesquisa foi realizada: foram selecionadas 3 

instituições, com larga experiência na elaboração de ERS: uma empresa 

estatal e uma multínacional, ambas de grande porte, e a COQPEf 

Sistemas, da UFRJ. 
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2. SEGIJNDA ETAPA: .escolha dos especialistas. 

De uma maneira geral, todos os indivíduos, que estão ou já estiveram, direta 

ou indiretamente, envolvidos com produtos similares ao objeto de avaliação 

poderão participar do processo de avaliação. 

2.1. Obter o p e f l  dos especinlistns: obtenção do perfil dos especialistas 

(ISHIKAWA et al., 1993), Ei (i = 1, 2, ..., n), que participarão do processo 

de investigação, através do Questionário de Ident$cação do Perfil 

Especialista (QIPE), Apêndice I, para se ter a indicação da importância 

relativa de cada um deles. (Tem-se encontrado, na literatura, a atribuição de 

pesos aos especialistas, sem uma estrutura formal de cálculo). 

2.2. Calcular o peso do especinkista: calcula-se o grau de importância relativa 

de cada especialista, isto é, o peso pfi, através dos dados obtidos pelo 

preenchimento do QIPE, levando-se em consideração os seguintes critérios: 

cada QIPE contém as informaqões de um único especialista; 

O total de escores de cada especialista, tQIPEi, é calculado, segundo 

indicações contidas na apuração dos resultados do QIPE. 

9 o peso de cada especialista p ~ ~ ,  que é seu peso relativo em relação aos 

outros especialistas (média ponderada), é definido por: 

EXEMPLO Etapa 2: 

Foram selecionados 'l6 especialistas, que estão, ou já estiveram, diretamente 

envolvidos com a elaboração de especificações de requisitos de software. 

2.1. Perfil dos especialistas: o perfil de cada especialista, Ei, que participou 

desse processo de investigação, foi obtido através do Questionário de 

Identificação do PeM Especialísta (QIPE), Apêndice I, para se ter a 

indicação da importância relativa de cada um deles. 

2.2. Cálculo do peso de cada especialista: para cada um dos 16 especialista 

E!, foram preenchidos os 7 itens do QIPE (i,, i2, ..., i7). 0 s  escores de cada 

item foram obtidos, segundo o Apêndice I, chegando-se, finalmente, ao o 

peso p ~ i  relativo de cada especialista, como exibe a Tabela lV.4. 
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Tabela IV.4.: Resultados do Q P E  

3. TERCEIRA ETAPA: determinação do grau de importância de cada atributo 

de qualidade, identificado na Etapa 1. 

O processo de investigação consiste em se obter dos especialistas, a serem 

selecionados, graus de importância, para obter o julgamento destes em relação a cada 

um dos atributos de qualidade mensuráveis (critérios), através do uso do conjunto 

de termos lznguistzcos, caracterizados por números f i  triangulares normais do 

tipo-LR, N,(aj, mi, bi), previamente delineados (por exemplo, a Tabela 1K3). 

Caso o especialista avaliador deseje utilizar um outro númerofizzy fik(ak, mk, 

bk), que não pertença ao conjunto previamente estabelecido, poderá fazê-lo, desde 

que k E [O, n-11 e < flk < Ãf,,. Por exemplo, se a Tabela 1%2 for usada, um 

especialista, em sua avaliação de um determinado atributo, poderia optar pelo 

número fuzzy Nk= (2,5;3,7;4,8), com significado semântico entre os termos 

lingiiísticos médio e alto, uma vez que n = 6 e, 'á ak, mk, bk E [O, 51. 

Nesta etapa, os especialistas deverão ser comunicados de que o processo de 

investigação, que está sendo aplicado, é para o levantamento de um determinado 

Padí.ão de Qualidade (PQ), ou apenas é uma adiaqão do estado de wn produto de 

soha re  real, para que possam realizar seus julgamentos convenientemente. 
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3-1, DejZnir Q p r u h n f o  de demmtigagiio: esse procedimento poderá 

consistir na elaboração de um questionário ou um outro dispositivo de 

iiivestigação, e na de£itlição de tknlcas de aplicação pr6prias para o 

mesmo, usando-se graus de importdncia (dos temos linguísticos) 

estabelecidos. 

32.  Aplicar D DÃisp~sithw de investigagIli, rcos esp~cialiiFttus: D dispositiv~ de 

investigação é aplicado aos especialistas selecionados na etapa anterior. 

EXEMPLO Etapa 3: 

3.1. Procedimento de investiga@o: consistiu na elaboração de um 

quesfíonáno e na defini@o de técnicas para o manuseio do mesmo 

(Apêndice 111). 

3.2. Aplicagão do quesfi~nario: o questionário foi aplicado a uma pesquisa 

de campo (CLUNIE, 1997), sendo obIido de cada especisrlisfa avaliador, 
graus de imporfBncia para cada um dos atributos de qualidade 

mensurávejs (críMos), sejeçjonados na gnmejra efaga, através da 

utilka@o somente do conjunto de femm líng~~sfícos~ caraderízados por 

números fuuy  normais triangulares do tipo-íl?, delineados na Tabela IY.3 

4. QUARTA ETAPA: tratamento dos dados coietados dos especialistas, na 

a v a l ã o  de cada atributo de qualidade mensuriivel 

considerado (critério). 

Nesta etapa, os prognósticos individuais, obtidos de cada especialista (nheros 

fuzzy normais triangulares), são combinados, para cada um dos atributos de 

qualidade diretamente mensuráveis (critérios), gerando-se uma opinião consensual 

entre esses especialistas, para cada critério avaliado, sendo hrmalizada por uma 

h ç E o  de pertinência fw caracteristica N , onde: 

4.1. Calcsll'ar o grau de concord&nciu (HSU et al., 1996, CHEN et al., 1993, 

ZWICK et aZ., 1987): caicala-se o grau de concordância, C ( N , , N ~ ) ,  
combinando-se os julgamentos dos especialistas Ei e E,, através da razão 
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entre a área de interseção en&e eles e a área total, de suas £mções de 

pertinência, isto é: 

4-2. Construir a matriz de c o m ~ r d k i a :  c&hdos Iodos os graus de 

concordância entre cada par de especialistas Ei e E,, constrói-se uma matriz 

de concordância, MC, que fornece as indicações da aquiescência entre eles, 
- 

onde C,= C(Ni,Nj), s e i # j e  C,= 1, se i=j .  

Após a constnição da matriz MC, deve-se observar os seguintes itens: 

i. Caso C, = 0, isto é, não há interseção entre o i-enésk e o j-ésimo 

especialista, obtém-se mais informações desses especialistas (segundo a 

conveniência da avaliagão), com s objetivo de ajustar (convergir) suas 

opiniões, isto é, çhegar a urna interseção entre eles. 

ii. Depois de obtidas as novas informações, conforme o item (i), se persistir 

algum grau de coneorelâneia nulo, eonsiderá-10 na matriz MC, pois, no 

proçesso de agegqão (item 44, os valores nulos (isto é, os que destoaram 

do consenso geral entre os especialistas) terão peso zero no resultado final 

da agregagão. 

iii,Ate&u para o fato de que se hoiava iima grande dispauhde de respostas 

(isto é, um baixo consenso entre os especialistas), isto pode significar que 

estes não entenderam convenientemente a definição do objeto de 

investigação (DYER, 1992). Neste caso, o item (i) deve ser executado, 

tanto quanto possível, no sentido de se chegar ao maior consenso entre esses 

especialistas. 
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4.3. Cakular a concordância relativa: através dos dados obtidos de MC, 

calcula-se a concordância relatzva de cada especialista (CRI) envolvido 

neste processo, pela m&dia quadráHca do grau de concordância entre de: 

Com este procedimento, o cálculo de &R, tenderi para os maiores índices de 

consenso entre os especialistas avaliadores. 

4.4. Calcular o grau de concordância relativa: o grau da concordância 

relativa, GCRi, de um especialista, em relação a todos os outros 

espe~ialistas, é obtido peia siaédiapon&rada de CRi de cada especialista: 

4.5. Caleular o eoefície~tte de eostsemo dos espeeinlistns: o coeficiente de 

consenso, obtido para cada especialista (CCE,) considerará tanto o GCRi, 

quanto o peso, pgi (item 2,2), de cada um deles. 

4.6. Avaliar o critéuio de qualidade: o resultado da avaliagão de cada critério de 

qualidade seri dado por fi, que também é um n h e r o  fw.y normal 

triangular, onde é o produto algébrico fuzq (HSU et al., 1996, 

KAUFMANN et al., 199 1): 

EXEMPLO Etapa 4: 

Neste exemplo, serão apresentados os cálculos da avaliação do critério, 

Correção da Notação, que é um dos atributos d e  qualidade pertencentes ao 

objetivo Confiabilidade da Represenfaqão. 

4.í .  Cãlculo do grau de cenesrddncia: s &leuls do grau da concordância, 

C(N,, fi,), entre os especialistas Ei e Ej, foi obtido atravhs da razão entre 
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a área de infersegão das funç0es de perfinência, fli e Á$, Tabela IV.6, 

correspondenfes aos femos IingUísficos, ufilizados no julgamento do 

crit6ri0, por esses especialistas, Tabela IY5, e a área de união dessas 

mesmas firn~ões de pertinência. 

Tabela 1V.5: Termos linguísticos (números fuzzy), usados pelos especialistas 
na avaliação do critério, Correção da Notação. 

Tabela W.6: Área de interseção entre os especiatistas Ei e Ej na avaliação do 
critério, Correção da Notação. 
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42.  Construt$io da ma&iz $e concor$&cja: çcâlçulad~s todos os graus de 

concordância entre cada par de especialistas Ei e Eis foi construída a 

matrk de çoncord&?cia, EMC, Tabela IV.7. 

Tabela N.7: Matriz de Concordância entre os especialistas 6 e na avaliação do 
critério, Correçso da Nota~Cio. 

Após a construção da matriz NIC acima, observou-se que apenas o especialista 

E7 POSSUI grausde concordância nulos, isto é, não há concordância de seu julgamento 

com os julgamentos dos especialistas !E3, ã4, f5, E8, E3, E,,, f13, Ei5 e Eis. 

Como este trabalho utiliza os dados da pesquisa de campo realizada por 

CLUNIE (1997), o acesso posterior a todos os especialistas, que participaram desta 

pesquisa, tornou-se muita difícil. Como o ajuste para a convergência das opiniões 

entre todos os especialistas, isto é, C, + 0, para cada um dos 41 critérios avaliados, 

demandaria várias entrevistas com esses especialistas, tendo em conta a dificuldade 

de acesso a vários deles, decidiu-se pela utilização apenas das informações originais 

da pesquisa de campo, uma vez que isto é possível no MFAQS. Com este 

procedimento, os graus de concordância nulos, de um dado especialista, agirão no 

sentido de reduzir o peso desse especialista no julgamento final do atributo avaliado. 

4.3. Cáicuk da concordância relativa: através dos dados obtidos da matriz 

MC, calculou-se a conco&&cia relativa (CRi) de cada especialista 

envolvido neste processo, pela média qcradráfica do grau de concordância 

entre eles, Tabela lV.8. Para o especialista E,, por exemplo, tem-se: 
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4.4. Cálculo do grau de concordância relativa: o grau da concordância 

relativa, GCRi, de cada especialista, em rela@o aos demais especialisias, 

foi obtido pela rn6dia ponderada de CRi de cada especialista, mostrado na 

Tabela iV.8. Para o especialista E$, por exemplo, tem-se: 

GCRl = 0,6501 / 10,1723 = 0,06394 

4.5. Cálcuiu do coeficiente de consenso dos especialistas: o coeficiente de 

consenso foi obtido para cada especialista (CCEi), sendo considerado 

tanto o GCR,; quanto o peso, p ~ ,  Tabela IV.8, de cada um deles. Para o 

especialista E,, por exemplo, tem-se: 

Tabela IV.8: Concordância relativa, grau de concordância relativa, 
e coeficiente de concordância entre os Ei e E, na avaliação 
do critério, CorreçCio da Notação. 

