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RESUMO
O crescimento acelerado da indústria de software em nível global tem levado
as empresas a uma forte competição, mudando seus paradigmas e a enfrentarem o
item qualidade como sendo de extrema importância na disputa pela obtenção de
qualquer fatia de mercado para os seus produtos e, consequentemente, para sua
sobrevivência. Os processos usados para desenvolver um projeto de software
possuem a maior importância na qualidade do software produzido e na produtividade
alcançada pelo projeto. Em uma economia da era do conhecimento, o fator humano
é preponderante para um programa de melhoria de qualidade de software, o que
depende basicamente do comprometimento, treinamento e, principalmente, da
motivação de estudantes e profissionais. O Personal Software Process (PSP) é um
processo disciplinado e estruturado para o desenvolvimento de software. Por meio
do uso dos conceitos do PSP e dos métodos em seu trabalho, estudantes e
engenheiros de software podem melhorar as suas práticas de estimativas e
planejamento, comprometerem-se com as tarefas que podem cumprir, gerenciar a
qualidade do seu trabalho e reduzir o número de defeitos nos seus produtos. Existe
um paradoxo implícito: se uma pessoa é imatura, porque ela preencheria
corretamente todos os registros de dados do PSP? E, aliado a isso, os ambientes de
desenvolvimento são muito sofisticados, capazes de detectar uma série de
problemas. Diante dessa situação paradoxal, esse trabalho propõe a exploração da
automação para uma das maiores limitações, afim de apoiar os processos PSP0 e
PSP0.1, alicerces e a estrutura básica de um processo de maturidade individual.
Palavras-chave: Processo de desenvolvimento de software; Maturidade de
software; PSP; Engenharia de software.

ABSTRACT

PROPOSAL TO SUPPORT THE PROCESS OF PERSONAL MATURITY (PSP)
WITH FOCUS ON LEVELS PSP0 E PSP0.1
USING AUTOMATION

The accelerated growth of the software industry in global companies has led to
strong competition, changing their paradigms and embrace the item quality to be of
extreme importance in the dispute by obtaining a market share for their products and
consequently to its survival. The processes used to develop a software project has
great importance in the quality of software produced and the productivity achieved by
the project. In an era of knowledge economy of the human factor is dominant for a
program to improve the quality of software, which basically depends on the
commitment, training and, especially, the motivation of students and professionals.
The Personal Software Process (PSP) is a disciplined and structured process for
software development. Through the use of concepts and methods of the PSP in their
work, students and engineers can improve their practice of estimates and planning,
commit themselves to the tasks that can meet, manage the quality of their work and
reduce the number of defects in their products. There is a paradox implicit: if a
person is immature, why will he fill in all data records of the PSP? And allied to this,
the development environments are very sophisticated, capable of detecting a number
of problems. Faced with this paradox, this work proposes the use of automation to
one of the major constraints in order to support the processes PSP0 and PSP0.1,
foundations and basic structure of an individual process maturity.

Keywords: Software development process; Software Maturity; PSP; Software
engineering.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
A globalização da economia capitalista definitivamente foi efetivada nos

últimos anos, acirrando-se a concorrência entre as empresas e tornando os
mercados cada vez mais ágeis e turbulentos. Essa concorrência influencia
diretamente na estratégia de vendas e, para obter um diferencial e vantagem
competitiva entre os seus serviços e produtos, muitas empresas têm adotado um
sistema de Controle da Qualidade. Com o crescimento acelerado do mercado de
software em nível global, esse público vem enfrentando uma forte competição, o
qual tem levado as empresas a mudarem os seus paradigmas e encararem o item
qualidade como sendo de extrema importância na disputa pela obtenção de
qualquer fatia de mercado para os seus produtos e, consequentemente, para sua
sobrevivência (BEGOSSO, 2002).
Nesse contexto, o fator humano torna-se um componente crítico e o ponto
focal das orientações. O sucesso de um programa de melhoria da qualidade de
software de uma organização depende basicamente do comprometimento,
treinamento e, principalmente, da motivação de estudantes e profissionais.
Uma crítica frequente da profissão de engenheiro de software é referente à
má qualidade dos produtos que ele desenvolve. Esse problema deve-se a muitas
causas, desde o modo como os engenheiros de software foram formados como
também a diversos problemas inerentes a uma profissão jovem (POLLOCK, 2003).
Um bom indicador para essa crítica é a larga adoção do Personal Software
Process (PSP). Desenvolvido em 1989 por Watts S. Humphrey, o PSP é um
processo disciplinado e estruturado para o desenvolvimento de software (POLLOCK,
2003). Por meio do uso dos conceitos do PSP e dos métodos em seu trabalho, os
engenheiros e futuros engenheiros de software podem melhorar as suas práticas de
estimativas e planejamento, comprometer-se com as tarefas que podem cumprir,
gerenciar a qualidade do seu trabalho e reduzir o número de defeitos nos seus
produtos.
A análise relatada por Over (1997) concluiu que as tendências no
desempenho pessoal examinadas durante o treinamento de PSP são significantes e
que as melhorias observadas representam uma mudança real no desempenho
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individual, não uma mudança na média do desempenho do grupo. Além disso, as
melhorias observadas são devidas ao PSP e podem ser generalizadas.
O PSP tem uma estrutura de maturidade como o Capability Maturity Model
(CMM). O CMM, por si só, possibilita ao engenheiro de software fazer um bom
trabalho, mas não o garante, pois o trabalho bem feito depende muito do uso efetivo
de práticas pessoais do engenheiro de software (HUMPHREY, 2005). É necessário,
para tal, que os engenheiros de software saibam como produzir produtos de
qualidade usando práticas individuais de aperfeiçoamento contínuo. É nesse quesito
que se inicia o PSP.
Segundo Humphrey (HUMPHREY, 2005), para que a indústria do software
contribua de forma construtiva para a sociedade, é necessário aprender a entregar
produtos com qualidade, no prazo estabelecido e com custos planejados. Outras
indústrias, à medida que amadureceram, atingiram este nível de desempenho. Não
há razões para que isso não seja possível para o software (WEBER, 2001).
Um gerente de projeto pode obter os dados coletados pelo PSP e usá-los
para desenvolver um modelo de estimativas que prevê o custo, o esforço e a
porcentagem do tempo que a equipe gasta em cada fase do desenvolvimento. Tal
modelo pode então servir para melhorar o plano e custo dos serviços futuros
(TOMAYKO, 2003).
Deve-se destacar que, apesar da importância da melhoria qualitativa de um
indivíduo e de um bom processo que o apoie, no mercado existe uma lacuna a ser
explorada de uma ferramenta que cumpra com esses dois itens.
A utilização de ferramentas integradas com o PSP pode prover as
ferramentas necessárias para melhorar a educação de estudantes universitários de
Computação. Os estudantes com esse nível de aperfeiçoamento virão a ser
engenheiros de software de alta qualidade na indústria de desenvolvimento de
software (CONRAD, 2006).
O impacto do uso do PSP de uma forma manual pode ser menor por meio do
desenvolvimento de uma ferramenta sem a intervenção do usuário. Humphrey
afirma que “ferramentas podem ajudar enormemente, mas elas sozinhas não
resolverão completamente os problemas de engenharia de software. Nem muito
menos um processo por si só. Ambos são necessários para obter um resultado
ponderado. De fato, boas ferramentas são necessárias na maioria dos aspectos do
processo de software” (HUMPHREY, 2000). Portanto, uma ferramenta bem
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projetada e que colete os dados para o usuário é necessária, a fim de simplificar
uma tarefa envolvida no PSP.
Enfim, a comunidade de Engenharia de Software procura uma oportunidade
de mudar o cenário de coleta de dados do PSP, possibilitando que as informações
sejam consumidas sem a intervenção do usuário, o qual também viabilizaria um
modelo factual e não dependente da entrada manual de alguém.
1.2

Estado da Arte
Existem algumas publicações relacionadas ao PSP que, por ser em uma

necessidade real das grandes organizações no cenário atual, onde os sistemas
estão cada vez maiores, mais complexos e envolvendo uma quantidade maior de
pessoas, representam uma área de grande interesse tanto científico como comercial.
Esta

seção

apresenta

alguns

exemplos

de

trabalhos

que

estão

sendo

desenvolvidos.
O trabalho de (ALBUQUERQUE, 1997), cujo tema é “PSP-JOA, Processo
Pessoal de Software: Uma Abordagem Orientada a Java”, o qual nada mais é do
que uma adaptação do curso de PSP desenvolvido pelo SEI às características
específicas da linguagem Java. É citado no mesmo trabalho que dois importantes
tópicos para trabalhos futuros seria a automação da coleta de dados do modelo PSP
e a difusão deste modelo nos centros de formação de profissionais de Computação.
Por meio de um modelo reduzido do PSP em dois cursos de programação
introdutórios, Grove (1998) ajudou os estudantes a aprenderem o valor de um
processo de programação apropriado. A implantação de um processo de melhoria
contínua de software em nível organizacional, tais como o CMM, ISO 9000
(International Organization for Standardization) ou SPICE (Software Process
Improvement and Capability dEtermination), oferece pouco suporte para os
indivíduos e os riscos não são endereçados aos problemas do dia a dia deles. Se os
indivíduos

forem disciplinados e adequadamente treinados nos princípios da

Engenharia de Software, as chances são boas para que o processo de software seja
definido, implementado e aprimorado com sucesso. Nesse contexto, aumenta-se a
probabilidade dos indivíduos entregarem projetos no prazo e orçamento estipulados,
e livres de erros (COLEMAN, 2002).
Um outro trabalho muito interessante de (CARVALHO, 2001) refere-se a
construção de uma ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering) de
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apoio ao Processo Praxis, ou seja, Processo para Aplicativos Extensíveis Interativos,
visando integrar um conjunto de métodos e padrões cobrindo todos os principais
aspectos da Engenharia de Software. Ele procura aproveitar algumas das
contribuições do Processo Unificado, PROSE (Processo Orientado a Objetos para
Software Extensível) , PSP e TSP (Team Software Process).
O trabalho de (ÁLVARES, 2001) é elaborar uma personalização para o
processo padrão Praxis, direcionada para projetos de desenvolvimento para a Web.
Essa personalização leva em consideração os aspectos específicos de aplicações
Web, apontando possíveis soluções e guiando os analistas durante as fases de
desenvolvimento desse tipo de sistema. Esse processo traz elementos do PSP e
TSP.
Este trabalho trouxe muitos elementos interessantes de (BEGOSSO, 2002),
porque ele propôs um ambiente para o desenvolvimento de maturidade em
Engenharia de Software em um curso de Ciência da Computação. Ele comenta que
o PSP torna-se bastante adequado para ser aplicado no ensino de graduação, tendo
o objetivo de criar uma base sólida de habilidades para a formação teórica e prática
de pequenas equipes, existindo várias aplicações educacionais bem-sucedidas que
demonstram a aplicação do modelo junto ao ambiente de ensino.
O PSP também foi aplicado em um curso introdutório de banco de dados no
currículo de um MIS (Master of Information Science), em que teve um importante
papel que serviu de guia para os estudantes na introdução da teoria e processo de
implementação de banco de dados. As técnicas específicas para o planejamento do
projeto e gerenciamento de erros do PSP também propiciaram aos estudantes uma
excelente

oportunidade

para

aprenderem

mais

sobre

as

práticas

de

desenvolvimento pessoais. Algumas adaptações foram necessárias para integrar o
PSP em um curso de banco de dados, mas constatou-se que ele pode efetivamente
ser aplicado no currículo do MIS (BULLERS, 2004).
Clark (2005) relata o resultado de uma avaliação aplicada aos estudantes de
Computação no desenvolvimento de projetos da indústria, com a efetiva utilização
do PSP. Dentre os inúmeros benefícios dessa abordagem pode-se destacar o
aumento da motivação dos estudantes ao se depararem com projetos reais de alta
complexidade e criticidade, melhorando o seu próprio desenvolvimento pessoal
como: habilidades de pensamento crítico, comunicação e perspicácia na lógica do
negócio.
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Na indústria, segundo (CROCKER, 2003), o PSP e o TSP já provaram em
muitas organizações ao redor do mundo, aumentam a capacidade da equipe a
trabalhar planejadamente e entregar no prazo, ensinam os engenheiros de software
a como medir e analisar seu desempenho, além de permiti-los criarem código com
mais qualidade a que estão acostumados a realizar. Stark e Crocker (CROCKER,
2003) trabalhavam com metodologias ágeis e evidenciaram que a introdução do
PSP favoreceu os resultados positivamente na empresa em que atuaram, criando
dois sistemas de tamanho substancial (> 500 KLOC – Thousands of Lines of Code,
cada, em C++), em aproximadamente um ano, cada um com menos do que cinco
defeitos significantes após a entrega.
Conforme (YUSOF, 2005), o PSP foi originalmente descrito por Humphrey
como um processo manual, onde cita que os formulários são preenchidos à mão,
seja por meio da edição de um formulário on-line, seja pelo próprio preenchimento
com lápis ou caneta. Mesmo que ferramentas, tais como planilhas, sejam usadas
para coletar dados históricos e prover vários cálculos, se eles não forem
automaticamente inseridos e mantidos com os valores corretos calculados nas
apropriadas células dos formulários, então a técnica ainda é considerada manual.
Aponta também que um possível futuro trabalho seja a criação de uma ferramenta
integrada com o ambiente de desenvolvimento do engenheiro de software e que
automaticamente colete os dados para o PSP.

