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RESUMO
Na engenharia de software, medições podem ser utilizadas para monitorar,
entender e melhorar os processos e produtos de software bem como a utilização dos
recursos. As medições devem focar objetivos específicos e serem utilizadas em todo
o ciclo de vida de produtos, processos e recursos. Este trabalho apresenta um
roteiro para criação de medições da qualidade de software, utilizando o método
GQM (Goal Question Metric), em um contexto da indústria de serviços de
informação.
Palavras-chave: Medições, indicadores, qualidade de software, medição e análise,
GQM.

ABSTRACT
The use of GQM in software quality measurements: a roadmap to define
measures
In software engineering, measurements can be used to monitor, to
understand, to improve processes and software products, and the use of resources.
Measurements should focus on specific goals and use throughout the life cycle of
products, processes and resources. This dissertation presents a roadmap for building
software quality measurements, using the GQM (Goal Question Metric), in a context
of information services industry.
Key-Words: Measurements, indicators, software quality, measurement and analysis,
GQM.
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1

INTRODUÇÃO
Para que a tecnologia da informação seja de real valor para o crescimento

competitivo de uma organização1, ela deve estar alinhada com as metas
estratégicas de negócios, ter maturidade nos processos de desenvolvimento,
gerenciamento da tecnologia e visão corporativa da qualidade (BIANCHI, 2001).
Para avaliar o real valor da tecnologia da informação na organização é
necessária a implantação de um programa de medição que permita avaliar o seu
desempenho. Um Programa de Medição é um conjunto de ações que devem ser
realizadas, em determinado tempo e custo, em relação à coleta, à validação e à
análise de dados para a tomada de decisão (DEMING, 1986). Essas ações incluem:
identificar os dados que serão coletados, definir como os dados serão coletados e
apresentados, definir como esses dados serão analisados e utilizados para tomada
de ações, definir como melhorar o processo baseado nos dados coletados
(MCANDREWS, 1993).
Na engenharia de software, medições podem ser utilizadas para monitorar,
entender e melhorar os processos e produtos de software bem como a utilização de
recursos (BERANDER, 2006). Elas correspondem aos indicadores de qualidade do
software.
A medição é um processo em que números ou símbolos são atribuídos aos
atributos de entidades do mundo real de forma a descrevê-los de acordo com regras
claramente definidas (FENTON et al., 1997).
O resultado de uma medição é a medida (MCANDREWS, 1993) que
corresponde ao número ou símbolo atribuído a uma entidade para caracterizar um
atributo (FENTON et al., 1997). A medida quantitativa ou qualitativa é resultante da
medição de um componente ou um processo.

1

Entenda-se como organização uma empresa pública ou privada, ou ainda um departamento de uma

empresa.
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As medições devem focar objetivos específicos, serem utilizadas em todo o
ciclo de vida de produtos, processos e recursos e devem ser interpretadas com base
no contexto organizacional.
Um programa de medição deve ser colocado na mesma perspectiva dos
objetivos de negócio da organização (SOLINGEN et al., 2001). A associação entre
eles ajuda a justificar os esforços no programa e permite que dados das medições
contribuam para decisões de alto nível (BASILI et al., 2007). Porém, para que essa
associação ocorra existe a dificuldade em identificar os custos e os benefícios de um
programa de medição.
1.1

Motivação
Para que o programa de medição seja colocado na mesma perspectiva dos

negócios da organização, é necessário que ele apresente um retorno financeiro.
Esse retorno é obtido avaliando-se os resultados das medições e das ações de
melhorias geradas pelo programa de medição versus o custo para a execução do
mesmo.
Porém, a criação de um programa de medição não é uma tarefa trivial. São
necessários conhecimentos dos processos de negócio da organização e dos
processos de engenharia de software.
Dados coletados por Howard Rubins da empresa Rubins System Inc
demonstram a probabilidade de sucesso de um programa de medição ( Figura
Quatro em cada cinco programas de medições falham (PITTS, 1997).