4.6. Avaliação do criférb de qualidade: o resultado da avaliação do Critério, 

Correção da Nota~ão, 4 dado por N, que também é um número fuzzy 

normal triangular: 
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5. QUINTA ETAPA: agregação dos atributos de qualidade de software, em 

cada nivel hierárquico do modelo de qualidade. 

Nesta etapa, faz-se a agraga@o dos atributos de qualidade (BEl;CHOR et al., 

1995c, BELCHIOR et al., 1996a, BELCHIOR et al., 1996b) do tipo N, de acordo 

com o Modelo Rocha Estendido, gerando-se uma função de pertinência fuzzy 

característica, para cada subconjunto de atributos de qualidade em questão, isto é, 

os atrHbutus agregados: 

Assim sendo, tem-se de 1 a o objetivos de qualidade para um produto de 

software. Para cada objetivo, são defuiidos de 1 a f fatores de qualidade a ele 

relacionados. Cada fator contém de O a s subfato~es. Cada fatodsubfato~ possui de 

1 a c critérios (BELCHIOR, 1992b). 

* Cada atributo agregado avaliado, fi, composto por seus atributos constituintes, 

N,, N, ,.. . , também será formalizado por: 

5.1 Estabelecer o pnz2rRo de qunlirlade: quando se tratar do estabelecimento do 

padrão de qualidade (PQ) para um determinado produto de software ou para 

um domínio de aplicação específico, calcula-se o peso K. (BELCHTOR et 

al., 1995b, BELCHIOR ef ak., 199Sc, CHEN et al., 1995, LIOU et al., 

1992), isto 6, o grau de contribuição de cada atributo, que compõe o 

atributo agregado avaliado. O peso de cada atributo será obtido pela 

média ponderada dos graus de importância de cada um de seus atributos 

constituintes, isto é, o valor wi, que será calculado através da defuz@icação 

de seu númerofuzzy @i (ai, m,, bi) correspondente. Portanto: 

i. O valor wi será dado por: 
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wi = mi, que corresponde ao valor com grau de pertinência igual a 1, isto 

é, este é o valor nítido (clássico) do atributo de qualidade. 

ii. Opeso Wi, será dado por: 

J q = w i / z w i  

5.2 Calcular o grau de concordfincia agregado: calda-se o grau de 

concordância, C(*, g,), entre os atributos de qualidade, que estão sendo 

agregados (que são núinerosfuzzy E )  da mesma maneira que no item 4.1 

5.3 Construir n matriz de concordrlncia de agregagão: após o cálculo de todos 

os C, dos atributos pertencentes ao subconjunto, que está sendo agregado, 

gera-se a matriz de concordância de agregação (MCA) similarmente ao 

item 4.2. Se C, = 0, isto é, não há interseção entre os atributos í e j, procede- 

se ao cálculo do grau da não  concordância,^, entre esses atributos, que 

deverá ser um valor no intervalo [-i, O]: 

- d 
= -- r ,  onde: 

D 

i. d é a menor distlância entre os dois números fuzzy considerados 

(atributos) , ou seja, d = aj - bi ou d = ai - bj (utiliza-se o menor valor 

absoluto de d). 

ii. D é a maior distância entre o maior e o menor número fuzs, do conjunto 

de termos lingüísticas considerados, isto é,&, e$, respectivamente. 

Portanto, D = a,, - bl .  

iii. r é a razão entre as áreas dos números~uzzyEi eNj, sendo que O < r < 1, daí: 

5.4 Construir a matriz dos estados de agrega~ão: constrói-se a nova matriz do 

estado de agregação, MEA, que conterá os valores de C, e q., isto é, os 

grau dos estados de agregação, E,, substituindo a matriz MCA. 
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5.5 Calcular o estado relativo de agregaç&o: obtém-se o estado relativo de 

agregação, ERA (era), através da concordância ou não concordância de cada 

um dos atributos, que estão sendo agregados, atravds de dois procedimentos: 

i. Quando existe algum grau de não concordância, q, na matriz U4, 

calcula-se, inicialmente, o 'era' de cada atributo, pela média aritPnética 

do grau de concordância e do grau de não concordância do atributo em 

questão com os outros que estão sendo agregados, quantificando-se, 

assim, o quanto o atributo concorda ou diverge em relação aos demais, 

no processo de agregação. 

Com este procedimento, visualiza-se o estado de cada atributo no 

processo de agregação, isto é, o quanto cada atributo realmente contribui 

na composiç~o do novo atributo agregado. Quando algum atributo 

agregante tiver seu 'era' não positivo (condição de alerta), deve-se 

inquirir se, de fato, esse atributo deveria pertencer ou não aquele ramo da 

hierarquia de composição dos atributos do produto de sofhvare, que está 

sendo avaliado. Esta pode ser uma informação útil, para a validação da 

árvore hierárquica dos atributos de qualidade de softtvare. 

ii. Uma vez que os atributos, que estão sendo agregados, realmente 

pertencem ao ramo hierárquico da árvore dos atributos de qualidade em 

questão, procede-se ao cálculo do 'ERA ' pela média quadrática de todos 

os graus dos estados de agregação, E,, de seus atributos agregantes. 

Neste caso, os graus negativos (de não concordância) são tratados e 

exercem a mesma influência como se fossem positivos. Com este 

procedimento, objetiva-se chegar a um valor compensatório da 

coia-tribui@o de cada atributo no processo de agegagão, através do 

modelo fq proposto. Desta forma, preservando-se as características 

particulares de composição dos atributos, isto é, sua localização na 

árvore hierárquica de atributos de qualidade de software, estabelecida 

pela equipe gestora da qualidade na organização, executa-se o 
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processo de agregação. Se for detectado algum erro de localização 

nessa árvore, este deve ser tratado pela equipe responsável pela 

qualidade do produto avaliado, com é sugerido no item (i) anterior, ou 

através de outro procedimento estabelecido ou utilizado por essa 

equipe, sendo seus resultados de inteira responsabilidade da mesma. 

Exemplificando: se um determinado atributo de qualidade de software 

for composto por dois outros atributos com graus de importância 

diferentes entre si, para um determinado produto de software, e se um 

desses atributos tiver um grau de importância baixo e o outro alto, isto 

significaria que eles contribuiriam em uma percentagem baixa e alta, 

respectivamente, para a composiqão do atributo agregado considerado. 

Através do procedimento (ii) acima, obter-se-á para o atributo 

agregado um grau de importância médio. Portanto, o atributo agregado 

avaliado tem grau de importância médio, sendo composto por dois 

atributos, que possuem graus de importância baixo e alto. 

No entanto, se na análise dos resultados, este processo de agregação 

não for conveniente, para o produto que está sendo avaliado, deve-se 

justificar o motivo da agregação não poder ser realizada com tal, 

relacionando-se apenas os graus de importância de cada atributo, que 

seria agregado. 

5.6 Calcular o grutc do estado relativo de agregação: o grau do estado relativo 

de agregação, GERA, de cada atributo agregado é obtido pela média 

ponderada entre seus atributos constituintes: 

5.7 Calcular o coeficiente de consenso do atributo: o coeficiente de consenso 

do atributo (CCAi), obtido para cada atributo, que compõe o atributo que 

está sendo agregado, considerará tanto o GERAi, como também o peso Wi 

(item 5.1 (ii)) de cada um desses atributos. Caso não haja ainda um padrão 

de qualidade (PQ) estabelecido, ou se esteja determinado PQ para o produto 

de sohare,  que está sendo avaliado, ou para o seu dominio de aplicação, 

deve-se considerar W;: = 1, isto é, CCAi = GEMI (item 5.6). 
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5.8 Avaliar o atributo agregado: o resultado da avaliagão de cada atributo de 

qualidade agregado será dado, também por N, que também é um número 

fuzzy, onde * é o produto algébrico fuzzy (KAUI?MANN et al., 1991), 

formalizado por: 

EXEMPLO Etapa 5: 

Neste exemplo, serão apresentados os cálculos da avalia~ão do subfator, 

Correção do Uso do Modelo, que é um atributo agregado pertencente ao objetivo 

Confiabilidade da Representação, Apêndice /I. 

5.1 Esfabeíecimenfo do padrão de qualidade: por se tratar do 

estabelecimento do padriio de qualidade (PQ) para ERS, foram calculados 

os pesos Wi, isto Q, o grau de esntribuiqae (média ponderada) de cada 

atributo, que compõe o atributo agregado âvaiiads, conforme a Tabela V.6. 

Tabela lV.9: Critérios que compoem o subfator Correção no Uso do Método, 
com seus respectivos pesos W. 

5.2 Cálculo do grau de concoráãncia agregado: o cálculo do grau de 

concordância, C(@, , $,), entra os atributos de qualidade, que estão 

sendo agregados, foi feito da mesma forma que no item 4,7. Neste caso, 

foi gerada uma única matriz, por objetivo de qualidade, contendo as área 

de interseção entre todos os seus critérios constituintes, Tabela /V. 10, que 

servirá como base na agregação dos subfatores, fatores e do próprio 

objetivo de qualidade. Para o subfator, dado como exemplo, sua área total 

está na Tabela IV.9. 
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Area de. Interseção entre os critérios Ci e Cj 

5.3 Construção da matriz de concordância de agregação: calculados todos 
os graus de concordância entre cada par de critério Ci e Cj, foi construída a 

maMz de concord&xia, MC, Tabela /V. I I. 

-@e; , - 

-qi$- 
:gf$ 
'c&, -, . 

"e&$ 
cJÓ 
&Ci' 

g~iF 
b;'dCiz. 
@&< ..< . -- 
€$f$ 
C$$ 
*@C&: 

q$PiB 

Tabela IV. l l :  Matriz de Concordância entre os critérios Ci e Cj na avaliação dos atributos 
agregados: subfatores, fatores do objetivo Confiâbilidade da Representaçélo 
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0,42 0,37 O55 0,25 0,449 0,44 0,15 0,05 0,38 0,29 0,45 0,36 0,33 0,44 0,54 65$.$& 0,43 0,30. 

d,L L ,  

0,71 0,62 0,445 0,45 0,55 0,771 431 0,15 0,63 0,5O 0,664 0,64 0,55 0,67 0,42 0,35-0,43=0-72 .*-L- - 0,52 
0353 0,66 0,31 0,72 0,39 0,51 452 0.30 0,70 0,77 0,46 453 0,82 0,48 0,28 0,23 0,30 0,52%@ -2 

0,72 0,63 0,44 0,46 0,54 0,70 0,31 0,15 0,63 0,51 0,63 0,65 0,56 0,66 0,41 0,34 0,42 0,71 0,53 
Cj 

Tabela IV.16: Área de interseção entre os crit6rios C, e Cj do objetivo CondabiIidade da 
Representação 
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Como todos os C, + 0, isto é, há interseção entre os critérios i e j, não é 

necessário proceder-se ao cálculo do grau da não concorddncia,~,, entre esses 

critérios. A não ocorrência de pode ser um foite indício de que a árvore hierárquica 

dos atributos, que está sendo avaliada, esteja disposta coerentemente. 