O artigo de Hochstein, Basili,

Zelkowitz, Hollingsworth e Carver (2005) também ilustra esse cenário.
Conforme o relatório técnico de Paul Conrad (2006), a utilização de
ferramentas integradas com o PSP pode propiciar aos Departamentos de
Computação as ferramentas necessárias para melhorar a educação dos estudantes
de Computação. Melhorias nesse sentido apoiam os estudantes a virem a ser
engenheiros de software com alto potencial no quesito qualidade dentro da indústria
de desenvolvimento de software. Conrad recomenda a criação de plug-ins para o
Eclipse com o objetivo de ajudar os estudantes e professores a obterem as métricas
do PSP necessárias.
Um artigo bem recente de Hassan, Norman e Nassir (2008) trata da real
necessidade de uma ferramenta flexível para suporte à coleta dos dados do PSP,
pois ela é o caminho para promover um ambiente de trabalho sem a sobrecarga de
preenchimento exaustivo de informações para o engenheiro de software.
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Ao longo de diversas pesquisas realizadas, tal como mostrado na figura X,
percebe-se que existe uma lacuna a ser explorada em relação ao processo de
automatização do PSP, pois é possível notar que um desenvolvedor imaturo
(condizente ao PSP), ainda continua preenchendo planilhas ou formulários, mesmo
que estes últimos sejam via software, o que caminha para uma fragilidade dos dados
e com um nível de confiança baixo. Além disso, o retorno da evolução do
desenvolvedor para o gestor direto ou um gerente de projetos inexiste, fato que não
permite um acompanhamento e avaliação do profissional.

Tabela 1 – Características das Ferramentas Atuais
Fonte: Elaborado pelo autor

Esses trabalhos correlatos serviram como fonte de apoio ao enriquecimento
para o trabalho apresentado nesta dissertação. Porém, este trabalho foca na
integração do processo com o suporte de uma ferramenta de desenvolvimento com
os primeiros níveis do PSP para apoiar o estudante de Computação ou o engenheiro
de software no seu aprimoramento pessoal e amadurecimento contínuos.
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1.3

Objetivo
O objetivo deste trabalho é o aprimoramento do processo de maturidade do

indivíduo, por meio da coleta de dados automatizada, com foco nos dois primeiros
níveis do PSP, ou seja, PSP0 e PSP0.1. Embora seja aplicado também a qualquer
nível hierárquico dentro de uma estrutura de Tecnologia da Informação, o foco
principal deste trabalho é o feedback imediato ao desenvolvedor e gerente.
1.4

Contribuições e Resultados Esperados
Este trabalho é especialmente oportuno porque a comunidade internacional

está discutindo amplamente a questão do nível de maturidade e qualidade da
indústria de software.
Considerando que há grande dificuldade por parte dos indivíduos da área de
desenvolvimento de software no cumprimento de boas práticas de implementação,
um importante resultado esperado é fornecer um processo de automação que apoie
essas pessoas na condução de um bom projeto de software, por intermédio de uma
interface que possa auxiliá-lo no acompanhamento das métricas que são geradas,
ajudando-as na melhoria contínua do seu processo pessoal de maturidade e
interagindo com as ferramentas que o mesmo está habituado a utilizar,
proporcionando um feedback imediato ao desenvolvedor e ao gerente.
A documentação da ferramenta, pela qual é criada para automatizar o
processo, segue o padrão UML (Unified Modeling Language) e é disponibilizada na
íntegra, juntamente com o código-fonte de forma que possa ser estudada,
modificada e melhorada.
1.5

Metodologia
A base para elaboração deste trabalho é a análise de diversas referências

bibliográficas relacionadas ao PSP e à maturidade do desenvolvimento pessoal
como livros, artigos científicos e de congressos internacionais, anais de congressos
e simpósios, diversos sites da Internet, bem como dissertações e teses defendidas
em instituições de ensino e pesquisa, como a Universidade de São Paulo – USP e o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
No estudo das referências bibliográficas as atividades são divididas da
seguinte forma:

8

- Revisão e síntese sobre PSP, com a finalidade de compreender as técnicas,
as estratégias e as áreas de processos-chave existentes na literatura.
- Levantamento e detalhamento dos fluxos do processo de automação do
PSP.
- Concepção da arquitetura de um componente especializado para suportar o
processo de automação, em que a partir dos modelos de análise e projeto são
definidas as classes necessárias à arquitetura e os casos de uso são realizados ante
a essa estrutura de classes para validar o modelo.
Finalmente, é feita uma análise dos resultados e identificados dificuldades e
pontos de melhorias.
1.6

Organização do Trabalho
O trabalho está dividido em cinco seções, cujos resumos são expostos a

seguir.
A seção 1, Introdução, o qual é apresentado nesta seção.
A seção 2, Fundamentos Conceituais, apresenta os conceitos básicos sobre
PSP. E, também, descreve os modelos e metodologias que apoiam a
implementação do processo pessoal de qualidade.
A seção 3, Definição da Automação de Apoio ao PSP0 e PSP0.1, descreve a
definição da automação utilizada no processo. São apresentados também vários
aspectos importantes que devem ser considerados na definição de um processo e
sua posterior aplicação em formato de experimento.
A seção 4, Componente de Apoio ao Processo de Automação, especifica e
modela a ferramenta de apoio, conforme o padrão UML.
A seção 5, Experimentação do Processo de Automação, exemplifica a
utilização prática dos conceitos apresentados com a criação de uma versão
funcional do mecanismo de coleta de métricas do PSP0 e PSP0.1. Traz informações
a respeito da implementação da ferramenta, da visão de distribuição, detalha os
dados gerados, dos testes efetuados e das considerações acerca da experiência de
uso.
A seção 6, Conclusões e Trabalhos Futuros, apresenta um resumo do
trabalho desenvolvido, suas contribuições e sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS
2.1

Introdução
Esta seção apresenta a descrição de alguns conceitos e recomendações

sobre o processo pessoal de maturidade de software existentes na literatura,
fornecendo subsídios para a elaboração da automação proposta:
- a seção 2.2 apresenta as definições de PSP e descreve as fases de um
processo individual de melhoria contínua;
- a seção 2.3 apresenta alguns problemas na adoção atual do PSP e reflete
uma análise do que poderia ser melhorado;
-

2.2

a seção 2.4 apresenta a conclusão da seção.

PSP: Personal Software Process
O PSP é mais um resultado do SEI em seus constantes esforços para a

melhoria do processo de desenvolvimento de software, e tem sua base conceitual no
CMM (Capability Maturity Model), embora tenha surgido como um modelo para
auxiliar pequenos grupos de Engenharia de Software que tivessem dificuldades na
aplicação de outros modelos mais corporativos.
O PSP foi criado por HUMPHREY (2000) como um processo de qualidade
para ajudar no controle, gerenciamento e melhoria da forma pessoal de
desenvolvimento de software, possibilitando a apropriação de dados históricos para
o atendimento de requisitos e tornando os elementos de rotina do trabalho mais
previsíveis e eficientes. Assim, o PSP pode ser usado nos processos de
planejamento, previsão (especialmente de prazos, custos e recursos) e medição da
qualidade dos produtos de software.
Conforme (HILBURN, 2000), o PSP é especialmente destinado aos
engenheiros de software que desenvolvem trabalhos individuais ou em pequenas
equipes, permitindo-lhes o desenvolvimento de processos pessoais disciplinados e
bem definidos, que incluam planejamento realista e efetivo, e que enfatizem um
processo de qualidade para a programação. Tais processos pessoais são cada vez
mais importantes para a melhoria dos produtos de software de uma organização, à
medida que se concorda com a opinião de (BROOKS, 1995), na qual os
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programadores são eternos otimistas e o desenvolvimento de software parece "atrair
aqueles que acreditam em finais felizes e em contos de fadas".
A filosofia pela qual o PSP foi desenvolvido está baseada no fato de que a
habilidade de uma organização para construir sistemas de software em larga escala
é altamente dependente da competência de seus engenheiros de software
desenvolverem programas em pequena escala, por meio de uma maneira
disciplinada e efetiva. O PSP auxilia os engenheiros de software a organizar e
planejar seus trabalhos, acompanhar seu desempenho, gerenciar os defeitos do
software, analisar e melhorar os próprios processos pessoais de desenvolvimento de
software.
Para avaliação e comparação, o PSP sugere a utilização de processos
quantitativos de medição de tempo, defeitos e tamanho. Por intermédio de
comparações entre o projeto atual e os dados históricos de projetos anteriores
podem-se obter resultados como estimativas de tempo de desenvolvimento,
previsão de tamanho (em linhas de código) e eficiência na remoção de defeitos,
entre outros.
O PSP é estruturado em quatro fases de melhoria do processo, divididas em
sete níveis, conforme ilustrado na figura 1, e assim como o CMM, a evolução é feita
de maneira incremental com os níveis superiores adicionando características aos
níveis já implantados, minimizando, assim, o impacto na mudança do processo
pessoal e proporcionando o amadurecimento do engenheiro de software no modelo.
- PSP0 e PSP0.1 – é o ponto de partida para a melhoria do processo pessoal.
Nesta fase, o principal objetivo é coletar os dados do processo inicial e começar o
registro de tempo e defeitos, a fim de compreender cada passo e ver como os
métodos do processo podem auxiliar a melhorar a qualidade e a produtividade, além
de criar uma base de informações que será útil nos projetos futuros. A proposta
deste trabalho baseia-se nesses dois níveis.
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Figura 1 - A Estrutura do Modelo PSP (Adaptado de PSPBOK, 2005)

- PSP1 e PSP1.1 – esta fase enfoca o planejamento e gerenciamento do
projeto, introduzindo estimativas de tamanho e esforço, e o planejamento e
acompanhamento de cronogramas. Seu objetivo principal é permitir ao engenheiro
de software entender a relação entre o tamanho dos programas e o tempo de
desenvolvimento, comprometer-se com os objetivos, preparar um plano ordenado
para realizar seu trabalho e estabelecer uma base para avaliá-lo. Esses níveis não
serão aplicados na proposta.
- PSP2 e PSP2.1 – esta fase enfoca o gerenciamento da qualidade,
introduzindo conceitos de prevenção de defeitos, por meio das revisões de projeto e
de código. Neste ponto, os engenheiros de software também começam a usar os
dados históricos para planejar e controlar a qualidade e há uma notação de projeto
para assegurar que a documentação seja feita para diferentes perspectivas. Esses
níveis também não serão aplicados na proposta.
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- PSP3 – nesta última fase, são introduzidos conceitos para a utilização do
PSP em grandes projetos, sem sacrificar a qualidade e a produtividade, inserindo
limites de tamanho e uma estratégia de desenvolvimento cíclico, na qual programas
grandes são decompostos em partes menores para o desenvolvimento e posterior
integração. Esse nível não será aplicado na proposta.
O PSP é um modelo que pode ser aplicado em qualquer estrutura
organizacional para a melhoria da qualidade pessoal de desenvolvimento, tornandose fundamental para o sucesso de pequenos projetos e de grande auxílio para
projetos maiores.
Pelo fato de ser voltado a um processo individual, o PSP torna-se bastante
adequado para ser aplicado no ensino de graduação, tendo como objetivo criar uma
base sólida de habilidades para a formação teórica e prática de pequenas equipes.
Existem várias aplicações educacionais bem-sucedidas (HUMPHREY, 2000) que
demonstram a aplicação do modelo junto ao ambiente de ensino.
A figura 2 mostra a evolução de melhoria do processo, partindo de um
processo individual para um processo corporativo.