1).
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Figura 1 - Probabilidade de sucesso dos programas de medição.
Fonte: (PITTS, 1997)

Observa-se que de 1988 até 1995 a média de sucessos é de 20%, ou seja, 1
em cada 5 programas de medição é bem sucedido. Rubin estabelece como critério
para sucesso o seguinte:


Os resultados dos programas de medição são utilizados para a tomada de
decisões na organização;



As medições são entendidas e comunicadas para os envolvidos no
desenvolvimento do software, e também para os demais envolvidos na
organização;



Continuidade do programa de medição por pelo menos mais de dois anos;

Um estudo realizado em 2006 (KASUNIC, 2006), apresentou o resultado de
uma pesquisa realizada por meio de um questionário, contendo dezessete questões,
distribuído aos profissionais da indústria de software. Desse estudo, destacam-se
duas questões que estão relacionadas aos critérios estabelecidos por Rubin para
identificar o sucesso de um programa de medição.
A primeira questão é apresentada na Figura 2 como o resultado de 1.868
respondentes sobre o entendimento e a comunicação das medições aos envolvidos.
Observa-se que a minoria dos envolvidos no programa de medição acredita que as
medições são compreensíveis e consistentes.
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As definições das medições são compreensíveis e consistentes ?
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Figura 2 - Definições das medições são compreensíveis e consistentes?
Fonte: (KASUNIC, 2006)

A segunda questão, apresentada na Figura 3, dos 1.852 respondentes 44,5%
utiliza com frequência, as medições para entenderem a qualidade do software ou
serviço ofertado. Os demais envolvidos não utilizam ou raramente utilizam medições
para a melhoria na qualidade do software.

As medições são utilizadas para entender a qualidade do software
ou serviço ?
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Frequentemente

44,5%
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39,0%

Raramente
Nunca
Não sabe

N/A

50,0%

11,3%
2,1%
0,9%

2,1%

Figura 3 - Medições utilizadas para entender a qualidade do software ou serviço
Fonte: (KASUNIC, 2006)

A proposta deste trabalho é a criação de um roteiro, com base no método
GQM, que contemple as tarefas, as atividades e as recomendações necessárias,
dentro de determinado contexto da indústria, para a criação de medições da
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qualidade de software. Espera-se que o roteiro contribua na implantação de um
programa de medição de sucesso.
A escolha do método GQM para ser a base do roteiro, baseou-se na pesquisa
realizada por Kasunic (KASUNIC, 2006), apresentada na Figura 4, a respeito dos
diversos métodos que são utilizados pelas organizações para a definição de
medições.

Qual o método de medição utilizado como guia ?
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

CMMI MA (Process Area)

55,9%

Não utiliza método definido

23,1%

GDSM

20,5%

GQM

19,0%

Outros

11,7%

PSP/TSP

11,2%

PSM
ISO 15939

60,0%

9,2%
7,4%

Figura 4 - Método de medição utilizado como guia nas organizações
Fonte: (KASUNIC, 2006)

O gráfico mostra a distribuição de 1868 respondentes sobre o método
utilizado para a definição de medições. O percentual excede 100% pois muitas
organizações informaram utilizar mais de um método.
Considerando os três métodos mais utilizados pela indústria, conforme
apresentado pela pesquisa de Kasunic, temos o CMMI (Capability Maturity Model
Integration), o GDSM (Goal Driven Software Measurement) e o GQM.
O CMMI é um modelo de maturidade para melhoria de processos de
desenvolvimento de produtos e serviços. Ele consiste em melhores práticas de
desenvolvimento e manutenção de software que abrange todo o ciclo de vida do
produto (CMMI SEI, 2006). O modelo descreve “o que deve ser feito”, mas não
especifica “como deve ser feito”.
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O nível de maturidade da organização, que corresponde a sua capacidade de
desenvolver software com qualidade, é quantificado por uma escala de 1 a 5, sendo
5 o nível mais alto de maturidade. Cada nível possuiu um conjunto de processos
agrupados por áreas de processos.
A organização, para atingir os níveis de maturidade, deve demonstrar que os
processos estão definidos e implementados para cada área de processo do modelo.
Uma das áreas de processo do modelo é Medição e Análise. Essa área tem
como propósito desenvolver e manter a capacidade de medição que é usada para
apoiar o gerenciamento das informações necessárias para a tomada de decisão nas
organizações.
Embora o método GQM, que será descrito no capítulo 2.1, não esteja
mencionado na área de processo Medição e Análise, seus fundamentos estão
presentes nessa área de processo. Ele também auxilia na realização do “como deve
ser feito”.
O método GDSM (PARK et al., 1996) é um guia para identificação e definição
de medições de software. No método a principal questão não é “Quais métricas devo
utilizar”, mas sim “O que devo conhecer ou aprender” com os resultados das
medições.
Os seguintes processos fazem parte do método GDSM:


Identificar as metas de negócios



Identificar o que se deseja conhecer ou aprender



Identificar as submetas



Identificar entidades e atributos



Formalizar as metas de medição



Identificar as questões quantificáveis e as medições



Identificar os elementos de dados



Definir as medições



Identificar ações para melhoria das medições



Planejar a implementação das medições
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No GDSM, no processo “Identificar as questões quantificáveis e as
medições”, o método GQM é descrito, pois facilita não somente a identificação de
metas precisas de medição, mas também as razões pelas quais os dados serão
coletados.
Portanto, a escolha do método GQM foi em função dele ser amplamente
utilizado na indústria para a definição de medições da qualidade de software, e
também por que ele está presente em modelos de referências tais como o CMMI e
o GDSM.
1.2

Objetivos
O objetivo deste trabalho é a elaboração de um roteiro para definição de

medições da qualidade de software.
Detalhamento do objetivo:


Propor um roteiro que permitirá a definição de medições (eficazes e
eficientes) de processo e do produto, para avaliação da qualidade do
software, usando o método GQM.