5.4 Constru@io da matriz $0 estado de agregaçeío: neste experimento, a 

matriz do esfado de agregação, MEA, é a mesma da Tabela V.8, uma vez 

que não há C,. 

5.5 Cálculo do estado relafivo cle agregação: como não há C,, procede-se 

ao cálculo de ERAi, apresentado na Tabela /V. 12. 

5.6 Cálculo do grau do estado relativo de agregação: o grau do estado 

relativo de agregação, GERA, de cada atributo agregado é obtido pela 

média ponderada entre seus critérios constituintes, como mostra a Tabela 

IV. 12. 

Tabela 1V. 12: Estado relativo de agregação, grau do estado relativo de agregação, 
coeficiente de consenso do atributo, e os argumentos a e b das funções 
lineares dos critérios, que participaram do processo de agregação. 

5.7 Cálculo do coeficiente de consenso do atributo: s coeficiente de 

consenso do atributo, obtido para cada atributo (critério) i (CCAJ, que 

eompee s atributo que estâ sendo agregado, considerou apenas o valor 

de GERAj, porque se está estabelecendo o padrão de qualidade para 

ERS. Neste caso, Wi = I e, portanto, CCAi = GERAi (item 5.6 anterior). 

5.8 Avalja@o do atributo agregado: o resultado da avaliação do Subfator 

Correção do Uso do Mbtodo, também será um número fuuy N, e segue 

os mesmos procedimentos de cálculo do item 4.6, sendo dado por: 
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IV.3.1 Características do Modelo Ftlzzy para Avaliação da 

Qualidade de Software 

O Modelo fq para avaliação da qualidade de software, proposto neste capítulo, 

possui algumas características relevantes: 

i. Preservaqão da concordância (HSU et al., 1996, BARDOSSY et al., 1993): se 

todas as estimativas forem idênticas, a combinação resultante será a estimativa 

comum entre elas, isto é, se = @ para todo i, j, então hl= R. 
Prova: tomando-se o i t e m  5.8 (Etapa 5)  

?I 

como C (CCA, )= 1, então, N = Ni 

ii. Independência da ordem de combinação (BARDOSSY et aE., 1993): o 

resultado da agregação não depende da ordem da combinação das opiniões 

individuais, Se (o(l), o@), ..., o(n)) é uma permutação de (1,2, ..., 31, então 

fl=fl@l, $29 fln) =fl@CY(l>, N0(2), ---, flCY(Ft)) 

iii. Infiuência do grau de concordância e do peso do especialista: se a estimativa 

de um especialista se distancia da estimativas dos demais (pequeno índice de 

concordância), dou o peso do perfil desse especialista é inferior aos dos demais, 

então sua estimativa terá uma importância reduzida, no processo de avaliação. 

iv. Preservação do número fuzzy: se as opiniões de todos os especialistas podem 

ser representadas por um número fuzzy triangular normal positivo, então a 

funçilo de pertinênciiã da combiniãçiio é também um número fq triangular 

norma1 positivo. 

Baseando-se nos resultados obtidos deste modelo fwzy para avaliação da qualidade 

de software, pode-se obter índices de qualidade, na avaliação de novos produtos de 

software, de acordo com um padrão de qualidade estabelecido. 
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IV.4 Definição de Índices de Qualidade de Software 

Se houver um padrão de qualidade (PQ), já definido por este modelo ou por um 

outro compatível, para o produto de software, que está sendo avaliado ou seu domínio 

he aplicação, pode-se comparar os resultados obtidos pela aplicagão do modelo fuzzy 

proposto com esse padrão estabelecido. Com isto, obtém-se um índice de qualidade, 

que indicará se o produto cle software avaliado estir ou não dentro (59 padrão de 

qualidade desejado, e em que percentagem. 

Neste contexto, pode-se determinar o indice de qualidade do produto avaliado, 

através dos seguintes procedimentos: 

1. Redefl~içãu da função carncterlstica do atributo de qualidade: redefinir a 

função fuzzy de cada atributo de qualidade do tipo R = (aj, mi, bi), obtida na 

definição do padrão de qualidade, para a função fuzs, do padrão de qualidade, 

a= (ai, m, e, bi), isto é, um número fuzzy normal trapezoidal. O mapeamento 

de para e, resultará, então, na função = ( a ,  m, b,, b,), onde n e o limite 

superior do conjunto referencial já defkido. Esse mapeamento é possível, 

porque pode-se considerar que qualquer valor acima do padrão de qualidade (a 

direita da knção caracterí~tica)~ e também de qualidade e, portanto, plenamente 

aceitável. 

2. Cálc~lo do índice de qualidade: o indice de qualidade, qk, de cada atributo k, 

que está sendo avaliado, será formalizado por: 

Uma vez que q E [O, I], quando q = 1, isto significa que o atributo avaliado 

atinge totalmente o padrão de qualidade; se q = 0, então o atributo avaliado 

está totalmente fora do padrão de qualidade; se O 2 q I 1, o atributo está 

dentro do padrão de qualidade, na proporção do valor de q, isto é, o atributo 

avaliado é q % do padrão de qualidade. 

No cálculo do indice de qualidade para atríbutos agregados, se algum de 

seus atributos constituintes tiver q = 1, considerar, neste caso, o valor do 

padrão de qualidade (PQ) desse atributo constituinte. 
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N.5 Conclusão 
Neste capítulo, foi definido um modelo fuzzy para avaliação da qualidade de 

software, a partir do Modelo Rocha. Com a extensão do Modelo Rocha, o ganho mais 

~ i ~ c a t i v o  foi realizar a agregação de atributos de qualidade de software, através de 

conceitos e propriedades da teoria fuzzy. Com isto, esse modelo foi provido de uma 

fundamentação matemática., para o tratamento de suas medidas subjetivas. 

No capítulo a seguir, mostrar-se-á os resultados de uma experiência de uso do 

modelo f w  proposto, realizada com o objetivo de validá-lo. 



Capítulo V 

UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
DO MODELO FUZZY 

No capítulo anterior, foi definido o modelo f i~zzy para avaliação da qualidade de 

sofmare, sendo exemplificada cada uma de suas cinco etapa. Neste capítulo, é descrita 

a experiência completa de sua utilização com especificações de requisitos de sokware 

(ERS), realizada com o objetivo de validá-lo. Um atributo de qualidade de software 

pode ser avaliado, segundo sua função característica, com é mostrado a seguir. 

V.l Avaliação dos Atributos de Qualidade 
Cada atributo de qualidade de soha re  avaliado pode ser representado por sua 

função de pertinência (característica) correspondente, como, por exemplo, o critério 

Correção da Notação, exemplificado no Capítulo anterior, e mostrado na Figura K 1. 

o I 2 3 4 

Figura V.1: Critério Correção da Notação 

De acordo com a Figura Kl, pode-se obter as equações Eq. K I  do atributo de 

qualidade avaliado, que também é um número fuzzy do tipo fi = (a, rn, b), através da 

seguinte fórmula: 
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Assim sendo, o critkris Covegão da Notagão tem a seguinte h q ã o  de pertinência: 

O valor de m = 335 do critério avaliado, que corresponde ao valor de qualidade 

desejhel desse critério (na matemática clássica), pode ser utilizado nas equações dos 

termos lingüísticas MR (muito relevante) e I (imprescindível), conforme Seção M2,  

uma vez que este valor pertence ao intervalo de abrangência de cada uma dessas 

funFões: [3,4]. Assim sendo: 

Pode-se, então, fazer as seguintes deduções a respeito do critério Correção da 

Notagão, para espeçificaqões de requisitos de software em geral: 

i. Na linguagem matemática clássica, considerando-se a escala numérica de O a 4, 

previamente estabelecida, Tabela IK3, o padrão de qualidade do critério 

avaliado encontra-se no intervalo de [2,55; 3,991 e o seu valor de qualidade 

desejável é 3,55. 

ii. Na linguagem da teoria fuzzy, o padrão de qualidade do critério avaliado é o 

níunero fuzzy fl= (2,55; 335; 3,99), cuja finriqZo de períin2ncia está na Figura 

V.1 e o seu valor de qualidude desejável é 45% muito relevante e 55% 

imprescindível. 

A seguir, serão mostrados todos os experimentos realizados, através do modelo 

fuzzy, para ERS, com o objetivo de validá-lo. 

V.2 Uma Experiência com o Modelo Fuuy 
Considerando-se as situações grevistas para a utilização do modelo fuzzy, descritas 

na Seção IV. 3, foram objeto do experimento as seguintes: 
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@ Determinação do Padrão de Qualidade (PQ) de um produto de software. Um 

conjunto de 16 especialistas, em engenharia de software, avaliou um conjunto de 

atributos de qualidade, identificados para especificações de requisitos de software 

(ERS). A definição desses atributos, cuja lista está no Apzndice 11, e a pesquisa de 

campo correspondente foram realizadas por CLUNiE (1997). 6 objetivo era obter de 

cada especialista o grau de importância de cada uiil dos atributos avaliados, para que 

uma especificação de requisitos fosse considerada de qualidade, isto é, o padrão de 

qualidade que uma especificação de requisitos deveria apresentar. 

A avaliação da qualidade de um produto de software, apoiada em um PQ jk 

previamente definido. Um grupo de 3 especialistas avaliou a modelagem de dados do 

módulo$financeiro do Sistema SIGAH-Multimídia, um sistema de iaformação hospitalar 

em desenvolvimento, na Unidade de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital 

Universitário da UFBA / Fundação Bahiana de Cardiologia (UCCVIFBC), com a 

colaboração da área de Engenharia de Software da COPPE/UFRJ. Nesta avaliação, foi 

considerado um subconjunto dos atributos de qualidade de ERS, relacionados no 

Apêndice W. Os resultados destes julgamento foram confrontados com o PQ, 

estabelecido para ERS, obtidos no item anterior. Desta forma, foram gerados índices de 

qualidade, para cada atributo avaliado, chegando-se à medigão da gualidude do modelo 

de dados, um subproduto da ERS. 

A seguir, serão descritos os resultados das duas situações expostas acima. 

V.2.1 Determinaqão do Padrão de Qualidade para ERS 

A determinação do padrãrz de qualidade (PQ) para especificações de requisitos de 

sofhvare segue as etapas do modelo fuzzy para avaliação da qualidade de software 

(MFAQS), Seção íV.3, segundo a notação utilizada no Modelo Rocha Estendido, Seção 

IV. 1. Foram analisados todos os critérios, subfatores e fatores para cada um dos três 

objetivos de qualidade, apresentados no Apêndice 11, para ERS em geral. 

A Tabela V.1 apresenta os resultados obtidos, através da aplicação do MFAQS, 

para o objetivo da Confabilidade da Representação de especificações de requisitos de 

software, incluindo os pesos correspondentes para cada um desses critérios na agregação 

de subfatores (fiUB), de fatores (VFAT) e do próprio objetivo de qualidade (V&). 
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Tabela V. 1 : Avaliação do objetivo Confíabilidade da Representagão de ERS, 
através de números fuzzy. 

Com base nos dados da tabela acima, foi elaborada a Figura KS, que apresenta os 

resultados defuzificados, isto é, o valor de m do número fuay = (a, m, 6) deste 

objetivo de qualidade, em ordem descendente do grau de relevância de seus critérios 

constituintes, para ERS em geral. 
I 

Figura V.2 t-tíerarquizaçiio dos critérios do objetivo 
Confiabilidade da WpresentaMo para ERS 

Observa-se que 89% dos critérios desse objetivo estão entre MI (muito importante) 

e I (imprescindível), segundo o conjunto de termos linguísticos da Tabela N. 3. 
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Como está evidenciado no gráfico acima, os critkrios Estar Atgalizuda (ETA) e 

Acessibilidade (ACE) possuem os graus de relevância mais altos. Segundo CLUNIE 

(1997), esta tendência pode ser entendida pela preocupação de se ter uma especificação 

que possa ser facilmente manuseada por seus diversos usuários e na versão atualizada, 

ao longo do processo de desenvolvitílento, devendo ainda atender às necessidades de 

manutenção. 