Figura 2 - Ferramentas de Melhoria do Processo: CMM+TSP+PSP (SEI, 2005)
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2.2.1 Níveis do PSP
A seguir, os níveis do PSP são examinados mais detalhadamente (apenas os
dois primeiros níveis, os quais são o foco deste trabalho). A apresentação dos níveis
é realizada da seguinte forma:
- Primeiro, são abordados e discutidos conceitos referentes ao nível em
questão.
- A seguir, nas seções denominadas “Conteúdos do Processo”, o próprio
processo é descrito.
2.2.2 PSP0: Fundação
Este nível define o processo inicial básico. Ao se definir um processo pessoal,
começa-se a pensar em seus termos. Tarefas abstratas são estruturadas e sujeitas
à análise racional. Adquire-se uma estrutura para medidas e um foco para melhorias.
O PSP0 é a base para as ampliações de processo introduzidas nos níveis
seguintes. Os roteiros guiam por meio dos passos do processo, os logs ajudam a
registrar os dados dos processos e o resumo de plano provê um modo para registrar
e informar os resultados.
Este processo provê:
- uma estrutura conveniente para realizar tarefas em pequena escala: o que
fazer primeiro? O que fazer depois? E assim por diante;
- uma estrutura para medir essas tarefas: um processo definido permite juntar
dados do tempo gasto em cada tarefa de software e monitorar o número de defeitos
introduzidos e removidos em cada passo do processo. Esses dados ajudam a
analisar o processo, entender os erros e melhorá-lo;
- uma base para a melhoria do processo: se não se sabe exatamente o que
se está fazendo, é difícil melhorar esse trabalho.
2.2.2.1 Os Elementos do Processo
Primeiro, no passo de planejamento, é produzido um plano para realizar o
trabalho. Depois, é feito o desenvolvimento do software. No fim, no passo de
postmortem, é feita uma comparação do desempenho atual com o planejado, são
registrados os dados de processo e é produzido um relatório sumário. Embora esses
passos de planejamento e postmortem possam parecer desnecessários ao se
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escrever programas pequenos, eles são essenciais para se construir um processo
pessoal dirigido. Se o programa é tão simples que um plano pareça insensato, o
plano deve ser trivial de produzir.
2.2.2.2 O Processo
Um roteiro guia o estudante de PSP por meio de um processo. Os elementos
principais desse roteiro são seu propósito, os critérios de entrada, as fases a serem
executadas e os critérios de saída. O roteiro do processo PSP0 descreve em
palavras a estrutura de processo mostrada na figura 3. Um segundo roteiro do
PSP0, o roteiro de planejamento, resume brevemente os passos simples de
planejamento requeridos no PSP0. Existem ainda as fases de planejamento,
postmortem e a fase de desenvolvimento que apresenta quatro passos: projeto,
codificação, compilação e teste. Até que esses passos tenham critérios explícitos de
entrada e saída, não há nenhuma maneira de dizer quando começa ou termina cada
um.

Figura 3 – Estrutura do PSP0 (Adaptado de HUMPHREY, 1995)
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2.2.2.3 Medidas do PSP0
O PSP0 possui duas medidas:
- o tempo gasto por fase: registro do tempo que se gasta em cada parte de
processo do PSP. O objetivo é determinar onde o tempo é gasto e como esta
distribuição muda à medida que o processo muda;
- os defeitos por fase: registro dos dados de cada defeito (mudança do
programa), localizado durante a compilação e testes.
Juntam-se dados de tempo e defeitos para obter a base e planejar os projetos
futuros. Eles dão uma base contra a qual medir o desempenho, mostram onde se
passa mais tempo e indicam onde se faz e se acha a maioria dos defeitos. Eles
também ajudam a ver como estas distribuições mudam à medida que o processo
evolui.
A tabela 2 mostra o log de registro de tempo.
Student
Program
Instructor

Project

Date
Program #
Language

Phase

Start Date
and Time

Int.
Time

Stop Date
and Time

Delta
Time

Comments

Tabela 2 – Log de Registro de Tempo (SEI, 2006)

O log de registro de defeito é mostrado na tabela 3. Quando o engenheiro de
software terminar de corrigir o defeito, deve anotar o tipo de defeito-padrão mostrado
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na tabela 4. Esse padrão foi modelado na IBM Research (CHILLAREGE, 1992) e
deve ser suficientemente geral para cobrir a maioria das necessidades.
Student
Program
Instructor
Project

Date
Program #
Language
Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Date

Number

Type

Inject

Remove

Fix Time

Fix Ref.

Description:

Project
Description:

Project
Description:

Project
Description:

Project
Description:

Project
Description:

Project
Description:

Project
Description:

Tabela 3 – Log de Registro de Defeito (SEI, 2006)
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Type
Number
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Type Name
Documentation
Syntax
Build, Package
Assignment
Interface
Checking
Data
Function
System
Environment

Description
Comments, messages
Spelling, punctuation, typos, instruction formats
Change management, library, version control
Declaration, duplicate names, scope, limits
Procedure calls and references, I/O, user formats
Error messages, inadequate checks
Structure, content
Logic, pointers, loops, recursion, computation, function defects
Configuration, timing, memory
Design, compile, test, or other support system problems

Tabela 4 – Tipo de Defeito Padrão (SEI, 2006)

O sumário de plano de projeto do PSP0 é mostrado na tabela 5.
Tabela 5 – Sumário de Plano de Projeto

Fonte: Adaptado de (HUMPHREY, 1995)

Embora seja possível ajustar o modo particular de cada um de projetar
software, Humphrey (2000) sugere que os processos do PSP não sejam modificados
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até a conclusão do projeto, ou curso de PSP, principalmente pelo trabalho extra que
isso acarretaria.
2.2.2.4 Conteúdos do Processo
O PSP0 apresenta a família de processos do PSP e seus formulários, roteiros
e padrões. Provê uma estrutura ordenada para planejar o trabalho e relatar os
resultados, estes elementos de processo podem economizar uma quantia
significativa de tempo. Sem formulários padronizados, por exemplo, haveria a
necessidade de decidir como produzir um plano, quais dados juntar e como registrálos.
Tal como é descrito no roteiro do PSP0, é necessário:
- assegurar-se que têm todas as entradas requeridas;
- assegurar-se que os requisitos para o trabalho foram entendidos;
- calcular o tempo em minutos que se espera levar para o desenvolvimento do
programa;
- registrar esse tempo no resumo de plano de projeto, inclusive o tempo que o
planejamento consumiu;
- realizar o desenvolvimento;
- entrar com os dados atuais dos logs de registro de tempo e defeito na
coluna atual do sumário de plano de projeto.
Ao iniciar o desenvolvimento do programa, o projeto, a implementação, a
compilação e os testes são efetuados usando os métodos de desenvolvimento
atuais do engenheiro de software. Também são registrados os defeitos no log de
registro de defeito e o tempo no log de registro de tempo. Cada fase de processo é
descrita nos roteiros de planejamento, desenvolvimento e postmortem.
Os objetivos do PSP0 são:
- incorporar medidas básicas no processo de desenvolvimento de software;
- requerer mudanças mínimas nas práticas pessoais;
- demonstrar o uso de um processo definido ao se escrever programas
pequenos, e
- usar o processo atual como uma estrutura de processo introdutório.
As condições prévias para o PSP0 são que o desenvolvedor seja
razoavelmente fluente em pelo menos uma linguagem de programação.
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Roteiros, Formulários, Modelos e Padrões
Os roteiros, formulários, modelos e padrões são os itens usados no processo
PSP0. Os roteiros e o resumo de plano de projeto mudam em cada processo, mas o
Log de Registro de Tempo, o Log de Registro de Defeito e o Tipo de Defeito-Padrão
são usados sem mudanças em todas as versões de processos subsequentes.
PSP0 - Roteiro de Processo
PSP0 - Roteiro de Planejamento
PSP0 - Roteiro de Desenvolvimento
PSP0 - Roteiro de Postmortem
PSP0 - Sumário do Plano de Projeto
Log de Registro de Tempo
Log de Registro de Defeito
Tipo de Defeito Padrão
2.2.2.5 Os Elementos do PSP0
Como o PSP0 é o primeiro processo do PSP, todos os seus elementos são
novos. Os roteiros, Log de Registro de Tempo, Log de Registro de Defeito e Tipo de
Defeito-Padrão foram descritos no início desta seção.

2.2.3 PSP0.1: Medição de Tamanho
2.2.3.1 O Processo de Planejamento
O planejamento é o primeiro passo do PSP por três razões. Primeiro, sem
bons planos não é possível administrar efetivamente nem mesmo projetos de
software de tamanho modesto. Segundo, planejar é uma habilidade que se pode
aprender e melhorar com a prática. Terceiro, boas habilidades de planejamento
ajudam a fazer um melhor trabalho de software.
Embora o planejamento pessoal seja importante para o planejamento de
projetos, é só uma parte do processo. Muitos outros assuntos estão envolvidos na
produção de um plano completo para um grande projeto. Porém, esses planos de
projeto maiores serão provavelmente mais realísticos quando eles estiverem
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compostos de planos pessoais múltiplos feitos pelos indivíduos ou grupos que farão
o trabalho.
O que é um Plano
O plano de projeto define o trabalho e como será feito. Provê uma definição
de cada tarefa principal, uma estimativa do tempo e recursos requeridos e uma
estrutura para revisão da administração e controle. O plano de projeto também é um
poderoso veículo de aprendizado. Quando corretamente documentado, é um ponto
de referência para comparar com o desempenho atual. Essa comparação permite
aos planejadores verem seus erros estimados e melhorarem a precisão de
estimativas (HUMPHREY, 1995). Em organizações de software maduras, planos são
tipicamente usados como:
- uma base para concordar sobre custos e horários para um trabalho;
- uma estrutura organizada para fazer o trabalho;
- uma estrutura para obter os recursos requeridos; e
- um registro do que foi inicialmente comprometido.
Os planos do PSP têm dois usuários: o desenvolvedor e seus clientes. Para o
trabalho do desenvolvedor, são necessárias quatro fases gerais para um plano:
- medir o tamanho do trabalho: qual o tamanho do trabalho, quanto tempo ele
levará?
- estrutura de trabalho: como será feito o trabalho? O que será feito primeiro,
segundo, e assim por diante?
- estado do trabalho: como se sabe onde se está? O desenvolvedor terminará
na hora certa e os custos estarão sob controle?
- avaliação: qual a qualidade do plano? Houve algum erro óbvio? Quais
enganos deveriam ser evitados no futuro, e como se poderia fazer um trabalho
melhor da próxima vez?
Os clientes poderiam ser o instrutor do curso de PSP, os colegas de trabalho,
o gerente ou um usuário final. Estas pessoas também querem cinco fases gerais do
plano:
- Qual é o compromisso? Especificamente, o que será entregue, quando e a
que custo?
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- Qual será a qualidade deste produto? Será a que eles quiseram? O trabalho
está corretamente planejado para assegurar os ajustes do produto às suas
necessidades?
- Há provisões para eles fazerem verificações na qualidade de produto? Há
provisões para solucionar assuntos?
- Há algum modo para monitorar o progresso? Eles terão advertência de
custos, horários ou problemas de qualidade? Nesse caso, quando eles podem
descobrir os problemas e o que podem fazer a respeito deles?
- Eles são capazes de avaliar a qualidade do trabalho finalizado? Eles podem
separar os problemas causados pelo planejamento ruim daqueles causados por mau
gerenciamento? O impacto de mudanças de escopo estará claro e identificável?
Quando se examina o plano no contexto dessas perguntas, várias questões
ficam claras:
1. O plano deve estar baseado em fazer-se uma parte definida do trabalho.
2. O trabalho deve envolver passos múltiplos que estão claramente definidos
e medidos. Isso provê uma estrutura para o plano e uma base para monitorar o
progresso.
3. Será necessária uma maneira de conferir o plano com o usuário antes de
se começar o trabalho. Esta sempre é uma boa ideia, e é essencial para qualquer
trabalho, mesmo para as menores tarefas.
4. Será necessário fazer declarações de progresso periódicas aos clientes.
Planejando um Projeto de Software
Os passos seguintes ajudarão o desenvolvedor a construir uma estimativa de
processo estável e efetiva:
- Começar com uma declaração explícita do trabalho a ser feito e conferir
para assegurar-se que é aquilo que o cliente espera (os modos nos quais os
projetos podem diferir são infinitos).
- Para projetos que levam mais do que alguns dias de trabalho, dividi-los em
múltiplas tarefas menores e calcular cada tarefa separadamente. O detalhe
adicionado melhorará a precisão do plano e provavelmente a acurácia do
desenvolvedor.
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- Basear as estimativas, comparando o trabalho atual com os dados históricos
dos trabalhos anteriores.
- Registrar as estimativas e depois compará-las com os resultados atuais.
Estrutura de Planejamento
A estrutura de planejamento do PSP é mostrada na figura 4. As tarefas
executadas são mostradas nos retângulos, e os vários dados, relatórios e produtos
são mostrados nos ovais. Aqui, começando com uma necessidade do cliente, são
definidas as exigências (requisitos). A seguir, é produzido um projeto conceitual que
em troca ajuda a relacionar a estimativa de planejamento ao produto atual que se
pretenda construir.
Com este projeto conceitual e dados históricos de produtos previamente
construídos, é possível estimar o tamanho provável do novo produto. Com esta
estimativa de tamanho, usam-se os dados históricos de produtividade para estimar
quantas horas o trabalho levará. Finalmente, essas horas são alocadas em um
calendário para se ter um horário de projeto. Com estes dados e com uma data
presumida de início, é possível estimar agora a data que o trabalho terminará.
Com o plano em mãos, e assumindo que se tenham todas as informações e
facilidades necessárias, o desenvolvimento é iniciado. Durante o desenvolvimento e
a conclusão do projeto, são registrados o tempo gasto e o tamanho do produto
produzido. Esses dados são usados para produzir relatórios periódicos e fazer
análises de processo. Essas análises fornecem os dados de tamanho e
produtividade para fazer planos futuros.
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Figura 4 - Estrutura de Planejamento de Projeto (Adaptado de HUMPHREY, 1995)

Elaboração de um Plano de Qualidade
À medida que o engenheiro de software constrói suas habilidades de
planejamento, ele precisa pensar na qualidade do plano. O que constitui um bom
plano? Qual a precisão desses planos e o que ele pode fazer para melhorar suas
habilidades de planejamento? As seis questões-chave do plano são as seguintes:
1. Está completo?
2. É acessível?
3. Está claro?
4. É específico?
5. É preciso?
6. É acurado?
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2.2.3.2 Medindo o Tamanho do Software
O processo de planejamento de software começa com uma estimativa de
tamanho do trabalho. Antes de poder estimar o tamanho do software, porém, é
necessário um modo consistente e repetível para descrever o tamanho de um
produto.
O Projeto de Medida de Processo de Software do SEI (2005) desenvolveu um
trabalho para descrever medidas de tamanho de software. Os dois critérios
principais para este trabalho foram os seguintes:
- Comunicação: “Se alguém usar nossos métodos para definir uma medida ou
descrever um resultado de medida, outros saberão precisamente o que foi medido e
o que foi incluído e excluído?”.
- Repetibilidade: “Outra pessoa poderia repetir a medida e receber o mesmo
resultado?”.
Conhecendo estes objetivos, o SEI estabeleceu uma estrutura para definir
precisamente a métrica de LOCs (Lines of Code). Uma versão simplificada do
formulário que eles desenvolveram é mostrada na Tabela 6.
Considerando que a contagem de LOC pode estar enganada, ela deve ser
tratada com um pouco de cuidado. Devem-se usar definições precisas e anotar
cuidadosamente os tipos de elementos de programa incluídos. Não é uma boa idéia
usar contagem de LOC para comparar projetos ou organizações porque geralmente
há muitas diferenças que não são detectáveis de simples dados de LOCs. Até
mesmo no nível do PSP, a contagem de LOCs não é uma base útil para compararse a produtividade ou efetividade de indivíduos.
Ao medir a produtividade do desenvolvimento, os engenheiros de software
normalmente contam o número de declarações-fonte por hora de desenvolvimento.
Para este propósito, devem-se contar os recentes desenvolvimentos mais as
declarações modificadas. Também é importante usar precisamente as mesmas
definições ao se estimar a produtividade de desenvolvimento e no planejamento de
projeto.
Quando compara a taxa de defeitos de programas, o engenheiro de software,
comumente, usa a taxa de defeitos por mil linhas de código adicionado e modificado.
Ao estimar a carga provável de trabalho de manutenção para um programa, porém,
será mais apropriado considerar as LOCs totais do produto terminado.
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Um contador de LOCs pode ser projetado para contar linhas físicas ou linhas
lógicas. Um terceiro método combina esses dois: conta linhas lógicas usando um
padrão de codificação e um contador de LOCs físicas. Esta é a abordagem usada
com o PSP.
Podem ser obtidas muitas estatísticas de LOCs úteis com ferramentas
corretamente projetadas. Para cada modificação do programa, por exemplo, o
engenheiro de software poderá querer saber quantas LOCs foram adicionadas e
apagadas. Um modo prático de obter tais dados é com um programa que compare
cada versão do programa com a versão anterior. Esse comparador então identifica e
conta cada linha adicionada ou apagada.
A chave para medidas de tamanho de software efetivas é assegurar que elas
se ajustem às necessidades pessoais do desenvolvedor.
Tabela 6 – Formulário de Contagem de LOC

Fonte: Adaptado de (HUMPHREY, 1995)

26

2.2.3.3 Conteúdos do Processo
Ao PSP0 é acrescentado o PSP0.1, adicionando um padrão de codificação,
medidas de tamanho e uma proposta de melhoria de processo (PIP - Process
Improvement Proposal). A PIP é um formulário que provê um modo estruturado para
registrar problemas de processo, experiências e sugestões de melhorias.
Antes de usar o PSP0.1 para desenvolver um programa, faz-se um cálculo do
tamanho e uma estimativa de tempo completa. Na conclusão do desenvolvimento,
mede-se o tamanho do programa completado e contam-se ou calculam-se as LOCs
reusadas, apagadas, modificadas, adicionadas, totais novas e alteradas e totais
novas reusadas.
Objetivos e Condições Prévios
Em adição aos objetivos do PSP0, este processo tem o objetivo adicional de
ajudar a medir e calcular os tamanhos dos programas produzidos.
As condições prévias para o PSP0.1 são a presente seção, o PSP0 e os
padrões de codificação e contagem de LOCs produzidos.
Roteiros, Formulários e Padrões
PSP0.1 - Roteiro de Processo
PSP0.1 - Roteiro de Planejamento
PSP0.1 - Roteiro de Desenvolvimento
PSP0.1 - Roteiro de Postmortem
PSP0.1 - Resumo de Plano de Projeto
Proposta de Melhoria de Processo (PIP)
Padrão de codificação
Log de Registro de Tempo
Log de Registro de Defeito
Formulário de Contagem de LOCs
Tipo de Defeito Padrão
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2.2.3.4 Elementos de Processo Novos
Os elementos novos para o PSP0.1 não só incluem os roteiros e o relatório
sumário como também a proposta de melhoria de processo (PIP) e padrões de
codificação. As seções seguintes dão uma descrição desses elementos.
Proposta de Melhoria de Processo
O formulário PIP é usado para registrar qualquer problema ou sugestões de
melhoria que ocorram no uso de um processo. Muitos problemas de definição de
processo concernem a detalhes aparentemente secundários.
Porém, são tão detalhados que fazem a diferença entre um processo
aborrecido e inconveniente e um processo confortável e eficiente. Embora seja
possível lembrar-se posteriormente de que algum formulário ou passo foi um
problema, provavelmente os detalhes serão esquecidos se não forem registrados
prontamente. O formulário PIP em branco deve ser mantido sempre à mão para,
prontamente, registrar-se qualquer ideia de melhoria. Detalhes são importantes em
um processo pessoal e, para fixá-los, é necessário completar os PIPs regularmente.
Os PIPs devem ser usados também para registrar comentários ou fazer notas
sobre o que foi aprendido em cada programa. Ao se fazer as tarefas, os PIPs devem
ser submetidos aos relatórios de processo.
O formulário PIP é mostrado na Tabela 7. Deve-se reter uma cópia de todos
os PIPs completados, para uso posterior.
Padrão de Codificação
Além dos programas estarem corretos, o código-fonte também deve ser
compreensível. Escrever código legível ajudará a pensar mais claramente no projeto
e nos testes, modificações e reusos. Comentários claros e precisos também ajudam
outras pessoas que trabalham com esses programas.
Para ser útil, o padrão de codificação deve ser projetado para a linguagem e o
ambiente de trabalho em uso. Assim, é possível alterar o padrão de codificação do
PSP para as necessidades particulares, mas devem-se reter todos os itens que este
padrão inclui.
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Student
Program
Instructor

Date
Program #
Language
Problem Description
Briefly describe the problems that you encountered.

Proposal Description
Briefly describe the process improvements that you propose.

Other Notes and Comments
Note any other comments or observations that describe your experiences or improvement ideas.

Tabela 7 – PIP (SEI, 2006)

2.2.4 PSP1: Estimativa de Tamanho e Tempo
2.2.4.1 Conteúdos do Processo
O PSP1 introduz a estimativa de tamanho ao PSP. Antes de começar um
desenvolvimento de software do PSP1, o método de estimativa de tamanho PROBE
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deve ser usado para estimar o tamanho das LOCs novas e alteradas no novo
programa.
Também devem ser estimadas as LOCs-base, reusadas, apagadas,
modificadas, adicionadas e o total de novas e mudadas. Notar que quando o PSP é
usado primeiramente, não existirão dados históricos para fazer estimativas de
tamanho. Assim, devem-se estimar as LOCs objeto e usar o próprio julgamento para
obter o total de LOCs novas e mudadas. Para o segundo e o terceiros programas
escritos com o PSP1, é possível usar os dados do primeiro e do segundo para guiar
as estimativas.
Objetivos e Condições Prévios
Em adição aos objetivos do PSP0.1, o PSP1 é planejado para estabelecer um
procedimento

ordenado

e

repetível

para

estimativas

de

tamanho

de

desenvolvimento de software. À medida que este processo é usado para calcular o
desenvolvimento de programas, será construída uma base crescente de dados
estimados que devem ajudar a fazer estimativas de tamanho progressivamente mais
precisas.
A condição prévia para o processo PSP1 é o PSP0.1.
2.2.5 PSP1.1: Planejamento de Recursos e Cronograma
2.2.5.1 Conteúdos do Processo
O processo PSP1.1 introduz a estimativa e o planejamento de recursos e
horários.
Quando combinado com o método de estimativa de tamanho PROBE introduzido com o PSP1 - e com suficientes dados de tamanho e custo, será
possível, então, fazer melhores planos de desenvolvimento e julgar a precisão
desses planos.
Objetivos e Condições Prévios
Em adição aos objetivos do PSP1, o PSP1.1 tem por finalidade introduzir e
praticar métodos para:
- fazer planos de recursos e horário;
- monitorar o desempenho pessoal contra esses planos; e
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- julgar datas prováveis de conclusão de projeto.
A condição prévia para o processo PSP1.1 é o PSP1 e a presente seção.
O sistema de valor merecido é simplesmente uma porcentagem do tempo
total estimado para o programa, atribuída à tarefa.
2.2.6 PSP2: Melhoria da Qualidade
2.2.6.1 Conteúdos do Processo
O processo PSP2 introduz revisões de projeto e código. Ambas melhorarão a
produtividade e a qualidade dos produtos. Com o PSP2, são iniciados os cálculos
dos intervalos de predição para as estimativas de tamanho e tempo.
Objetivos e Pré-Requisitos
Além dos objetivos para o PSP1.1, os objetivos para o PSP2 são:
- introduzir revisões de projeto e código; e
- introduzir métodos para avaliar e melhorar a qualidade das revisões.
As condições prévias para o PSP2 são o PSP1.1, além da seção atual.
2.2.7 PSP2.1: Modelos de Projeto
2.2.7.1 Conteúdos do Processo
O processo PSP2.1 introduz quatro modelos de projeto que proveem uma
estrutura e formato para registrar os projetos. Embora eles não digam como fazer o
projeto, podem ajudar a registrar o projeto corretamente quando estiver terminado.
Objetivos e Condições Prévios
Além dos objetivos para o PSP2, os objetivos para o PSP2.1 são:
- ajudar a reduzir o número de defeitos nos projetos;
- prover critérios para determinar se um projeto está completo; e
- prover uma estrutura consistente para verificar a qualidade dos projetos.
As condições prévias para o processo PSP2.1 são o PSP2 e a presente
seção.
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2.2.8 PSP3: Melhoria do Processo
2.2.8.1 Conteúdos do Processo
O PSP3 introduz um processo cíclico projetado para ajudar a desenvolver
programas maiores. O fluxo conceitual do processo PSP3 é mostrado na figura 5. O
processo começa com planejamento e projeto de alto-nível, seguido por uma série
de ciclos de desenvolvimento. A principal preocupação da fase de projeto de altonível é produzir um projeto global e uma estratégia de desenvolvimento. Essa
estratégia resolve testes, reusos e a estruturação de desenvolvimento de produto
em incrementos que são, cada um, satisfatórios para o desenvolvimento com o
PSP2.1 - como ciclos de processo.
Requisitos e Planejamento: produzem um projeto conceitual do sistema como
um todo, estima o tamanho e planeja o trabalho de desenvolvimento.
Projeto de alto-nível: identifica as divisões naturais do produto e planeja uma
estratégia cíclica. Cada ciclo deve ter entre 100 e 300 linhas de código-fonte (novas
e alteradas).
Desenvolvimento cíclico: estabelece as especificações para o ciclo corrente.
Cada ciclo é essencialmente um processo PSP2.1 e é a base para o seguinte:
· Cada ciclo é a base para o seguinte. Para ser preservada a escalabilidade,
cada desenvolvimento incremental deve ser autocontido e livre de erros.
· Os testes devem ser desenvolvidos antes de se escrever o código. A
vantagem de desenvolver e planejar testes antes é que isso força a refletir sobre o
produto a partir de uma perspectiva de teste.
· Ao reavaliar o trabalho, determina-se o status atual. Caso necessário,
podem-se fazer ajustes do plano.
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Figura 5 – O Processo PSP3 (Adaptado de HUMPHREY, 1995)