Os critérios Unlfclrmidade de Detalhes da Docurnenta@o ( U m )  e IndependEncia 

de Detalhes de Projeto (IíIP) são os que apresentaram graus de relevância mais baixos. 

Isto pode ser explicado porque, na elaboração de uma especificação de requisitos de 

software, geralmente, muitas questões ainda n&o se encontram bem definidas, nem 

completamente entendidas. Assim sendo, neste contexto, esses dois critérios não se 

tomam tão importantes quanto os outros. 

A Tabela Y.2 apresenta os dados obtidos, através da aplicação do MFAQS, para o 

objetivo da ConJabilidade Conceitual de especificações de requisitos de softvvare, 

incluindo os pesos correspondentes a cada um desses crit6rios na agregação de 

subfatores (WSUB), de fatores (WFAT) e do prhprio objetivo de qualidade (WOBJ). 

Com base nos dados da tabela acima, a Figura Y.3 mostra, também, os resultados 

defmEficados em ordem descendente do grau de relevância dos critérios do objetivo 

confiabilidade conceitual, para ERS em geral. 



Capítulo V Uma Expmi2ncia de UIilizaqZio do Modelo Fuzíy 

Figura V.3: Hierarquiza@io dos critérios do 
objetivo Confiabilidade Conceitual para ER!3 

Um índice de 77% dos critérios pertencentes a este objetivo de qualidade, também, 

estão no intervalo de muito importante a imgrescindivel, enfatizando o quão é 

importante o entendimento, a consistência e a completitude conceitual da especificação. 

Se uma especificação não é precisa, e devidamente definida, por certo não atenderá, 

plenamente, as necessidades e reivindicações de seus usuários. 

O critério mais relevante, neste grupo, é Necessidade dos Requisitos (NRQ). Assim 

sendo, é extremamente necessário que os requisitos considerados imprescindíveis ao 

produto sejam descritos, pois, sem eles, a especificação perde o sentido. 

O critério, que vem logo a seguir em grau de importância, é a Consistência Interna 

(COI), uma vez que é de vital para a consecugão acurada de uma especificação de 

requisitos, que não existam conflitos entre partes da mesma. 

Já os critérios Nao Redundância de Infoma@es (NRI) e Completitude com 

Rela~ão ao Mbtodo de Desenvolvimento (CMM) foram consideram de menor monta. 

Isto pode ser atribuído ao fato de que, durante os procedimentos de elaboração de m a  

ERS, ainda não há consenso e um direcionamento bem definido sobre muitos aspectos 

conceituais. Portanto, algumas questües podem se repetir, até mesmo para serem 

melhor elucidadas. Por este mesmo motivo, pode-se não se ter ainda todas as 

inforrnações requeridas por um método de desenvolvimento. 

A Tabela r3 mostra os dados obtidos, através da aplicação do MFAQS, para o 

objetivo Utilzzabilidade de especificações de requisitos de software, considerando, 

também, os pesos correspondentes a cada de seus critérios na agregação de subfatores 

(Wsm), de fatores (EFAT) e do próprio objetivo de qualidade (hJ). 
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Tabela V.3: Avaliação do objetivo U-tilizabilidade de ERS, através de númaos fuzzy. 

A Figura V.# apresenta a hierarquização dos critérios que fazem parte apenas do 

fator Implernenlabili&de. Os outros fatores desse objetivo, segundo CLUNIE (1997) 

estão relacisaaados a crit6rios dos objetivos ConJ;abilidade da Representação e 

ConJiabiZicúzde Conceitud, que foram analisados anteriormente. 

Figura V.4: Herarquização dos critérios do objetivo 
Milizabilidade para ERS. 



Capítulo V Uma EqeriEncia de Utilizaqão do Modelo Fuzzy 

Novamente, a grande maioria dos critbrios desse objetivo de qualidade se inserem 

no intervalo muito importante e imprescindível (cerca de 92%). Os atributos de 

qualidade Existência de Capital (ECT) e Existência de Tecnologia (ETE) são os mais 

importantes neste grupo. Realmente, se não existirem recwsos pecuniários e 

tecnológicos para a irnplementação de uma ERS, por certo ela não será viável. 

Os critérios Aceitabilidade dos Impactos Sociais ( A I S )  e Aceitabilidade da 

engenharia humana (AEH) foram os que tiveram a menor relevância, entre os 

avaliadores. Como esta pesquisa de campo foi realizada com um grupo de especialistas, 

eâsençialmente técnico, grovave1me~te os possíveis impactos sociais decorrente do 

desenvolvimento de uma ERS foram, por eles, visuallzados de forma secundária. 

O critério AEH diz respeito ao grau de satisfação e ao desenvolvimento do potencial 

humano dos usuários. É provável que este baixo escore reflita ainda o tradicional 

conflito entre usuários e especialistas em computação @ELCHIOR, 1994, 

FREEDMAN, 1993). MUMFORD (1972) já alertava para a excepcional falta de contato 

entre os especialistas de computador e os usuários jlinais, que possuem dejkiências 

alarnzantes não somente em consultas mas em rela@o à comunica@o. 

A Figura I? 5 mostra a disposição dos subfatores de qualidade avaliados para ERS, 

também, em ordem decrescente do grau de importância. Os subfatores são atributos 

agregados de qualidade, compostos por um conjunto de crit&ios, segundo o Modelo 

Roçha estendido. 

Rgura V.5: Herarquiza~ão dos subfatores de 
qualidade de WS 

Dentre os subfatores avaliados, a Viabilidade Financeira (VFI), a Disponibilidade 

(DIS) e Necessidade (NEC) foram, respectivamente, os mais relevantes, o que condiz 

com a avaliação dos critérios a eles pertinentes. 



Sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento de um ERS sem a existência e a 

disponibilidade de um suporte fínanceiro para este fim, dificilmente terá algum êxito. 

Uma vez atendido a este pre-requisito, m a  ERS não atualizada e de difícil acesso 

impactará, diretamente e de forma negativa, no desenvolvimento do próprio produto. 

Mesmo que uma ERS atenda convenientemente aos dois subfatores anteriores, mas 

seus requisitos tidos como imprescindíveis não forem estabelecidos devidamente, estará 

fadada ao insucesso. 

Os subfatores de menor relevância, neste grupo, são, respectivamente, 

Uniformidade de Abstração, Não Redundância e Viabilidade Social, o que condiz com 

a avaliação de seus respectivos critérios de qualidade. 

A Figura V 6  apresenta a agregação dos subfatores de qualidade avaliados para 

ERS, em ordem decrescente de seu grau de relevância. Os fatores que mais se 

destacaram foram a Manplabilidade (MAP), Implernentabilidade (IMP) e 

Fidedignidade (FID). 

Figura W.6: Hierarquização dos fatores de 
qualidade de ERS 

Portanto, deve-se procurar desenvolver especifícações de requisitos que sejam 

facilmente manipuláveis, para diversas formas de uso, isto é, estejam disponíveis para 

seus usuários em sua versão mais atualizada e cujo conteúdo possa ser rastreado sem 

muito custo ou esforço, desde sua visão mais global até a mais detalhada e vice-versa. 

O fator Implementabilidade (IMP) veio em segundo lugar em grau de importância, 

embora possua o subfator Viabilidade Financeira (WI), avaliado como o mais 

selevante entre todos os subfatores. Esse fatos, também, contém o subfator Viabilidade 
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Smíal (VSO), avaliado com sendo de pouca releviincia. Neste sentido pode-se fazer 

algumas ponderações: 

i. O subfator Viabilidade Social deveria, realmente, compor o ramo da árvore 

hierárquica de qualidade do fator Implementabilidade? 

ii. O processo de avaliação dos atributos agregados deveria simplesmente assumir 

o valor de seu atributo constituinte de maior importancia, para ressaltar o grau de 

qualidade deste? Ou deveria assumir o grau de seu atributo de menor importância, 

considerado como o elo maisjkigil da corrente (do grupo)? 

O processo de avaliação dos atributos agregados, utilizado pelo lMFAQS, leva em 

consideração todos os graus de importância de cada atributo, que compõe o ramo da 

árvore herárquica, que está sendo agregado. O resultado desta agregação tende sempre 

(pela estrutura do próprio modelo - quinta etapa, capítulo N) para o maior grau de 

concordância entre os atributos da composição, c o m  também considera o peso relativo 

de cada um deles, segundo o padrão de qualidade apurado, se for o caso. 

V.2.2 Avaliação de uma ERS 
Na segão anterior, foi estabelecido um padrão de qualidade (PQ) para ERS em 

geral, através do MFAQS proposto. Através deste paddo, pode obter-se índices de 

qualidade (Seção 1 K  4), para a avaliação de especificações, o que indicará se ela está ou 

não dentro do PQ estabelecido. 

Foi avaliada a Modelagem de dados, subproduto da Especlficaçüo de Requisitos do 

Módulo Financeiro do sistema SIGAH-Multimídia, da UCCV/FBC. 

A avaliação realizada por 3 especialistas, que não participaram de sua co~ecção, 

baseados em uma cópia da mesma, fornecida a cada um deles. A técnica de avaliação 

utilizada foi inspeção individual. 

O perfil de cada especialista avaliador está na Tabela V.4, que retrata a apuração 

dos resultado do QIPE (Questionário de 1dentzJicação do P e e l  do Especialista). 

Tabela V.4.: Resultados do QTPE para ERS real 
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O conjunto de termos lingüísticos utilizados nesta avaliação está descrito no 

questionário CBERS, Apêndice W, e possui uma relação dueta com os termos 

linguísticos, estabelecidos no levantamento do padrão de qualidade (PQ), com é 

mostrado na Tabela V;5 abaixo. 

r Grau de I TermoLingÜístico ( TermoLhgiiistico I Número fuuy 1 
importância do PQ da CAERS normal 

0,o Nenhuma Relevância 

Tabela V.5: Relação entre os números fuzs) normais do PQ e da CAERS 

Na avaliação, foi considerado um subçoajunto dos atributos de qualidade de ERS, 

pertinente ao subproduto sob avaliação. Este subconjunto, pode ser identificado nas 

Tabelas V; 6 e V; 7. 

Os resultados dessa avaliação e seus respectivos índices de qualidade (a), também 

silo exibidos nas Tabelas l? 6 e V. 7. 

ATRIBUTOS DE QUALIDADE DE SOFTWBRE 1 PQ pata ERS I E RS 1 I 0  1 

Tabela V.6: Resultados da avaliação para o objetivo Confiabilidade da Representação 
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[ ATRIBUTOS DE QUALIDADE DE SOFWBRE f PQ pãm ERS I ERS I 10 I 

Tabela V.7: Resultados da avaliação para o objetivo Confiabilidade Conceitual 

A partir dos resultados apresentados nas duas tabelas anteriores, pode-se inferir que 

o produto avaliado está dentro do padrão de qualidade (PQ) para ERS, segundo o 

MFAQS. Neste caso, dos atributos avaliados pelos especialistas, 58% estão com PQ = 

1, isto é, com qualidade ideal, 26% dos critérios estão dentro do PQ, e apenas 16% dos 

estão abaixo do padrão de qualidade. 

Os atributos que não atingiram a qualidade ideal (q = I), mas que estão dentro do 

padrão de qualidade, em temos percentuais, são: (i) Uniformidade de Termos - 32,8%; 

(ii) Unformidade de NotaçGo - 60,7%; (iii) Complementabilidade - 19,9%; (iv) 

Consistência Interna - 87,6%; e (v) Precisão - 77,0%. 

Neste capítulo, foi apresentado um experimento para validar o MFAQS, baseado 

em uma pesquisa de campo realizada, para levantar o padrão de qualidade de 

especificações de requisitos de software. Baseado no padrão de qualidade obtido, foi 

também avaliada uma ERS real, obtendo-se os indices de qualidade para os atributos 

avaliados. 

Neste contexto, o MFAQS atendeu, convenientemente, a seus objetivos nesta 

experiência: (i) estabeleceu um padrão de qualidade para o produto de software 

considerado, e (ii) avaliou um produto de software (similar) real, com base nesse padrão 

estabelecido. 
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Neste trabalho, foram discutidos vários tópicos referentes a qualidade de processos 

e de produtos de software, em conformidade com o padrão ISOEC, juntamente com 

alguns modelas de avaliação mais representativos, tendo sido discutido, também, a 

temática de medição do software (Capítulo II). 

Discorreu-se ainda sobre vários conceitos e propriedades da teoria dos conjuntos 

fuzzy, que vem sendo o elo de ligação entre muitos modelos imprecisos (subjetivos) do 

mundo real e a sua representação matemática (Capítulo Ia, para que pudessem dar 

suporte ao modelo fuzs, para avdiação da qualidade de software, proposto a partir da 

extensão do Modelo Rocha (Rocha, 1983) {Capítulo N). 

Após a definição do modelo fuzzy, foi realizada uma experiência de sua utilização 

(Capítulo V), objetivando-se validar o modelo e fornecer um exemplo de sua utilização. 

Este trabalho teve as seguintes contribuições: 

i. A extensão do Modelo Rocha para suportar os conceitos da teoriafuzv, através 

do modelo fuzzy para avaliação da qualidade de software, fornecendo, assim, 

uma base matemática sólida e um mecanismo capaz de interpretar, na linguagem 

do desenvolvedor elou usuário, os resultados da medição do software. 

ii. A utilização do peso do especialista em qualidade de software, através da 

elaboração do Questionário de Identifica@o do Pwfd do Especialista, como 

também a definição de uma metodologia de apuração de seus resultados. Estes 

dados poderão, também, ser usados para avaliar e selecionar, antecipadamente, o 

gmpo de especialistas, que participarão da avaliação do produto de software. 

iii.A aylicaqão de funções de pertinência (números fuzzy normais triangulares), 

para representar um atributo de sohare,  em qualquer ramo da árvore 

hierárquica de qualidade a que pertença. 
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iv. A agregagão de atributos de qualidade de sohare,  nos vários níveis de sua 

árvore h ie rwisa  de qualidade, considerando-se, alem do grau de importância, 

o peso de cada atributo agregante {primitivo), obtido no levantamento de seu 

padrão de qualidade (se tiver sido estabelecido). Com este procedimento, visa-se 

evitar (ou minimizar) possíveis distorções na apuração dos resultados da 

avaliação, isto é, atributos que tenham sido avaliados com valores muitos 

diferentes (para mais ou para menos) daqueles estabelecidos como padrão de 

qualidade. 

v. Aplicação do conceito de sidaridade (usado em tomada de decisão), para a 

avaliações da qualidade de software, na apuração das estimativas dos 

especialistas. Assim sendo, o resultado final da avaliação tende para onde houve 

maior grau de consenso, ni%o gerando um resultado de tendência central. 

Quando, por exemplo, um especialista divergir totalmente dos outros 

especialistas, isto é, seu estado de concordâficia em relação a todos os outros for 

nulo, seu julgamento é automaticamente desprezado, pelo próprio modelo. 

vi. A extensão do conceito do grau de concordância nulo, para o grau de não 

concordância, no intervalo [-I, O], para o processo de agregação de atributos de 

qualidade de software. Isto porque todos os atributos de qualidade, que 

compõem um atributo agregado, independentemente de seu grau de importância, 

influencia o ramo hierárquico ao qual pertence, e não deve ser simplesmente 

desprezado, eomo ocorre em (v). O grau de concordância e p u  de não 

concordância passaram a se chamar, então, estado de concordâncza. Com isto, 

quando algum atributo agregante tiver seu estado de conc~rddncia não positivo, 

passa a ser considerado, também, no processo de agregação. Nesta situação, 

pode-se ponderar se, de fato, esse atributo deveria pertencer ou não aquele ramo 

hierárquico, que está sendo avaliado, e tomar a decisão, se for o caso, de 

rearranjar o atributo em sua árvore hierárquica de qualidade. 

vii.Definição de procedimentos para cálculo de indices de qualidade, baseados em 

um padriio de qualidade já tenha sido estabelecido, mediante a modelo proposto. 
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VI.1 Perspectivas Futuras 

Várias são as perspectivas para dar continuidade a este trabalho, que podem ser 

sugeridas: 

Automação do modelo fuzzy proposto para uvalia~ão da qualidade de software, 

de maneira que possa ser facilmente utilizado como uma ferramenta de 

avaliação. 

Utilizaçiio deste modelo na avaliagão da qualidade de outros produtos de 

software ou de domínios de aplicagão, para melhor ser validado e refinado. 

Continuar investindo na aplicação da teoria dos conjuntos fuzzy no processo de 

avaliação da qualidade software, por esta ser urna teoria robusta, fundamentada 

axiomaticamente, e que manuseia, convenientemente, conceitos subjetivos e 

vagos, nomalmente encontrados ao longo do ciclo de vida de um produto de 

software. 

A experiência do uso da teoria fuzzy na avaliação da qualidade de software, 

especialmente em especifícações de requisitos, foi enriquecedora, motivando-nos cada 

vez mais a pesquisar outras áreas afins, que possam fornecer subsídios e contribuir para 

a consolidação e maturidade da engenharia de software. 
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1. Questionário de Identificação do Perfil do Especialista 

O Questionário de 1dentrJicação do Per- l  do Especialista (QIPE) pode e deve ser 

adaptado de acordo com as necessidades de quem o está aplicando, bem como o 

estabelecimento dos pesos para cada um de seus subitens, para a obtenção de resultados 

convenientes. Neste trabalho, utilizou-se um QIPE, que contém apenas 7 itens 

(questões) e cada item possui vários subitens, como é mostrado na Seção I. I. 

Sugere-se que a apura@o dos resultados do QIPE siga a escala de pesos 

apresentada na Seçdo 1.2, e que o escore total de cada item seja normalizado, quando 

necessário. ROBINS (1995) adverte que a definição de escores é árdua, pois estes 

frequentemente levam a incertezas nos valores fínais da avaliação. 

Neste contexto, os resultados do Q P E  serão obtidos como se segue: 

i. A apuração de cada item do QIPE é feita pelo somatório de seus subztens 

selecionados pelo especialista, Ei, que o avaliou, de acordo com escores, 

previamente definidos para cada um desses subitens (Seçãa 1.2). 

ii. Se for especificado pelo especialista, um valor "Maior que 7" para qualquer um 

dos subitens (quantificáveis) acima descritos, acrescentar ao escore 

correspondente, para cada acréscimo de 7 (isto é, > 14, > 21, ... ), o seu fator 

base, ou seja, o índice que quantifica a opção "Entre I e 2". Por exemplo, 

alguém que tenha marcado no item 2 do QIPE, no subitem sistemas de Grande 

Porte, simplesmente a opção "Maior que T', receberá o escore igual a 3. Mas, 

se tiver, por exemplo, tiver indicado a quantidade 18, para sistemas de Grande 

Porte que tenha desenvolvido, seu escore será 4, isto é, 3 + 1 ( >14); se tiver 

indicado 25, seria 3 + 2 (> 21), e assim por diante. Note-se que, neste caso, o 

escore 1 corresponde a seu fator base, isto é, o escore pertencente à opqão 

"Entre I e 2" deste subitem exemplificado. 

iii.Cada item do QIPE, quando necessário, deve ser normalizado, isto é, deve ter 

seu valor, no máximo, igual a 1. Para isto, quando um determinado item, 

considerando-se este mesmo item para todos os especialistas participantes do 

processo de avaliação, possui um escore-total, eti, maior que 1 (um), calcula-se 

o escore-normalizado, eni, desse item em particular, para cada Ei, onde o 

símbolo r 1 representa o maior valor do item, que está sendo apurado. Neste 
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iv. Finalmente, procede-se ao somatório de todos os escores-finais dos itens 

(questões) do QIPE, obtendo-se, assim, o total do QIPE, @PE,  por especialista. Neste 

trabalho, como se tem apenas 7 itens definidos no QlPE, então, tQIPEi I 7. 

A seguir, os escores são defínidos para cada item e subiem do QIPE, como 

também as regras para a apuração de seus resultados. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

COPPE/UP;RJ - Programa de Engenharia de Sistemas e Computaqão 

Linha de Pesquisa: Engenharia de Sofíware 

Questionário de Identificaçh do Perfil do Especialista 

Produto de Softwae: ínstituição: 

Avaliador: Fone&: 

1)  Marque sua experiência ou as atividades (cargos) que j& exerceu ou exerce, na 

íírea de computação: 

U Gerente de projeto O Professor (universitário) de informática 

(ou de cursos de informAtica de mais de 40 horas) 

O Analista de sistemas U Projetista 

O Programador O Usuário 0 Outra 

2) Jii participou do desenvolvimento de p a n t ~ s  sistemas de computlkção? 

Grande Porte: O Nenhum O Entre 1 e 2 U Entre 3 e 7 Maior que 7 

Médio Porte: O Nenhum Entre 1 e 2 0 Entre 3 e 7 17 Maior que 7 

Pequeno Porte: O Nenhum O Entre 1 e 2 O Entre 3 e 7 0 Maior que 7 
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3) Se for o caso, em que fases do çiçk, de vida de am pmduto de softwure já 

participou? 

17 Especificação de Requisitos Projeto O Teste 

O Codifica@io O Manutenção OOutra(especifícar) 

4)  Quanfos produtos de software (espec ficagões, pí40jetos, sistemas, etc.) similares 

ao que está sendo avaliado já desenvolveu? 

O Nenhum Entre 1 e 2 O Entre 3 e 7 O Maior que 7 

5 )  Como você çZass$icaria mu entendimento em relaqão ao produto de software 

em questão (conceituação, objetivos e viabilidade do sistema): 

O Excelente 17 Alto O Bom Médio O Baixo O Nenhum 

6 )  Marque a opção que melhor caracteriza seu grau de escolaridade? 