Objetivos e Condições Prévios
Os objetivos do PSP3 incluem os objetivos do PSP2.1 mais um outro:
estender a capacidade do processo pessoal para o desenvolvimento de programas
de até mil LOCs.
A condição prévia para o processo PSP3 é o PSP2.1.
2.3 Adoção do PSP
A implantação do PSP, na prática, traz significantes efeitos em termos de
custo e grau de comprometimento.
Todas as métricas relativas a defeitos durante o desenvolvimento de software,
tamanho, esforço e as demais são registradas manualmente. Os engenheiros de
software consideram isso um problema, já que aumenta a carga de trabalho deles.
Os formulários são usados como referência de informação para sustentar a
estimativa do projeto e assegurar a qualidade do trabalho produzido. Após muitos
projetos, cada engenheiro de software acumula um vasto banco de dados em papel
dos seus dados históricos. Como resultado, isto cria uma sobrecarga extensa devido
ao preenchimento dos formulários. Além disso, um grande número de formulários e
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documentos diferentes precisam ser gerenciados e organizados apropriadamente, a
fim de que eles sejam facilmente acessíveis quando requeridos.
Cada nível do PSP introduz novas métricas para apoiar os engenheiros de
software a gerenciar e melhorar o seu desempenho. Como resultado, os campos de
entrada requeridos aumentam a cada nível no PSP. Considerando uma situação
onde o engenheiro de software alcançou o nível PSP3.0, mesmo que o tamanho do
projeto seja pequeno, ele tem 7 tipos de documentos PSP e formulários que são
equivalentes a 36 páginas, ao longo de centenas de campos para serem
preenchidos. Isto começa a ficar cada vez mais complicado quando todos os
formulários tem correlações com outros. O PSP é considerado um consumidor de
tempo em termos de coleta de dados e análise. Na coleta de dados, por exemplo,
existem muitos formulários PSP e cada formulário tem muitos campos que requerem
que os engenheiros de software o preencham. No processo de análise dos dados, o
PSP precisa dos formulários para calcular e analisar os dados gravados com a
finalidade de medir o desempenho do engenheiro de software face o trabalho de
desenvolvimento de software. Como mostrado na tabela 8, quando o engenheiro de
software está no nível PSP3.0, ele precisa preencher aproximadamente 1.115
campos. Assumindo que um campo leva uma média de 15 segundos para preenchêlo, um total de 278.8 minutos ou 4.65 horas é necessário para que os engenheiros
de software completamente preencham todos os campos. Este problema é também
suportado por Humphrey, no qual diz que “Quando um problema é finalizado, podese levar até uma hora para obter todos os dados juntos e calcular-se as métricas de
desempenho” (HUMPHREY, 2006).
O cálculo das métricas para o PSP, bem como o processo de coletar dados,
são repetitivos e entediantes. Por outro lado, os dados de log de defeitos são
solicitados em ambos formulários de Log de Registro de Defeitos e no Sumário de
Plano de Projeto. Isto significa que existem atividades que se sobrescrevem e dados
redundantes existem em diferentes documentos dentro de um mesmo projeto de
software. Se essas atividades e os dados redundantes fossem evitados, o tempo
gasto no estágio de registro poderia ser minimizado.
Nesse contexto, o PSP é psicologicamente disruptivo, porque ele requer que
os engenheiros de software parem para registrar os dados, tais como defeitos ou o
log de esforço no formulário do PSP, durante o desenvolvimento de software e viceversa. Esse processo interrompe o fluxo de desenvolvimento de software. E, além
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de tudo isso, o PSP requer que os engenheiros de software registrem o “tempo
ocioso”. Sendo assim, toda interrupção, tal como uma ligação telefônica, gera uma
atividade adicional de registro.
A sobrecarga da coleta e análise de métricas pelo PSP é um dos maiores
problemas para a adoção do PSP.
Número de campos aproximados
Nível do
Processo
PSP0
PSP0.1
PSP1.0
PSP1.1
PSP2.0
PSP2.1
PSP3.0
Total

*
Cabeçalho

**
Form.
Log

***
Sumário

****
PIP

****
Modelos

******
Checklist

Total
de
Campos

14
23
52
76
88
140
198

12
12
12
12
12
24
50

60
79
89
100
170
197
460

0
13
13
13
13
13
13
3384

0
0
145
145
145
247
247

0
0
0
116
147
147
147

86
127
311
462
515
768
1115

Tempo
Total
(minuto
s)
21.5
31.8
77.8
115.5
128.8
192.0
278.8

Tabela 8 – Número de Campos, de acordo com o Nível do Processo
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda:

* Cabeçalho, incluindo Nome, Data, Programa, Número do Programa e
Linguagem, em cada formulário PSP.
** Formulário de Log, incluindo Log de Registro de Tempo e Log de Registro
de Defeito.
*** Sumário, incluindo Sumário de Plano de Projeto.
**** PIP, também conhecido como formulário de Proposta de Melhoria
Pessoal.
***** Modelos, incluindo Relatório de Teste, Planejamento de Tarefa,
Especificação Funcional e Especificação Lógica.
****** Checklist, incluindo Checklist de Revisão de Código e Checklist de
Revisão de Projeto.
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2.4 Conclusão
Nesta seção foram apresentados diversos conceitos sobre maturidade
pessoal e, mais especificamente, sobre o PSP, esboçando os diversos níveis que o
compõe, além da vasta gama de formulários, roteiros, relatórios e padrões que são
utitlizados durante o seu ciclo de vida.
Diante das várias referências estudadas e analisadas, é possível identificar
um ambiente de maturidade de software que envolve técnicas individuais de
aperfeiçoamento contínuo que apoiam as fases do ciclo de desenvolvimento de um
software, favorecendo uma melhora na qualidade do software a ser desenvolvido, e
que são abordadas pela utilização do PSP. Nota-se também que uma coleta
automatizada dos dados poderia apoiar a utilização do PSP, de tal forma que o
estudante ou engenheiro de software não necessitasse sair do seu ambiente de
desenvolvimento.
Enquanto que as métricas requeridas pelo PSP tem muitos benefícios, elas
introduzem sobrecarga para os usuários. A sobrecarga de registro dessas métricas
pessoais de forma manual prejudica os benefícios do processo. Qualquer processo
de melhoria empregado não deveria impor qualquer atividade adicional aos
engenheiros de software. Pois, eles não precisariam se preocupar com os esforços
de melhoria enquanto eles estão no meio do desenvolvimento de software.
Acrescentando-se a isso, muitos engenheiros de software tem um
pensamento orientado a automação e para eles, é muito prejudicial ter que observar
todos os documentos desnecessários durante o processo de desenvolvimento de
software. Os documentos desnecessários se referem a aqueles documentos que
não são diretamente relacionados ao projeto que eles estão trabalhando. A
sobrecarga na coleta e análise dos dados pode ser reduzida por meio de suporte de
uma ferramenta que faça o registro manual do tempo, defeitos e tamanho do
programa, de um modo eficaz. Por outro lado, uma solução viável para esta questão
é prover um processo automatizado para suportar o PSP. Ele é requerido para
simplificar toda tarefa envolvida no PSP, realocando o esforço humano para dentro
de algo processual. Isto faz com que os dados sejam mais convenientemente
organizados, reduzindo a quantidade de formulários no ambiente de trabalho.
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A falta de um processo automatizado é uma das maiores dificuldades na
utilização desta disciplina. Portanto, é fato que suporte automatizado salve o tempo
durante o desenvolvimento.
A seção a seguir traz o detalhamento da proposta de automação para os dois
primeiros níveis do PSP, de forma a tornar os conceitos apresentados nesta seção
aplicáveis na prática.
3 DEFINIÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE APOIO AO PSP0 E PSP0.1
3.1

Objetivo
Os processos apresentados nesta seção são descritos utilizando a notação

gráfica IDEF0 (NIST, 1993), que mostra o processo e as suas atividades permitindo
visualizar as entradas, saídas, informações de controle e informações de recursos
que compõe essas atividades.
3.2

Contexto
Este trabalho tem como foco o processo de automação da coleta de dados

para os dois primeiros níveis do PSP. A proposta é não interferir no processo diário
de trabalho do desenvolvedor, visando não incomodá-lo em suas atividades
corriqueiras e não causar impacto para o mesmo. O mínimo necessário é que o
desenvolvedor tenha um ambiente de desenvolvimento instalado e funcional, assim
como tenha acesso à rede corporativa dentro de uma organização.
Vale ressaltar que o processo de automação que está sendo estabelecido
para os dois primeiros níveis do PSP pode se extender para os demais.
Como mostra a figura 6, são premissas para a coleta das informações, as
características do projeto, assim como a linguagem de desenvolvimento pré-definida,
informações do desenvolvedor e tipos de defeitos comuns ao processo de
Engenharia. Os dados coletados são associados com as características do projeto e
os tipos de defeitos servem de subsídio para o Processo PSP0.
As saídas geradas pelo PSP0 são utilizadas no PSP0.1, dentre as quais as
medidas de tempo e defeito. O PSP0 também gera um Sumário de Planejamento de
Projeto, utilizado no PSP0.1 para compor o resultado final.
Um padrão de codificação é utilizado no PSP0.1, de acordo com a linguagem
definida nas características do projeto, sendo que a medição de tamanho de código-
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fonte baseia-se nele para a geração de resultados compatíveis com a estrutura da
linguagem.
No final dos processos básicos e introdutórios do PSP é gerado um relatório
contendo os resultados e as recomendações que servirão para posterior análise e
avaliação, tanto para o desenvolvedor como para o gerente de projetos.
O ambiente de desenvolvimento é premissa para a coleta das informações,
onde dele é que são extraídas todas as métricas do PSP0 e PSP0.1 (referenciar –
cabe descrever as IDEs que tem muito recurso). Destaque das IDEs. As
características da IDEs atuais, sensíveis ao contexto, abre e fecha parênteses,
Os processos dos níveis PSP0 e PSP0.1 são integralmente embasados pelo
conteúdo da literatura exposto na seção anterior, agregando-se a análise final que é
emitida ao final do ciclo da coleta.

Figura 6 – IDEF0: PSP0 e PSP0.1 Automatizados
Fonte: Elaborado pelo autor
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Processo PSP0 Automatizado
Na figura 7, é apresentado o processo PSP0 utilizado como referência neste
trabalho. Suas etapas foram criadas com base nas fases propostas por Humphrey
(2000), que são: medição de tempo e medição de defeito. Adicionando-se a elas, é
considerada a etapa posterior denominada de análise gerencial.
Os documentos gerados nas etapas do processo PSP0 proposto como o
Sumário de Planejamento de Projeto, Log de Tempo e Log de Defeito, estão de
acordo com as recomendações da SEI (2005). Os roteiros das fases do PSP0 não
fazem parte do escopo deste trabalho, pois são documentos apenas de leitura e
servem como guia para o processo, não influenciando na automatização e não
agregando valor para o resultado final.
Para a aplicação do processo PSP0 sugerido foram definidos dois papeis: o
de desenvolvedor e do gerente de projetos. O desenvolvedor é responsável pela
entrada do código-fonte no ambiente de desenvolvimento, de acordo com a
linguagem previamente definida no início do projeto. O gerente de projetos é
responsável pela análise das informações geradas nesse processo. As etapas do
PSP0 são detalhadas a seguir.