O Segundo Grau O Terceiro Grau (área) 

O Especialização (a nível de pós-graduação) 

O Mestrado (área) O Doutorado (área) 

7 )  Marque os subitens (e a quantidade a eles referentes), que dizem respeito a seu 

grau de treinamento em infonncitica: 

Cursos (até 8 hs): 17 Nenhum O Entre 1 e 2 O Entre 3 e 7 O Maior que 7 - 

Cursos (até 40 hs): O Nenhum O Entre 1 e 2 O Entre 3 e 7 O Maior que 7 - 

Cursos (mais de 40 hs): 0 Nenhum O Entre f e 2 O Entre 3 e 7 O Maior que 7 - 

Sirnpósios/Congressos: O Nenhum O Entre 1 e 2 O Entre 3 e 7 O Maior que 7 - 

Publicações de artigos nacionais: ONenhum UEntre 1 e 2 OEntre 3 e 7 0>7 - 

Publicações de artigos internacionais: ONenhuin OEntre 1 e 2 OEntre 3 e 7 0>7 - 
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1.2 Definição dos Escores do QIPE 

1) Escore-total do item: Escore-JmZ do item: 

Gerente de projeto 1 Professor (universitário) de mformática 0,9 

(ou de cursos de infomática de mais de 40 horas) 

Analista de Sistemas 0-8- Projetista OJ 

Programador 0.6 Usuário 

Outros (considerar o escore, se for pertinente k infurmiitica) 

2) Escore-total do item: Escore-final do item: 

Grande Porte: Nenhum -0- Entre 1 e 2 1 Entre 3 e 7 2 Maior que 7 3. 

Médio Porte: Nenhum Entre 1 e 2 0-7- Entre 3 e 7 1,4 Maior que 7 u. 
Pequeno Porte: Nenhum a Entre 1 e 2 0,3 Entre 3 e 7 Maior que 7 0,9. 

3) Escore-total do item: Escore-final do item: 

Especificação de Requisitos 1 Projeto 0,8 Teste 0,7 

Codificação 0,6 Manutenção 0-5- Outra (se pertinente) 0,3 

4) Escore-total do item: Escore-fia1 do item: 

Nenhum Entre 1 e 2 0-3- Entre3e7 0-7- Maior que 7 1. 

5 )  Escore-total do item: Escore-final do item: 

Excelente 1 Alto 0,9 Bom 0.7 Médio 0-5- Baixo 0,,3 Nenhum 3 

6 )  Escore-total do item: Escore-Jnul do item: 

Segundo Grau 0,2 Terceiro Grau 0.6 (área de informática) 

0,4 (outras áreas) 

Especialização (a nível de pós-graduação) 0-7- (área de informática) 

0-5- (outras 5ireas) 

Mestrado 0-8- (área de informática) Doutorado 1 (área de informática) 

0-6- (outras áreas) 0-8- (outras áreas) 

7) Escore-total do item: Escore-$na2 do item 



Apêndice I Questionário de Identifícagão do Perfil do Especialista 

Cursos (até 8 hs): Nenhum o Entre 1 e 2 OJ- Entre 3 e 7 &fj Maior que 7 0,9. 

Cursos (ate 40 hs): Nenhum Q Entre 1 e 2 0,5 Entre 3 e 7 1,=2 W o r  que 7 1,8. 

Cursos (mais de 40 hs): Nenhum Entre 1 e 2 Q Entre 3 e 7 1,ó Maior que 4 2,4. 

Simpósios/Congressos: Nenhum Entre 1 e 2 Q Entre 3 e 7 Maior que 7 u. 
Publicações de artigos nacionais: Nenhum Entre 1 e 2 Q Entre 3 e 7 > 7 u. 
Publicações de artigos internacionais: Nenhum Q Entre le2 i Entre 3 e 7 2 >7 3. 

TOTAL DE ESCORES DO QPE (tQLPiF): 
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11. Atributos de Qualidade para ERS 

Os produtos de s o k e  são desenvolvidos para atenderem a determinadas 

necessidades dos usuiirios. Depois de serem colocados em operação, espera-se que 

tenham uma vida útil longa e produtiva. Para que isto se concretize, devem ser atingidos 

os seguirttes objetivos de qualidade: covífiabilidade da representação, con$abilidade 

conceitual e utilizabilidade (ROCHA, 1987). Neste apêndice, as tabelas apresentam o 

conjunto de atributos de qualidade para especificações de requisitos de software (ERS) 

em geral, definido em CLUNIE (1997), por objetivo de qualidade, segundo o Modelo 

Rocha. 

O objetivo Confabilidade da RepresentagRo refere-se As earaeterísticas que 

tornam a especificagão c o ~ â v e l  para seus usuhrios, considerando-se aspectos 

refaentes à sua forna, e que tomam possível a sua çompreensão e maiaipu1ação, tendo- 

se em conta que a especificação evolui ao longo do desenvolvimento, sendo modificada 

durante a vida útil do produto ao serem feitas manutenções. Este objetivo se realiza 

através dos fatores de qualidade: Comnicnbilidade e Manipulnbilidade. 

no método foi usado de forma correta. 

res de qualidade 5 Critérios de qualidade 

a Subfatores de qualidade 

Tabela AII. 1 - Cxactei-ísticas de qualidade relacionadas ao objetivo 
Confiabilidade da Representação para ERS (CLUNIE, 1997) 
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0 Subfatores de qualidade 

Característica que avalia se todos os aspectos estão descritos na 1 
especificação com o mesmo nível de detalhamento, considerando- 1 
se um determinado estágio de desenvolvimento. 
Característica que avalia na especificação de requisitos a existência 
de restrições com relagão à -escolha de alternativas de solução 
próprias da fase de projeto. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se as partes da 
especificação podem ser entendidas e modificadas de forma 
independente. 
Característica que avalia o grau de associação das informações de 
um capítulo e, dentro deste, seções. 
Característica que avalia o grau de interdependência entre os 
módulos - cccpítulos ou seções - . 
Característica que avalía se a estrutura, composta de capítulos e, 
dentre destes, seções, está organizada numa seqüência lógica. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a especificação 
contém um volume mínimo de texto por ter-se maximizado 0 
volume de informação por unidade de texto. 
Característica que avalia se a especikação faz uso de documentos 
auxiliares - referikcias, glosshios, dicio12ára'os de dadas - que 
facilitam seu entendimento. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se a especificação 
foi gerada considerando as normas estabelecidas para o 1 
desenvolvimento do produto. 
Característica que avalia se a especificação foi gerada obedecendo 
as normas estabelecidas pela organização desenvolvedora. I 
Característica que avalia se a especificação foi gerada 
considerando as normas estabelecidas pelo contratante. 

Característica que avalia se qualquer usuário autorizado pode 
facilmente consultar a especificação e/ou obter uma cópia da 
mesma. 
Característica que avalia se a especiíkação reflete a informação 
mais recente. 
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 ate a mais detalhada e vice-versa. 
Característica que avalia se o conjunto de especificações está 
organizado, de forma a facilitar sua manipulação. 
Característica que avalia se existem facilidades para se localizar 
todos os elementos, dentro de uma especificação, relacionados com 
determinado aspecto ou assunto. 
Característica que avalia se existem facilidades para localizar todas 
as especificações e demais documentos relacionados a um 
determinado aspecto ou assunto. 

7 Critérios de qualidade 

Tabela M. 1 - Caractm'sticas de qualidade relacionadas ao objetivo 
Conzabilidade da Representaqão para ERS (continuação) 



Apêndice II Atributos de Qualidade para ERS 

O objetivo Contabilidade Conceitwl refere-se as características que avaliam se 

um especiflcação é confiável para seus usuários, segundo o seu conteúdo, satisfazendo 

os requisitos que motivaram a sua construção. Este objetivo se realiza através dos 

fatores de qualidade: Fidedignidade e S~$Zci&ciit. 

OBJETIVO: CONFIABILIDADE CONCEITUAL 

Característica que avalia se existem conflitos entre aspectos 
especificados na mesma especificação. 
Característica que avalia se existem conflitos entre aspectos 
especificados em outras especifícações ou entidades externas. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam seu o conteúdo da 
especificação está expresso, de forma a evitar a possibilidade de 
diferentes interpretações para qualquer aspecto ou assunto. 
Característica que avalia se na especificação existem condições, 
hipóteses dou restrições definidas por contexto. 
Característica aue avalia se os aspectos especificados estão 
descritos de f o r h  precisa e, sempre &e possível-quantificada. 
~6&rit~.d$.'~tii&~t'cr~~d~~;4u@$$~$qu~ -- - .->>- a<4~a~-$e,~fã~fpfgsc:nt$5 
na. iq38g8cag9@ ~ d q s ' ~ i à s p : ~ t ~ s ~ ~ ~ e ~ h f i o s ~ ~ $ ~ m e 1 1 t e  asti$. r' - 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se todos os 
aspectos considerados na sspecífícação são imprescindíveis. 
Característica que avalia se na especificação estão descritos os 
requisitos considerados imprescindíveis. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se existem 
aspectos repetitivos na especificagão. 
Característica que avalia se um mesmo aspecto é descrito em 
mais de um lugar da especificação. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam se todos os 
aspectos que devem ser especificados estão presentes na 
especiftcação. 
Característica que avalia se o roteiro definido pela organização 
desenvolvedora foi totalmente coberto pela especificação. 

Característica que avalia se foram utilizados todos os recursos 
previstos no método de desenvolvimento. 

Característica que avalia se na especificação estão definidos todos 
os requisitos estabelecidos para oproduto. 

,.+4? B " F a k r e s  de qualidade 0 Critérios de qualidade 

0 Subfatores de qualidade 

Tabela AII.2 - Caracte~sticas de qualidade relacionadas ao objetivo 
ConJicrbiiidade Conceitual para ERS (CLU_N-Et 1997) 



Apêndice II Atributos de Qualidade para ERS 

O objetivo Utilimbilidade refere-se as características de qualidade que tornam 

possível a utilização da especificação, sob as mais diversas formas e propósitos, durante 

o processo de desemlvimento, avaliação, manutenção e irnplemenhgão. Este objetivo 

se realiza através dos fatores de qualidade: Avaliabilidade, Manutenibilidade, 

Reutiiizabi€id&e e lrmplernentabiEidade. 

1 OBJETIVO: UTILIZABILIDADE I 

Caraeterísticâ que avalia se os custos estimados para o desenvolvjmento e 
operação são compatíveis com os beneficias esperados com sua 
utilizacão. 

de qualidade 0 Critérios de qualidade 

0 Subfatores de qualidade 

Tabela AE.3 - Características de qualidade relacionadas ao objetivo 
Utilizabilidade para ERS (CLUNIE, 1997) 



Apêndice LI Atributos de Qualidade para ERS 

TIVO: UTILIZABILIDADE (cont.) 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a existência e a 
disponibilidade de capital necessário para conduzir o 
desenvolvimento do produto especificado. 
Característica que avalia se a organização possui capital 
suficiente para custear o desenvolvimento. 
Característica que avalia se a organização é capaz de tornar 
disponível o capiial necessário para o desenvolvimento. 
Conjunto de atributos de qualidade que avaliam a existência e a 
disponibilidade da tecnologia necessária para conduzir o 
desenvolvimento do produto especificado. 
Característica que avaiia se existe o nível de tecnologia necessário 
para conduzir o desenvolvimento. 
Característica que avalia se a equipe encarregada do desenvolvimento 
tem disponível a tecnologia necessária para conduzir o 

ssária para conduzir o 

sem.  
Le enda 

Fatores de qualidade 0 Critérios de qualidade 

( Subfatores de qualidade 

Tabela AIi.3 - Características de qualidade relacionadas ao objetivo 
UtiIizabilidade para ERS (continuaqão) 

Os critérios relacionados aos subfatores: ( i )  verifkabilidade (VER) e validabilidade 

(VAL) do fator avaliabilzdade, (ii) modtficabilidade (MOD) e evolutibilidade (EVO) do 

fator nzanutenibilidade, (iii) adaptabilidade (ADA) e generalidade (CiEN) do fator 

reutilizabilidade, deste objetivo de qualidade, estão indicados nas Tabelas AII.4 e AII.5. 



Apêndice I][ Atributos de Qualidade para ERS 

Tabela AII.4 - Características de quaiidade do objetivo Confiabiiidade da Representagão, 
relacionadas ao objetivo Utilizabilidade para ERS (CLUNIE, 1997) 

Tabela AII.5 - Características de qualidade do objetivo Confíabilidade Conceitual, 
relacionadas ao objetivo Utzlizabilidade para ERS (CLUNIE, 1997) 



Apêndice III  

Imtrclmento para Hierarquiw Critérios 
de Qualidade para Especificaqões 

de Requisitos de Softw-are 



Apêndice ID Instrumento para Hierarquizar Critdrios de Qualidade para ERS 

- .  - 
,UNIVERSIDADE FEDERAL &I RIO DE JANEIRO 
COPPE - PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E CONZPUTAÇÁO : 
Linha de Pesquisa - Engenharia de Software 

L 
. - .  - -  - -  - . . -  - - .  

InsQrurnento para Hierarquizar Critérios de Qualidade para 
Especificações de Requisitos de Software (CLUNIE, 1997) 

I. Objetivo 
Determinar o grau de importância de um conjunto de atributos de qualidade para 

especifkações de requisitos de software em geral. 

11. Instruç6es 
Atribua valores de O a 4, segundo a escala apresentada na Tabela Am.1, aos 

criterios de qualidade definidos pstra EspecZflca@es de Requisitos de Sofhuwe de 
acordo com o grau de importâlicia na sua opinião e/ou experiência. 

w 1 nenhuma importância. 4 --...----".--.--.-.--.-r 
11 1 

I Indica que a característica que esta sendo apresentada tem pouca i 
A o r t â n c i a .  1 -----zv-- ---.-------------w------.-----.--p--- i! ,, 

i! 1 Indica que a característica que está sendo apresentada tem! 
i importhncia em algumas circunstâ^_nas masnegisempre. i! 

1. i L  ---I--I--- --i !! 

:i 
:i 3 j Indica que a característica queesta sendo apresentada é muito?/ 
ji i importante. !I 
/L f -- -_ -----_II_lIII__---- - 
i 4 1 Indica de maneira absoluta que não M dúvida que a característica i 

I i 
: que está sendo apresentada e imprescindível. I 

liT.__<. . .. .. I... . . -.....-A .. -, .. ... "- .. .. - .. , ...- -.. 1. 
1: .__..__.._l__.._ ___.__I.._______^_._ I-_+__ -- -.--.-.7-- .-._1 .._: =:ez :---; .:>. 

Tabela AIIl1- Escala de Valores 

111. Identificação do Avaliador 



Apêndice ID Instrumento para Hierarquizar Critgrios de Qualidade para ERS 

IV. Hierarquizqão dos Critérios de Qualidade de Especificações em Geral 

1 9. Coesão das Infomcões ! O 1 2 3 4  

i 15. Acessibilidade i O 1 2 3 4  

! 19. Localizabilid-ade Externa 1 O 1 2 3 4  



Ap&ndice IB hstnimento para Híerarquizar Critérios de Qualidade para ERS 

i 1. Consistência Interna ! O 1 2 3 4  

i 1. Aceitabilidade de Custos ! O 1 2 3 - 4 -  
i o o o õ o  i . .  - . . . . . . .  - ......................... ....... ..... ..:.. ................. 

- - - .  . 

~ 0 0 0 0 0  ..... 
L.___.. .. .. ... ........... .-. .......- ... L... ....-. .....-i 
1 13. Aceitabilidade da Engenharia Humana i O 1 2 3 4  



de Especificaqões de Requisitos 



Apêndice TV Fomukino de Avaliação da Qualidade de ERS 

Critérios de Avaliação de 
E s p e ~ ~ ~ ~ a ç ó e s  de Requisitos de Soflware 

(CAERS) 

I. Instruçiies 
Assinale de acordo com a escala abaixo, Tabela AN; I ,  o valor que lhe parece 

melhor representar o grau em que cada critério foi atingido (adaptado de CLUNIE, 
(1997)). 

Indica de maneira absoluta que o eritério está/ 
ausente ou não ~ossui nenhuma inmortância. I 
Indica urn baixo grau de presenqa do ciitério, seja 

or deficiência o _ ~ _ c a  hiropância do mesmo. 2 -- -------V- 

Indica urn grau de presença maderada (aceitável) 
c1itériO. ---- -- 
Indica um alto grau de presença do ciité~io, mas 
não de forma plena. 

- 

- 
Indica que 20 há dúvidas de queo crit6rio ---I está 

Tabela AIV. 1 - Graus de Preseiiça do Critério 

Nome do Avaliador: r-_ ,. ~-. -- -- - . 

Fone: Instituição: t 



Apêndice IV Formulário de Avaliação da Qualidade de ERS 

Especificações de Requisitos de Software 
OBJETIVO: Confiabilidade da Representação 

da Notação Thica de Avaliação: hpe@o Individual 

Processo de Avaliação: 
A especificação está escrita u h d o  de forma correta a notação 
pré-deíínida no método de especificação? 

Comentários: 

Definiqão: característica que avalia se a notação do método foi usada de forma correta. 

Valores 
O 1 2 3 4 

O O 0 0  0 

- * 
de especifícação, foi usado de foima correta. 

3. Correção Semântica Técnica de Avalia@o: Inspeção Individual 

Comenthrios: 

Pi~oeesso de Avaliaqão: 
A espeeificagão está eserita utilizando de forma correta o conjunto 
de regras sintáticas pr6-definidas uo método de especificação? 

11 Definição: caracte~ística que avalia se o conjunto de regras semânticas pré-deíínidas no método 

Valores 
O 1 2 3 4 
n D n n  n 

foi usado de forma co&ta. 
/.Processo de Avaliacão: 

- - 

I Valores 
A especificação está escrita utilizando de forma correta o conjunto O 1 2 3 4 
de regras semânticas pré-definidas no método de especificação? ~ 0 0 0 0 0  

Comentários: 

11 Definição: característica que avalia se o formato de documentação definido no método foi usado - 

de forma correta. 
Processo de Avaliação: I Valores 

A especificação está escrita utilizando de foima correta o foimato de O 1 2 3 4 
documentação defuiido no método? O C] C I O  C7 

Comentários: 



Apêndice IV Formulário de Avaliação da Qualidade de ERS 

longo do texto e de acordo com as definições préestabelecidas. 
Processo de Avaliação: 1 Valores 

5. Uniformidade de Temos 

11 e Os termos técnicos são utilizados de f m a  uniforme ao longo da1 0 1 2 3 4 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

- 
especificação e obedecem a definições pré-estabelecidas? I I J U U O U  

Comentários: 

Definição: característica que avalia se os termos técnicos foram utilizados de foima uniforme ao 

11 Definição: caracteristica que avalia se todos os aspectos estão descritos na especificação como 

11 mesmo nível de detalhainento, considerando-se-iun determinado estágio de desenv&hnento. 

Comentários: 

Processo de Avaliaqão: 
Os aspectos descritos na especiíicação apresentam o mesmo nível de 
detalhamento, considerando-se o estágio de desenvolvimento? 

Valores 
0 1 2 3 4 

U U O U  0 



Apêndice IV Formulário de AvaEação da Qualidade de ERS 

Definição: característica que avalia o grau de ínterdependência entre os módulos - capítutos ou 

I O. Acoplamento entre Seções 

se~ões - da especificação. 
- - - 

Processo de Avaliação: I Valores 

Técnica de Av&@o: Inspeção Individual 

1 

Comentários: 

O conteúdo de uni móddo - capitzdo ou seção - faz referência ao 
conteúdo de outro módulo, apenas como complemento, sem rnodiiicá- 
lo? 

O 1 2 3 4 
0 (7 17 0 U 

l i .  Estrutura da 50cumenb~ã0 

1 Comentários: 

Técnica de Avaliaflo: Inspeção Individual 

Definição: característica que avalia se a estrutura, composta de capítulos e, dentre seções, está 
organizada numa seqüência lógica. 

Processo de Avaliação: 
A especificação tem seus capítulos e seções organizadas numa 
seqüência lógica? 

(1 Defdcão: característica que avalia se a esuecificação faz uso de documentos auxiliaes -11 

Valores 
O 1 2 3 4 
0 17 0 0  O  

32. Complernentabilidade Técnica de Avalia@o: Inspqâo Individual 

-. .. . - . . - . . - - 

11 2. Existe um dicionhrio de dados centralizando as infornaçties? i 0 1 2 3 4 1 1  

referências, glossários,  dicionários de dadós - que facilitam seu entendimento. 

CJ '2 U (..I t .I 

13. Existe referência a docuinentos prévios e/ou complementares 1 O 1 2 3 4 1 

Processo de AvaIiação: 
I. Existe um glossário com defíni@es de temos técnicos, simbologia 

e notaç-ão utilizados na especificação e que não são de uso comum? 

necessários ao entendimento da espe&icação? ~ 0 O U 0 1 7  
Comentários: 

Valores 
O 1 2 3 4 
n n n n n 



Apêndice IV Formulário de Avaliação da Qualidade de ERS 

HDefdção: ,:casactei-ística que avalia se a especificação foi gerada considerando as normas11 
estabelecidas pela organização desenvolvedora. 

Processo de Avaliação: I Valores 1 
I A especificação foi gerada considerando as normas estabelecidas 

pela organização desenvolvedora? I 
1 Comentários: 11 

11 Defdção: característica que avalia se a especificação foi gerada considerando as normas 

14. Aderência as Normas estabelecidas 
pelo Contratante 

I/ estabelecidas pelo contratante. 

T W a  de AvaIii@o: Inspeção Individual 

- -. . . . - . . 

Processo de Avaliação: 
a A especificação foi gerada considerando as normas estabelecidas 

pelo contratante? 

Defhiqão: característica que avalia se qualquer usuátio autolizado pode facilmente consultas a 

Valores 
0 1 2  3  4 

O 0 0  O 

1 5, Acessibilidade 

~- - 

especificqão e/ou obter uma cópia da mesma. 
Processo de Avaliação: I Valores 

Comentários: 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

1. A especificação-4 possível de ser acessada por todos os seus 1 O 1 2  3 4  

- 

usuários autoriztpdos? 
2. A especificação pode ser facilmente reproduzida? 

Comentários: 

O C1 O U  0 
0 1 2 3 4  

3. Existe uma cópia de segurança da especificação fora do local de 
trabalho? 

o 0 n u  o 
O 1  2  3 4  
O 0 0 0  

16. Estar Atualizada 

- - 

Comentários: 

Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Processo de Avaliação: 
1. O conteúdo da especificaqão corresponde a informação mais recente, - 

&uto da última manutenção? 

2. As atualizações realizadas estão todas datadas? 

3. As atualizat$es realizadas estão claramente indicâdas? 

Definição: característica que avalia se a especificação reflete a informação mais recente. 

Valores 
O 1 2  3 4 
0 0 0  

0 1 2 3 4  
o  o 0  o 

0 1 2 3 4  
n 0 u n  o  



Apêndice IV Formulário de Avaüqão da Qualidade de ERS 

17. Otganí~ação da Documentação TéEnica de Avaliação: Inspeção Individual 

Definição: característica que avalia se o conjunto de especificações esth organizado de forma a 
facilitar sua manipulação. 

Definiqãa: caracteiística que avalia se existem facilidades para se localizar todos os elementos, 

Processo de Avaliação: 
e O conjunto de especificações é facilmente manuseáveí, em Wtude 

da organização de sua dociuazewtação? 

18. Localizabilidade Interna 

Valores 
O 1 2  3  4  

17 D O  

Técnica de Avaiiaeo: Inspeção Individual 

Comentários: 

dentro de uma especificação, relacionados com determinado aspecto ou assunto. 
Processo de Avaliação: 
1. A especificação apresenta wn sumário? 