Figura 7 – IDEF0: Processo PSP0 Automatizado
Fonte: Elaborado pelo autor
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a) Medição de Tempo
A medição de tempo é coletada pelo componente especializado, por
intermédio da entrada das informações geridas pelo desenvolvedor e também pelas
características específicas de cada projeto (linguagem, custo, recursos, entre
outros). Nessa fase, são coletadas automaticamente e em determinado intervalo de
tempo as mudanças no buffer de dados, inclusive ociosidade de tempo; abertura de
uma classe de código, assim como no salvamento da mesma e também no
fechamento; abertura e fechamento do ambiente de desenvolvimento; adição de
uma nova declaração de importação, classe, atributo ou método; quando uma
unidade da aplicação é renomeada (classe, método, etc.); quando uma unidade da
aplicação é removida e quando é feita uma modificação em alguma unidade da
aplicação.
b) Medição de Defeitos
A medição de defeitos também é coletada pelo componente especializado, no
momento da compilação e construção do executável funcional de uma determinada
aplicação. As entradas são os tempos registrados pelo processo de medição de
tempo e os tipos de defeito-padrão comumente utilizados em projetos dentro do ciclo
de desenvolvimento de software da organização.
Nessa fase, são coletados automaticamente pelo componente algumas
informações como falhas e sucessos na compilação, integrações com ferramentas
de análise estática durante a construção do executável e posterior levantamentos
resultantes, além de execução de testes unitários com os seus devidos resultados.
Como resultado são gerados os resultados de número de defeitos inseridos,
removidos, quantidade x tipo, entre outros.
c) Análise Gerencial
Nessa fase, as medições coletadas nas fases anteriores são colocadas em
prática pelo gerente de projetos. O relatório consolidado apresenta os resultados das
atividades de medição associadas com um projeto e provê avaliações baseadas
nesses resultados.
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A seguir, é mostrada a estrutura do processo PSP0.1, tendo como base os
princípios discutidos na seção 2, que foram adaptados para apoiar as características
particulares da automação do processo.
Processo PSP0.1 Automatizado
Na figura 8, é apresentado o processo PSP0.1 utilizado como referência neste
trabalho. A etapa foi criada com base na fase proposta por Humphrey (2000), ou
seja, medição de tamanho. Adicionando-se a elas, é considerada a etapa posterior
denominada de análise gerencial.
Os documentos gerados nas etapas do processo PSP0.1 proposto como o
registro de Tamanho de Linhas de Código, estão de acordo com as recomendações
da SEI (2005). Os roteiros das fases do PSP0 não fazem parte do escopo deste
trabalho, pois são documentos apenas de leitura e servem como guia para o
processo, não influenciando na automatização e não agregando valor para o
resultado final. O formulário de melhoria do processo também não faz parte da
automação, visto que é um meio subjetivo e intrínsico ao processo.
Para a aplicação do processo PSP0.1 sugerido foram definidos dois papeis: o
de desenvolvedor e do gerente de projetos, com as mesmas responsabilidades
identificadas para o PSP0. As etapas do PSP0.1 são detalhadas a seguir.
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Figura 8 – IDEF0: Processo PSP0.1 Automatizado
Fonte: Elaborado pelo autor

a) Medição de Tamanho
Nessa fase, de acordo com o padrão de codificação da linguagem
previamente definida, a quantidade de linhas de código-fonte é contada, respeitando
o critério e a estrutura da linguagem, tais como quantidade de classes, métodos,
interfaces, número de linhas total, número de linhas por arquivo, estruturas de loop,
entre outros indicadores padronizados pela SEI (2005).
As informações geradas nessa fase podem ser utilizadas para posterior
aplicação do processo PSP1, o qual tem a finalidade básica de estimar tempo e
planejar o trabalho a ser desenvolvido.
b) Análise Gerencial
Nessa fase, as medições coletadas na fase anterior são colocadas em prática
pelo gerente de projetos. O relatório consolidado apresenta os resultados das
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atividades de medição associadas com um projeto e provê avaliações baseadas
nesses resultados.

Processo de Coleta e Análise
Como apresentado na figura 9, a fase de Coleta e Análise, previamente
exposta nos processos PSP0 e PSP0.1, é composta por três atividades: Coleta e
Processamento dos Dados, Análise dos Dados e Consolidação dos Resultados das
Medições.
Na fase de coleta e processamento dos dados, o componente especializado
coleta e processa os resultados das atividades de medição e os tempos, defeitos e
tamanhos são apurados de acordo com as medidas especificadas no Plano de
Medição. Ainda com base nesse plano, o componente efetua a análise das medidas
considerando o modelo de análise dos indicadores, definido no Plano de Medição, e
gera os indicadores.
De acordo com os critérios de decisão definidos no plano de medição, o
componente analisa os indicadores e produz os resultados consolidados da análise.
Esses resultados são informados aos gerentes de projetos pelo processos
PSP0 e PSP0.1 que os utilizarão como base para avaliar os desenvolvedores
imaturos.
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Figura 9 – IDEF0: Processo de Coleta e Análise
Fonte: Elaborado pelo autor

3.3

Conclusão
Nesta seção foi apresentado o contexto e a estrutura do processo de

automação proposto, elaborado com base nas necessidades levantadas, a partir dos
estudos realizados sobre o PSP, principalmente quando aplicado à indústria.
A seguir é mostrada a aplicação do processo proposto por meio da definição
de um componente especializado, o qual tem a função principal de apoiar o
processo, subsidiando-o no que tange a coleta de dados automatizada em um
ambiente de desenvolvimento.
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4 COMPONENTE DE APOIO AO PROCESSO DE AUTOMAÇÃO

4.1

Objetivo
Essa seção apresenta a solução arquitetural da ferramenta para coleta de

dados do PSP, sua origem, seus requisitos, casos de uso e fluxo das informações.
São apresentados os possíveis cenários onde implementações da arquitetura
podem atuar, a definição dos arquivos de entrada e de saída do processamento,
bem como as transformações necessárias.
4.2

Modelagem Utilizada na Arquitetura
A modelagem adotada é a análise orientada a objetos que, de acordo com

Pressman (PRESSMAN, 2006), examina um domínio de problema definido com um
conjunto de casos de uso e um esforço para extrair deles as classes que definam o
problema. Cada classe tem atributos e operações e estão relacionadas entre si por
uma variedade de modos, sendo modelados por meio de diagramas UML. São
utilizados no desenvolvimento da arquitetura para o PSP:


Modelo baseado em cenário (visão estática): representam os requisitos de
software sob o ponto de vista do usuário. O principal elemento da
modelagem, o caso de uso, é uma descrição narrativa de uma interação
entre um ator e o sistema. Ele define os passos-chave para uma função ou
interação específica e é basicamente derivado durante a extração dos
requisitos.



Modelo baseado em classe (visão estática): utiliza elementos baseados
em cenário para identificar as classes de análise. Uma ampla gama de
notações de modelagem UML pode ser aplicada para a definição de
hierarquias, relacionamentos, associações, agregações e dependências
entre classes.



Modelo comportamental (visão dinâmica): utiliza elementos baseados em
cenário e em classes para representar os estados das classes de analise
e do sistema como um todo. Nos diagramas de estado e seqüência

45

(notação UML) são identificados os eventos e ações que fazem com que a
classe transite de um estado para outro.
4.3

Requisitos de uma Arquitetura
Na seção 2 foram apresentados as medidas do PSP0 e PSP0.1, referentes a

medidas de tempo, defeitos e tamanho. Esses indicadores são a base para os
requisitos funcionais da ferramenta para o PSP uma vez que a mesma deve
endereçar cada um deles.
A arquitetura não se baseia, no entanto, apenas em requisitos funcionais.
Complementando a fundação da arquitetura, foram acrescentados requisitos não
funcionais oriundos da norma de qualidade NBR ISO/IEC 9126 que apresenta a
qualidade na geração de produtos de software.
4.3.1 Requisitos Funcionais
Os

requisitos

funcionais

(abreviados

como

RF)

apresentam

as

funcionalidades básicas da arquitetura e se resumem em calcular e apresentar o
resultado de cada uma das 3 medidas do PSP, a saber:
RF01 – Registrar tempos
O sistema deverá ser capaz de registrar o tempo gasto na fase
desenvolvimento de um projeto. Esse requisito foi extraído da medida básica do
PSP0 (seção 2.2.2.3).
RF02 – Registrar defeitos
O sistema deverá ser capaz de registrar os defeitos encontrados durante a
fase de compilação e testes, possibilitando classificá-los de acordo com o tipo de
defeito inserido. Esse requisito também foi extraído da medida básico do PSP0
(seção 2.2.2.3).

46

RF03 – Medir tamanho
O sistema deverá ser capaz de medir o tamanho do programa, calculando-se
as linhas de código reusadas, apagadas, modificadas e adicionadas. Esse requisito
advém da medida relacionada ao PSP0.1 (seção 2.2.3.2).
4.3.2 Requisitos Não-Funcionais
Os requisitos não funcionais (abreviados como RNF) apresentam as
características de qualidade que a ferramenta deve possuir e foram baseados na
norma de qualidade ISO 9126. As definições arquiteturais e a seleção de requisitos
não funcionais mostraram os requisitos mais importantes e os que não seriam da
alçada da solução proposta.
A seguir são apresentadas as características e sub-características de
qualidade:
Funcionalidade
RNF01 – Acurácia
Segundo a definição dada pela norma NBR ISO/IEC 9126, acurácia é a
capacidade de um produto de software de prover, com o grau de precisão
necessária, resultados ou efeitos corretos, ou conforme acordados.
No caso da solução apresentada, a capacidade de lidar de forma precisa com
os valores de tempo e resultados de indicadores é uma característica imprescindível
na implementação do sistema.
RNF02 – Interoperabilidade
Segundo a definição dada pela norma NBR ISO/IEC 9126, interoperabilidade
é a capacidade de um produto de software de interagir com um ou mais sistemas
especificados.
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Tanto a entrada como a saída de dados da estrutura definida nesse trabalho
devem seguir o formato XML (eXtensible Markup Language) que provê uma
interface universal, compatível com diversas linguagens de programação e
ambientes operacionais. Além disso, o formato XML simplifica a integração da
arquitetura proposta com as ferramentas de controle de projeto que a utilizarão.
Eficiência
RNF03 – Comportamento em relação ao tempo – Desempenho
Segundo a definição dada pela norma NBR ISO/IEC 9126, comportamento
em relação ao tempo é a capacidade de um produto de software de fornecer tempo
de resposta e processamento, bem como taxas de transferência adequadas, quando
o software executa suas funções.
O tráfego de informações entre os métodos das classes do sistema foi
desenvolvido para minimizar o número de acessos e quantidade de vezes em que
cada classe é instanciada. Somando-se a essa característica o fato que essa
arquitetura não armazena o estado de suas operações, não há tráfego de dados a
não ser pela interface de entrada e saída em XML, o que assegura a melhor relação
de tempo de resposta possível.
Requisitos Não Funcionais Não Atendidos
A definição de um conjunto de requisitos não funcionais gera um outro
conjunto de requisitos que não são atendidos seja por estarem fora da alçada dessa
arquitetura, ou por se tratarem de itens que, caso atendidos, prejudicariam o
atendimento uns dos outros (tradeoffs).
Usabilidade
Atendimento de características como Atratividade e Inteligibilidade deixadas a
cargo das implementações da Arquitetura (que não possui interface).
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Portabilidade
Esse requisito não será atendido, pois essa arquitetura não poderá ser
adaptada aos outros ambientes de desenvolvimento Java disponíveis no mercado.
4.4

Casos de Uso da Ferramenta
Os casos de uso (abreviados como UC) descritos na tabela 9 representam as

regras de negócio extraídas dos requisitos funcionais e não funcionais e formam a
base para a criação do sistema. A figura 10 ilustra o diagrama de casos de uso da
arquitetura.

Número

Caso de Uso

UC01

Registrar Tempos

UC02

Registrar Defeitos

UC03

Medir Tamanho

UC04

Gerar Arquivo de
Saída

Esse caso de uso gera o arquivo de saída com as
informações das métricas do projeto

Obter Métricas

Esse caso de uso controla e determina a execução
de todos os demais casos de uso do sistema, sendo
acionado por uma entidade externa para a geração
dos dados do PSP

UC05

Descrição
Esse caso de uso efetua o cálculo dos tempos
iniciais e finais de desenvolvimento em
determinados componentes do código-fonte
Esse caso de uso obtém os possíveis defeitos
encontrados no código-fonte, categorizando-os de
acordo com o seu fim.
Esse caso de uso calcula o número de linhas de
código-fonte, classes, métodos, pacotes, interfaces,
classes abstratas e média de linhas por arquivo

Tabela 9 – Relação de Casos de Uso
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5

A Lógica Computacional do Processo
Para atender aos requisitos mencionados, a arquitetura para a ferramenta do

PSP deve receber um conjunto de métricas (de acordo com o UC05 - Obter
Métricas) válido. As informações dessas métricas serão a base para todos os dados
do PSP.
Dessa forma, é necessário que a arquitetura integre uma estrutura para
manter essas informações em tempo de execução permitindo o acesso às mesmas.
A figura 11 mostra o diagrama de dados lógico criado para atender as
características de projeto e de análise do PSP na arquitetura.
Ele contém dados referentes aos usuários, projetos, eventos coletados e
métricas. Os relacionamentos entre esses elementos também são armazenados lá.
O plug-in armazena automaticamente os dados coletados do Eclipse nas tabelas
respectivas.
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Os dados são armazenados nas respectivas tabelas para então ser
analisados e processados, gerando arquivos XML dos quais podem ser acessados
pelos usuários.
Os componentes da ferramenta se comunicam usando o protocolo SOAP
(exceto o acesso ao banco de dados que é feita via JDBC – Java Database
Connectivity). Este protocolo permite comunicar o plug-in com o servidor que recebe
as requisições que serão analisadas e processadas.
O servidor é um servidor SOAP que aceita as conexões do plug-in.
Na realização dos casos de uso (criados na forma de diagramas de
sequência) são identificadas a ordem de criação e de acionamento de cada classe
desse modelo. As realizações na íntegra encontram-se na documentação anexa a
esse trabalho em CD.

Figura 11 – Modelo de Dados Lógico
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.6

Armazenamento Local das Informações da Ferramenta
O XML é uma linguagem de marcação para documentos contendo informação

estruturada. A estrutura do documento é definida usando-se tags, fazendo com que
o XML se pareça similar ao HTML, mas eles não são similares, além do fato de que
ambos utilizam tags. Por outro lado, o XML é mais que uma meta-linguagem para
descrever linguagens de marcação do que uma linguagem de marcação por ela
mesma (W3C, 2008).
A vantagem da utilização do XML é a sua visibilidade para ser publicado na
Internet, por outro lado, HTML não é uma prática SGML (Standard Generalized
Markup Language) para essa finalidade. Uma outra vantagem de usar XML é a larga
variedade de aplicações que suportam análise de conteúdo, pesquisa e autoria,
além do fato de que ele é simples de visualizar e descobrir o que o conteúdo
significa, mesmo que não haja navegador XML disponível, usando um editor de
texto, por exemplo. A troca de dados pela Internet é também simples, pois ele é
somente um arquivo, independente de um servidor de banco de dados.

4.7

Estrutura Básica do Fluxo de Informações
O fluxo básico apresentado no diagrama de sequência da figura 12

representa a inicialização inicial da ferramenta, onde todas as classes necessárias
para coletar as métricas são carregadas em memória, por meio do qual os eventos
coletores dos dados aguardam qualquer nova informação provinda do usuário:
A classe básica principal “PSPStartup” inicia o processo de coleta, por meio
da chamada à classe “EclipsePSP”, da qual desencadeia a criação de instâncias das
classes “StateChangeTimerTask”, “BuffTransTimerTask” e “PSPShellWrapper”. A
classe “StateChangeTimerTask” é carregada em memória e tem a finalidade de
verificar quando o estado do Eclipse foi mudado, desde a sua última chamada. A
classe “BuffTransTimerTask” representa o buffer dos arquivos alterados por um
usuário, de um estado para o outro. A classe “PSPShellWrapper” é a responsável
pela transmissão dos dados coletados para o servidor que fica “ouvindo” as
conexões transmitidas.

52

Figura 12 – Diagrama de Sequência: Fluxo Básico
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 13 apresenta a arquitetura básico do plug-in e como a informação
percorre entre o usuário e o sistema. O sensor do Eclipse discretamente coleta o
tempo,

tamanho,

defeito

e

outras

métricas

relativas

às

atividades

de

desenvolvimento do usuário.
Inicialmente, o sensor se registra com o servidor e durante esse registro, o
servidor configura uma conta para o desenvolvedor e envia para o seu e-mail uma
chave de 12 caracteres gerada randomicamente na forma de senha. Essa senha
previne que outros usuários acessem os dados de suas métricas.
Uma vez que o registro é realizado com o servidor, as métricas são coletadas
pelo sensor e enviadas discretamente para o servidor em intervalos regulares (se o
desenvolvedor estiver conectado na rede), ou armazena localmente em formato de
cache para envio posterior.
No lado do servidor, um programa analisa regularmente todas as métricas
para cada desenvolvedor. Uma análise fundamental é a abstração de dados brutos
de métricas dentro de uma representação da atividade de um desenvolvedor em
intervalos de 5 minutos (configurável) durante o dia. Esse diário, como assim podese chamar, mostra que o desenvolvedor iniciou o seu trabalho em uma determinada
data e horário, e que nos primeiros minutos de trabalho, por exemplo, um
determinado arquivo foi editado com mais frequencia. Dentre outras possibilidades,
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pode-se extrair a informação que entre um determinado horário, o desenvolvedor
executou várias vezes um código de testes que passou com sucesso ou não, além
de permitir observar que algum deles pode ter abortado em virtude de condições
excepcionais.
A representação do comportamento do desenvolvedor é a base para gerar
outros tipos de análise, tais como: a quantidade de tempo que um desenvolvedor
gasta em determinado módulo por dia; a mudança em relação ao tamanho de um
módulo por dia; a distribuição de testes unitários realizados em um módulo; seu
índice de chamada e sucesso; a variação média de novas classes, métodos ou
linhas de código escritas em um determinado módulo por dia; e assim por diante.
Os resultados da análise ficam disponíveis para cada desenvolvedor no
servidor, podendo ser recuperados para apoiar, por exemplo, as atividades de
planejamento de projeto.
Enfim, para o estudante ou engenheiro de software isso se traduz em uma
grande oportunidade de aperfeiçoamento contínuo, pois a ferramenta os apóia
consistentemente indicando-os os pontos de observação aonde eles podem
melhorar e quais são os gaps técnicos mais comuns que estão enfrentando. É uma
forma também de medirem a sua própria produtividade em determinado espaço de
tempo, além das suas realizações de testes que falharam ou que passaram com
sucesso.
O desenvolvedor pode efetivamente esquecer sobre a coleta de métricas e
análises durante o seu trabalho, mas elas estão disponíveis quando forem
necessárias. O trabalho cansativo de preenchimento manual dos formulários e
consequente problema na adoção do PSP diminui consideravelmente.
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Figura 13 – Arquitetura Básica
Fonte: Elaborado pelo autor

4.7.1 Tipos de Dados Coletados no Sensor
A seguir são apresentados os tipos de dados que são coletados no sensor, a
fim de gerar as métricas adequadas para o PSP:
Tempo de uso: é o tempo que o desenvolvedor está utilizando o Eclipse.
Tempo ocioso: tempo pelo qual o Eclipse está rodando, mas o desenvolvedor
não a está utilizando.
Atividade: um evento que ocorre quando o Eclipse é utilizado. Ela é usada
para detectar o tempo ocioso e também para detectar eventos como modificação no
arquivo, erro de compilação, entre outros.
Nome do arquivo: nome, incluindo o caminho do diretório, de um arquivo
manipulado pelo Eclipse.
Módulo: uma agregação de arquivos. Módulos podem ser identificados como
“Projetos”, por exemplo.
Tamanho total: refere-se ao tamanho total do produto de software. Ele provê o
LOC de um software.
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Tamanho diferencial: é a diferença em tamanho entre duas versões
sucessivas de um sistema.
Defeito/Sintaxe: compilação com falha em um arquivo devido a um erro de
sintaxe. O sensor não irá interferir em qual erro de sintaxe específico ocorre.
Defeito/Runtime: a terminação com falha de um programa devido a um erro
de execução.
Defeito/Teste Unitário: chamada de um teste unitário específico e o seu
resultado (sucesso/falha).
A tabela 10 apresenta em que fases e quais são os estados possíveis aonde
são gerados os dados úteis ao PSP.
Fase

Estado

Descrição

Mudança de Estado

Gerado quando existe alteração no buffer de
dados

Abertura de Arquivo

Gerado quando uma nova classe é aberta

Salvamento de Arquivo

Gerado quando a classe atual é salva

Fechamento de Arquivo

Gerado quando a classe atual é fechada

Saída

Gerado quando o Eclipse é fechado

Adição

Gerado na adição de uma nova declaração de
importação, classe, atributo ou método

Renomeação

Gerado quando uma unidade da aplicação é
renomeada (classe, método, etc.)

Remoção

Gerado quando uma unidade da aplicação é
removida

Alteração

Gerado quando é feita uma modificação em
alguma unidade da aplicação

Compilação

Gerado quando a compilação falha ou também
obtêm-se sucesso

Identificação de Defeitos

Gerado quando é executado o build que
contém uma tarefa invocando a integração com
o FindBugs (FINDBUGS, 2009)

Contagem das LOCs

Gerado quando é iniciado o build

Implementação

Compilação
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Testes

Execução dos Testes

Gerado quando é executado o build que
contém uma tarefa invocando a integração com
o JUnit (JUNIT, 2009)

Tabela 10 – Tipos de Dados Coletados no Sensor
Fonte: Elaborado pelo autor

4.8

Conclusão
Esta seção apresentou a especificação arquitetural da ferramenta para coleta

das métricas do PSP0 e PSP0.1: desde a modelagem utilizada, os requisitos
funcionais e não funcionais, os casos de uso, o modelo de dados lógico e o
diagrama de sequência básico, o fluxo de entrada e saída de informações e seus
fluxos.
O desafio nesta seção foi o de criar uma estrutura que atendesse a todos os
requisitos funcionais e não funcionais formulados com características baseadas na
seção 2. As informações contidas nesta seção representam uma parte da
documentação gerada para o projeto, sendo que os detalhes das especificações
encontram-se na documentação anexa a esse trabalho em CD.
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5 EXPERIMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOMAÇÃO
5.1

Introdução
Essa seção apresenta os aspectos tecnológicos da ferramenta, de uma das

possíveis implementações de um sistema para os níveis PSP0 e PSP0.1,
juntamente com a visão de infra-estrutura da versão criada neste trabalho, os
desafios encontrados e os testes executados bem como seus resultados.

5.2

Visão de Infra-Estrutura
A figura 14 traz a ilustração da visão de infra-estrutura da solução, onde pode-

se notar a existência dos seguintes componentes:
Plug-in PSP para o Eclipse: instalado no próprio IDE do usuário. Este, por sua
vez, utiliza as ferramentas FindBugs (FINDBUGS, 2009) e JUnit (JUNIT, 2009), para
identificar os defeitos e também falhas na execução dos testes unitários. FindBugs
(FINDBUGS, 2009) é uma ferramenta open source para identificação de bugs em
programas Java. Ela busca instâncias de padrões de defeitos em código compilado,
ou seja, em bytecode. Para cada bug, existe um detector que é implementado
usando BCEL (BCEL, 1994) (Byte Code Engineering Library) que permite a análise,
criação e manipulação de classes Java. A distribuição atual da ferramenta conta com
mais de 50 detectores. O JUnit (JUNIT, 2009) é uma ferramenta para a escrita e
execução de testes unitários. Entre as suas funcionalidades destacam-se: o uso de
assertivas para testar resultados esperados; a possibilidade de criação de objetos
comuns que são compartilhados por todos os testes; e os suites de teste para
organização e execução conjunta de vários testes.
Servidor PSP: Na presente implementação, é um servidor HTTP (Hypertext
Transfer Protocol) comum, que abre uma porta, a fim de receber as requisições
geradas pelo plug-in via SOAP. Ele é independente de qualquer aplicativo de
mercado, podendo ser executado em qualquer sistema operacional.
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Figura 14 – Visão de Infra-Estrutura da Solução
Fonte: Elaborado pelo autor

5.3

Utilização da Ferramenta
O servidor PSP pode ser instalado em qualquer local aonde possa ser

acessado via rede. Ele é constituído de uma aplicação Java que abre uma porta
específica (9876), podendo ser acionado somente por meio de usuário e senha, por
questões de privacidade das informações que são trocadas entre a IDE e o servidor.
No momento da inicialização do servidor, as propriedades de configurações da
aplicação são carregadas em memória e a partir desse instante, ele começa a “ouvir”
todas as requisições que são encaminhadas a ele.
De acordo com a estruturação da camada de apresentação, a ferramenta
pode ser configurada por acesso via interface de usuário do Eclipse. A interface de
uso é ilustrada na figura 15.
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Figura 15 – Tela para Configuração de Acesso
Fonte: Elaborado pelo autor

Esta é a tela inicial para configuração do acesso ao servidor HTTP do PSP,
onde o usuário terá que informar a URL do servidor, o e-mail e senha cadastrados,
além do intervalo em minutos que o plug-in enviará as informações para o servidor.
Esta configuração é realizada apenas na primeira utilização e é a única
interface administrada pelo usuário.
Se todas as informações estiverem corretas, após o acionamento do botão de
aplicar do Eclipse, o plug-in começa a atuar na coleta dos dados gerados pelo editor
da IDE. Elas são gravadas em memória após o primeiro uso para depois enviar ao
servidor, de acordo com o intervalo de envio pré-definido.
5.4

Testes Efetuados e Cenários de Uso
Após o desenvolvimento da ferramenta, foram criados diversos cenários com

condições de testes para validar os valores apresentados, as listas de tarefas com
impactos e testes para verificar se o sistema era capaz de detectar e tratar
condições de exceção. A seguir são apresentados, como exemplo, alguns cenários
testados.
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Os testes foram feitos com base em projetos exemplo em Java no próprio
Eclipse.
5.4.1

Cenário 1
Condição avaliada: obter os tempos de desenvolvimento em determinado

módulo de um programa, efetuando algumas alterações de código, além de abertura
e fechamento de arquivo correspondente a uma classe.
Resultado do teste: após algumas interações, ou seja, aquelas definidas
acima na condição, as informações são coletadas e encaminhadas para o servidor,
imprimindo na console o rastreamento desses eventos, conforme observador na
figura 16. Além disso, o arquivo de log também é gerado, conforme figura 17.