2. Existem índices remissivos? 

( a  q n u  0 
Comentários: 

Valores 
0 1 2 3 4  
q O  0 0  O 
0 1 2 3 4  

3. Existem referência cruzadas explícitas? 
0 o O U  O 
0 1 2 3 4  

Definição: característica aue avalia se existem facilidades para se localizar todas as 

19, Locâlízabilidade Externa Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 

A 

especificações e demais documentos relacionados a um determinado aspecto assunto. 
Processo de Avaliação: 
1. Existem sumários que organizam os documentos? 

2. Existem índices remissivos? 

Comentários: 

Valores 
0 1 2 3 4  
0 0 n u  0 
0 1 2 3 4  
11 11 n u  q 

3. Existem referência cruzadas explícitas? 0 1 2 3 4  
O ~ O U  0 



Apêndice IV F o d h r i o  de AyaSiqão da Qualidade de ERS 

Especificaç6es de Requisitos de Software 
OBJETIVO: Confiabilidade Conceitual 

Definiqão: característica que avalia a existência de conflitos entre aspectos especificados na 
mesma especificagão. 

Comentários: 

Processo de Avaliação: 
1. A especificação não apresenta temos diferentes que possuem o 

mesmo significado e que são utilizados para descrever um mesmo 
objeto, que é tratado em contextos e lugares &entes? 

2. A especificação não apresenta contradições entre características 
específicas do produto? 

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 
comportamento do produto? 

Valores 
O 1 2 3 4  

q 

O 1 2 3 4  
O  C 1 2 7  O 

O 1 2  3  4  
C I O O c !  0 
O 1 2  3  4 

O  U c !  c! 

11 Definição: característica que avaíia a existência de conflitos entre aspectos especificados em 

2. Consistência Externa 

outras especificações ou entidades externas, 
Processo de Avaliação: I Valores 

Técnica de Avaiiaqáo: Reunião de Insp- / 
T n w o  Individual 

11 A especificação não apresenta aspectos confLitantes com relaqão a1 0 1 2 3 4  
outras especificagões ou entidades &temas? 1 0  0 0 0  0 

Comentários: 

11 Dennição: característica que avalia se na especificaqão existem condições, hip&!es e/ou 11 

A especificação não apresenta aspectos defínidos por contexto? I o 1 2 3 4  
o n o  o I 

Comentários: I 



Apêndice IV Formulário de Avalíação da Qualidade de ERS 

Definição: característica que avalia se os aspectos especificados estão descritos de forma precisa - 

e, sempre que possível, quanlificada. 
Processo de Avaliação: I Valores 
1. Os temios de significado múltiplo, apresentam uma definiçiio precisa? 1 O 1 2 3 4 

I7 q n o  o 
2. Os requisitos do produto estão descritos de f o m  possível de serem O 1 2 3 4 

validados? O o 0 
Comentários: 

Definição: característica que avalia se na especificação estão desaitos os requisitos considerados 
imprescindíveis 
Processo de Avaliação: Valores 

Os aspectos descritos na espdcação são considerados iqxescindBreis? 1 0 1 2 3 4  
l u  o o u  q 

Comentários: 

Definição: característica que avalia se um mesmo aspecto é descrito em mais de um lugar da 
especificação. 

Processo de Avaliação: 
e A especificação n b  apresenta aspectos redunciamtes? 

Valores 

l u  n o  o 
Comentários: 

7. Completitude com Rela~ão ao Roteiro Técnica de Avaliação: Inspeção Individual 
Definido pela Organização Desenvoivedora 
Definição: caracte~istica que avalia se o roteiro definido pela organização desenvolvedora foi11 

totalmente coberto pela especificação. 
Processo de Avaliação: Valores 
e O roteiro definido pela organizqão desenvolvedora foi totalmente O 1 2 3 4 

coberto pela especificação? U U O C I  
Comentários: 



Apêndice IV Formulário de Avaliqão da Qualidade de ERS 

----.-- 
9. Cornpletitude com Relação aos Técnica de Avaliaçiio:Reutiião de Inspeção/ 
Requisitos Inspqib Iudividuai 
Definição: característica que avalia se na especiticação estilo definidos todos os requisitos da 

S. Compietitude eorn Relação ao 
Metodo de Oes~nvolvimento 

1 3. Todas as interfaces com o iisn;uario e ã o  identific&? 
ll 

Téenieã de Avaliaqão: Inspegão Iadividual 

I1 4. Tod-as as inteifaces com o ambiente de hwdware estgo identificadas? 

I 5. Todas as interfaces com outros software estão idetltificadas? 

Definição: característica que avalia se foram utilizados todos os recursos previstos no método de 
desenvolvimento. 

1 

6. Todas as possíveis respostas que o sistema deve fornecer para todas I 

Processo de Avaliaqão: 
e Todos os recursos que auxiliam na produção da documentação, que o 

método que está sendo aplicado fornece, são utilizados? 

as possív~is classes de&-adaconstatadas, válidas ou inv&das, estão 
identificadas? I 

Valores 
0 1 2 3 4 
0 O O 0  0 

7. Todas as características relativas ao desempenho do software estão 1 

8. Todas as caracteiísticas de qualidade exigidas pelo usuário estão 

9. Todas as características de qualidade inerentes ao software são 
identificadas? 

10.Todas as categorias possíveis de tratamento de enos e exceções, por 
falhas de hardware e software estão identificadas? 

Valores 
0 1 2 3 4  
o 17 n o  o 



Apêndice IV Fornulário de Avaliação da Qualidade de ERS 

Especificações de Requisitos de Software 
OBJETIVO: Utikabilidade 

Dehiição: Característica que avalia se as estimativas de custos, para o desenvolvimento e/ou 

i .  Aceitabilidade de Custos Produto: Especificação de Requisitos 

11 Definição: Característica que avalia se as estimativas de benefkios tangiveis e intangíveis são 

2. Relevância de Benefícios Produto: Especi fícação de Requisitos 

I 

Comentários: 

aceitas como relevantes, por usuários e desenvolvedores. 
Processo de Avalíapiio: - 1 Valores 
1. As estimativas dé benefkios tangíveis são aceitáveis? 

2. As estiinativas de beneficias intangíveis (atribuindo valores) são 
aceitáveis? 

3. Compatibilidade CustoIBeneficio Produto: Especificação de Requisitos 

0 1 2 3 4  
0 0 0 0  O 
0 1 2 3 4  
O U U n  0 

Definição: Característica que avalia se os custos estimados para o desenvolvimento e operação 
do produto são compatíveis com os beneficios esperados com sua utilização. 

Processo de Avaliação: Valores 
A relação custo/bene£ício é aceitável? 0 1 2 3 4  

a n n n  o 
Comentários: 

4. Existência de Capital Produto: Especificação de Requisitos 

Definição: Característica que avalia se a organização possui capital suficiente para custear o 
desenvolvimento. 

Processo de Avaliação: 
A empresa possui capital suficiente para custear o desenvolvimento? 

Valores 
0  1  2  3 4  
O  17 O 0  O  

Comentários: 
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IlDefiniqão: Característica que avalia se a organização é capaz de toinar disponível o capital 11 

S. Disponibilidade de Capital 

necessário para o desenvolvimento. 
Processo de Avaliacão: 1 Valores 

Produto: Especificação de Requisitos 

-- - 

Comentários: 
- 

1. Existem recursos financeiros disponíveis para o desenvolvimento? 

2. Caso não estejam disponíveis os recursos, existe a possibilidade de 
serem obtidos? 

0 1 2 3 4  
O  O  n o  o 
O 1 2 3  4  
O U 0 0  O  

6, Existência de Tecnologia Produto: Especificação de Requisitos 

7. Disponíbilidade de Tecnologia Produto: Especificação de Requisitos 

Definição: Característica que avalia se a equipe encarregada do desenvolvimento tem disponível 
a tecnologia necessária para conduzir o desenvolvimento. 

DefWgão: Característica que avalia se existe o nível de tecnologia necesshio para conduzir o 
desenvolvimento. 

Processo de Avaliação: 
1. A equipe encarregada pelo desenvolvimento dispõe da tecnologia que 

precisa em temos 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 softwase não esteja disponível, ela pode ser 
adquirida ou desenvolvida? 

8. Existência de Mão de Obra 

Processo de Avaliação: 
Existe a tecnologia necessária para desenvolves o software 
especificado? 

Valores 
O 1 2  3 4 
C 1 0 0 0 0  
O 1 2 3  4  
O  O  0 0  0 
O 1 2 3  4 
C I O U U U  
O 1 2 3  4  
O O O O C ]  

Produto: Especificação de Requisitos 

Befiniqão: Característica que avalia se existe na instalagão a mão de obra necessária para o 
desenvolvimento. 

Valores 
O 1 2 3  4  

U U  O  

Comentários: 

Processo de Avaliação: 
Existe a mão de obra para constmir o soffwape? 

Comenthrios: 

Valores 
0 1 2 3 4  
O 0 O 0  q 

Comentários: 
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9. Disponibilidade de Mão de Obra Produto: Especificação de Requisitos 

co&ecimento e expesiêkia necessários para re&ar o desenvolvimento e operação do 
software. 

Processo de Avaliação: 
1. A organização dispõe de mão de obra para o desenvolvimento e 

operação do software em termos de conhecimento e domínio da 
tecnologia? 

2. Caso não diswonha de mão de obra wara o desenvolvimento e 

Comentários: 

Valores 
O 1 2 3 4 

0 1 2 3 4  
operação i5 possível adquiri-la por &&o de treinamento? 

3. Caso não disponha de mão de obra, para o desenvolvimento e 
operação é possivel adquki-la por meio de cmtmatação de pessoai? 

0 0 0 0 0  
0 1 2 3 4  

8 8  O 

10. Adequabilidade de Cronograma Produto: Especificação de Requisitos 

r Defrnição: Característica que avalia se o soflwae pode ser cumtmídu no tempo previsto pelo 
cronogauia, considerando possíveis ocof~~ncias de imprevistos e sem descuidar da qualidade 
definda para o produto. 

Processa de Avaliação: 
O software é possível de ser construido no tempo previsto pelo 
cronograma? 

Valores 
O 1 2 3 4 

O ba 63B 63 

11. Flexibilidade de Cronograma 

Comentários: 

Comentários: 

Produto: Especificação de Requisitos 

atender? na medida do -possívez f&m tais &mo introdu& de atividades não projetadasJ 
contingências &c.. 

r 12. Aceitabilidade . - . - - - . . . . . de . Engenharia Humana I Produto: Especificação . . - . - - -. de - Requisitos - - - . . -. 

Defrnição: Característica que avalia se o cronograma aceito para o desenvolvimento pode 

Processo de Avaliação: 
Existe flexibilidade de cronogsauia? 

11 Definição: Característica que avalia se o software que vai ser constnúdo leva em consideração o 

Valores 
0 1 2 3 4  
O  O  O 0  o 

2. Poderá o softwm especificado satisfazer as necessidades humanas 
em seus diversos níveis? 

O 1 2 3 4 
O  0 0  O  

3. Poderá o software especificado ajudar ao desmvolvimento das 
capacidades humanas? 

O 1 2 3 4 
O  O  O 0  O  

Comentários: 
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seu§ impactos sobre o &tema social ao qual devirá seivir. 
Processo de Avaliação: 1 0 1 2 3 4  
r O softwase especificado leva em consideraqão seus impactos sobre o II] 11 sistema social ao aual dever& sesvis? I 
Comentários: 