Figura 16 – Console do Servidor PSP
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 17 – Arquivo de Log com Eventos Gerados
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2

Cenário 2
Condição avaliada: obter métricas de tamanho do projeto (contemplados no

PSP0.1).
Resultado do teste: a cada nova geração de um build, o primeiro resultado
gerado é a coleta das métricas de tamanho do sistema, ou seja:
- número de linhas de código;
- número de pacotes;
- número de classes;
- número de interfaces;
- número de classes abstratas; e
- média de linhas por arquivo.
Essas métricas são também endereçadas ao servidor que as registra em
arquivos de log.
A tabela 11 apresenta a saída das informações coletadas neste cenário:
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LOC

Data / Hora

Total

2074

Pacotes

6

Classes

27

Interfaces

5

Classes abstratas

0

Média de linhas por arquivo

64

18/09/2009

02:01:58

Usuário

phfrebelo@gmail.com

Projeto

PEP

Tabela 11 – Dados Coletados do Cenário 2
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.3

Cenário 3
Condição avaliada: obter defeitos em testes unitários (contemplados no

PSP0).
Resultado do teste: após a coleta das métricas de tamanho do sistema, a
próxima tarefa do script de build é invocar a ferramenta JUnit (JUNIT, 2009), a qual
gera informações sobre a quantidade de testes encontrados e executados, além do
resultado concreto de execução dos mesmos, ou seja, sucesso ou fracasso.
A tabela 12 apresenta a saída das informações coletadas neste cenário:
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Total

10

Sucesso

9

Falha

1

18/09/2009

02:04:23

Testes
Unitários

Data / Hora

Usuário

phfrebelo@gmail.com

Projeto

PEP

Tabela 12 – Dados Coletados do Cenário 3
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.4 Cenário 4
Condição avaliada: obter defeitos de qualidade de código-fonte.
Resultado do teste: após a invocação dos testes unitários, a próxima tarefa do
script de build é invocar a ferramenta FindBugs (FINDBUGS, 2009), a qual gera
informações da qualidade do código, no que tange a defeitos encontrados,
relacionados aos tipos de defeito definidos pelo nível PSP0.
A tabela 13 apresenta a saída das informações coletadas neste cenário:
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26

Evite chamadas de métodos
synchronized em um loop

5

Coloque blocos “try/catch” fora dos
loops

2

Não inicialize atributos estáticos
dentro do construtor

2

Classe que apenas empacota um
grupo de métodos e atributos
estáticos deve ter construtor
privado

3

Evite o uso excessivo do operador
de negação

Legibilidade

3

Evite o uso excessivo do operador
de negação

Manutenibilidade

1

Não retorne null quando o tipo de
retorno é um array

Eficiência

Defeitos

Data /
Hora

18/09/2009

03:10:45

Usuário

phfrebelo@gmail.com

Projeto

PEP

Tabela 13 – Dados Coletados do Cenário 4
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.5

Demais Cenários Avaliados
Além dos dois cenários detalhados anteriormente, diversos cenários

adicionais foram considerados. Segue a listagem das demais condições verificadas:


Interrupção do desenvolvimento em determinado período e projeto.



Falha e sucesso na execução dos testes unitários.



Simulação de diversos erros de código.



Abertura de outros projetos e testes de stress.
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5.5

Análise dos Resultados
Os resultados obtidos nos cenários avaliados refletem aos esperados nos

conteúdos do PSP0 e PSP0.1, o que mostra um conjunto de dados que podem ser
analisados e consolidados para uma possível implementação futura que gere
indicadores mais sofisticados àqueles resultantes desses níveis do PSP.
No cenário 1, com os dados coletados, é possível extrair os tempos de
desenvolvimento referentes ao PSP0, pois ao longo de várias amostragens,
identifica-se em qual projeto o usuário trabalhou, em qual período, dentro da fase
fixa de implementação, o tempo ocioso durante a implementação, entre outros
indicadores.
No cenário 2, procurou-se adaptar o PSP0.1 à linguagem Java e à orientação
a objetos.
Nos cenários 3 e 4, o conteúdo das informações coletadas agregam um
resultado mais abrangente e profundo das necessidades referentes ao PSP0, o que
também não é limitante ao processo, já que fornece igualmente os subsídios
necessários. Além disso, as informações de tempo de desenvolvimento com as
resultantes desses cenários podem ser cruzadas e geradas novas informações
sobre em qual projeto um determinado usuário está trabalhando, quais tipos de
defeitos ele está se deparando, qual a cobertura de testes do código que ele está
desenvolvendo, enfim, uma série de dados que podem ser gerados em trabalhos
futuros.
Por meio da análise dos dados coletados pela ferramenta PSP, pode-se criar
um dashboard a quem interessar, o qual não foi o foco deste trabalho, já que ele
abstrai essa questão pertinente à visualização dos mesmos. Mas, uma possível ideia
de como os dados coletados seriam apresentados está representada na figura 18.
O próprio engenheiro de software ou aluno pode visualizar esses relatórios e
identificar alguns pontos de melhoria em seu processo de maturidade pessoal:
1. quais tipos de defeitos que ele comete com maior frequência;
2. a taxa de número de defeitos gerado por linha de código;
3. qual período de trabalho ele ficou ocioso ou envolvido em outra atividade;
4. qual o percentual de crescimento de código-fonte de uma determinada
aplicação em um determinado período de tempo (questão: pode-se identificar riscos
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eminentes se a taxa de testes unitários e funcionais não subir proporcionalmente,
por exemplo).

Figura 18 – Dashboard Sugerido – Níveis PSP0 e PSP0.1
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6

Análise Futura
Um possível trabalho futuro que agrega a este trabalho é a evolução da

maturidade para os demais níveis do PSP, contemplando outras métricas
pertinentes e que poderiam cruzar com as deste trabalho.
5.7

Conclusão
Este trabalho de pesquisa mostra que é factível a coleta automática de dados

de tempos, tamanhos e defeitos, de acordo com a seguinte análise:
- Tempo: os

dados de tempo são associados com a modificação de um

arquivo e ocorre sempre em uma latência definida pelo usuário entre uma e outra.
Se o desenvolvedor não está mudando um arquivo, então ele está “ocioso”. Ao invés
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de um projeto, o plug-in possui um conceito de “localização”, na qual geralmente
corresponde a uma hierarquia de subdiretórios ou pacotes.
- Tamanho: a ferramenta coleta os dados de tamanho do projeto, os quais são
incrementalmente coletados, possibilitando que algumas informações, tais como o
número atual de novos métodos adicionados durante o dia sejam capturados.
- Defeitos: esses dados são coletados pelo sensor que é anexado ao
mecanismo de testes unitários e detecção de falhas (JUnit e FindBugs, neste caso).
A integração com as ferramentas JUnit (JUNIT, 2009) e FindBugs (FINDBUGS,
2009) auxiliam na identificação de falhas em código-fonte e nos testes unitários.
Esta seção apresentou uma das implementações possíveis para a arquitetura
proposta para o PSP, sua distribuição, sua utilização prática, os testes efetuados e
seus resultados.
A implementação seguiu a documentação gerada na seção anterior, e o
funcionamento da ferramenta já pode ser verificado na web, onde a ferramenta está
disponível. Informações complementares a respeito da implementação podem ser
obtidas no anexo – implementação do sistema.
É possível perceber pelos cenários exibidos que a coleta de dados pode ser
realizada de forma que o usuário não tenha intervenção manual, e dela, extraem-se
as métricas de tamanho, tempo e defeitos gerados no código-fonte de um
determinado projeto que o engenheiro de software está trabalhando.
As

informações

contidas

nesta

seção

representam

uma

parte

da

documentação gerada para o projeto, sendo que todo o código-fonte, arquivos
utilizados nos testes, e componentes compilados encontram-se na documentação
anexa a esse trabalho em CD.

68

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
6.1

Contribuições
Neste trabalho foi proposto um Processo de Automação para o PSP, mais

especificamente para os dois primeiros níveis, ou seja, o PSP0 e o PSP0.1. O
Processo de Automação abrange as fases de planejamento e execução das
medições, ressaltando a importância de, primeiramente, definir as metas e objetivos
a serem alcançados com a medição, alinhando as necessidades de informação da
organização com as medidas e indicadores a serem obtidos. A fase de execução
das medições somente é aplicada após a conclusão da fase de planejamento das
medições.
Este trabalho apresentou também uma proposta de um componente
especializado

com

a

característica

principal

de

apoiar

o

processo

de

desenvolvimento pessoal níveis PSP0 e PSP0.1. Espera-se que a aplicação do
componente possa estimular a adoção do PSP nos projetos, automatizando a coleta
de métricas e indicadores e integrando-o a uma ferramenta de desenvolvimento que
o desenvolvedor está habituado a utilizar.
6.2

Restrições Conhecidas e Dificuldades Encontradas
O trabalho aqui proposto foi elaborado com foco na base de sustentação do

PSP, ou seja, os dois primeiros níveis do processo, por isso, não tratou dos demais
níveis, pelo fato de que nesse escopo já se pode constatar a contribuição esperada
para a comunidade de Engenharia de Software. Além disso, a estrutura arquitetural
foi concebida e testada, o que facilita a incorporação dos demais níveis do PSP por
meio dos incrementos iterativos que se pode realizar.
O processo de automação em si limita-se às medições exigidas no PSP, no
entanto, cabe ressaltar que não foram considerados alguns aspectos de convenção
do mesmo, ou seja, os roteiros das fases do PSP e o formulário para melhoria do
processo (PIP). Os roteiros são documentos de leitura e um guia para ajudar o
desenvolvedor no planejamento diário de suas atividades. O formulário para
melhoria do processo serve para o envio e armazenamento de sugestões, sendo
estas originadas pela utilização do processo.
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Outra limitação conhecida do processo é o foco no desenvolvimento, sendo
que o PSP também contém etapas de requisitos, análise e testes. O processo
procura abordar questões de código-fonte, particularmente, no qual concentra-se a
fase de construção.
6.3

Possíveis utilizações práticas para a ferramenta
A ferramenta, da forma como está sendo liberada à comunidade ao término

deste trabalho, é completamente funcional e encontra-se hospedada no site da
comunidade open-source (sourceforge.net).
Existe a possibilidade de que seu código fonte seja obtido gratuitamente e
implantado, com ou sem modificações, em diversos ambientes, sejam eles de
estudo, individuais, corporativos, entre outros. Independente da forma como a
ferramenta será utilizada, estima-se que a mesma seja útil nas seguintes
circunstâncias:


Aprendizado: o estudante de Computação ou o profissional da área pode
se aprimorar quanto às técnicas de desenvolvimento de software, já que a
ferramenta informa aonde está o maior número de defeitos de
determinada categoria.



Estudo de tecnologia: mesmo aos leigos quanto ao PSP, a visualização da
documentação e do código-fonte pode ter utilidade para estudantes de
Computação que pretendam estudar a solução adotada e o código-fonte
da ferramenta.



Gestão de projetos: pode-se confrontar o cronograma geral de atividades
de um projeto com as métricas obtidas da ferramenta, afim de que um
gerente possa tomar alguma ação e também levantar algum risco
pertinente à qualidade ou tempo de desenvolvimento. Ele terá subsídios
para avaliar cautelosamente o andamento do projeto e também do
engenheiro de software que está trabalhando nele.



Testes de software: geralmente são esquecidos, mas a ferramenta alerta
da quantidade de testes unitários gerados frente ao número de linhas de
código-fonte desenvolvidas. Pode ser um bom parâmetro para identificar
possíveis faltas de escrita de testes.
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6.4

Propostas para Trabalhos Futuros
Dentre as possíveis derivações deste trabalho estão a expansão do processo,

incluindo as demais medidas dos outros níveis do PSP e, além disso, a incorporação
das métricas de equipe abordadas no TSP, abrindo a proposta para o processo não
estar somente voltada para o indivíduo, mas sim para toda a equipe.
Com a implantação de um ambiente de maturidade com esse recurso de
automação, espera-se obter resultados positivos especialmente em duas áreas: no
ensino universitário de Engenharia de Software e no mercado de trabalho na
formação do nível de maturidade dos profissionais iniciantes.
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