Apresentar os resultados obtidos com a utilização do roteiro, no
desenvolvimento de software, em um contexto da indústria de serviços de
informações para apoio ao ciclo de crédito.

1.3

Estrutura do trabalho
No capítulo 1 apresenta-se o contexto, a motivação e os objetivos do trabalho.

A seguir, no capítulo 2, são descritas as pesquisas realizadas sobre o estado da arte
da utilização do método GQM, processos para definição de medições e a utilização
dessas medições para garantia da qualidade de processos e produtos de software.
Os dois capítulos iniciais representam a fase exploratória do trabalho. Neles
são identificados os trabalhos relacionados ao tema, a correlação entre os trabalhos
pesquisados e a identificação da oportunidade de contribuição.
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O capítulo 3 apresenta o roteiro para a definição de medições da qualidade de
software, descrevendo em detalhes as fases, tarefas, atividades, entradas e saídas.
A seguir, no capítulo 4, descreve-se a implantação do roteiro apresentando
sua utilização em contextos de negócios específicos. Esses contextos são
representados por meio da definição de cenários. Neste capítulo, apresentam-se as
medições definidas e os artefatos gerados.
O capítulo 5 apresenta uma análise da utilização do roteiro e as conclusões
desta experiência. Também são apresentadas as oportunidades para elaboração de
trabalhos futuros.
Na sequencia, as referências bibliográficas utilizadas são apresentadas, bem
como as referências complementares que auxiliaram indiretamente na elaboração
deste trabalho.
1.4

Abrangência da utilização do roteiro
A proposta deste roteiro refere-se a um modelo básico, baseado no método

GQM e desenvolvido a partir de processos aplicados na definição de medições em
empresa comercial da indústria de serviços, mas que pode ser adaptado para outros
tipos de indústrias.

18

2

CONTEXTOS CONCEITUAIS
Neste capítulo são apresentados os conceitos utilizados no trabalho. O

método GQM é a base para as atividades do roteiro proposto. O objetivo é discutir o
entendimento geral, conceitos e identificar quais pontos dos trabalhos pesquisados
influenciaram nesta proposta de dissertação.
2.1

Goal Question Metric (GQM)
O método GQM é baseado na presunção de que a organização, para fazer

medições, deve estabelecer metas organizacionais e de projetos. Depois deve
relacionar

essas

metas

a

dados

que

pretendem

definir

essas

metas

operacionalmente, e finalmente fornecer um framework para interpretar os dados
objetivando o atendimento das metas estabelecidas (BASILI et al., 1994).
É importante identificar quais informações a organização necessita.
Informações quantificáveis e qualificáveis, podem ser analisadas para identificar se
as metas estabelecidas foram atendidas.
O GQM foi desenvolvido, originalmente, para avaliar os defeitos de um
conjunto de projetos no ambiente da NASA/GSFC. A utilização envolveu um
conjunto de experimentos de casos de uso (BASILI et al.,1984). Posteriormente, o
método foi expandido para incluir diversos experimentos, inclusive controlados.
O resultado da utilização do método GQM é a especificação de um sistema
de medição com foco em um conjunto particular de necessidades e regras para
interpretação dos resultados das medições.
A Figura 5 apresenta o método GQM representado por uma estrutura
hierárquica e um relacionamento direto entre as metas, questões e medições.
Podemos ter diversas metas e cada meta pode gerar diversas questões
quantificáveis. As questões baseiam-se em processos, produtos e qualidade do
software e cada questão gera um conjunto de medições.
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Goal Question Metric
Nível Conceitual

Definição

Meta 1

Meta 2

Nível Operacional
Questões nos ajudam a entender como
atingir as metas. Elas endereçam o
contexto de um problema de qualidade
a partir de um ponto de vista.

Q1 Q2

Q3

Q4

Q5

Nível Quantitativo
Métricas identificam as medições
que são necessárias para responderem
às questões.

M1

M2 M3 M4 M5 M6 M7

Análise e Interpretação

Metas identificam o que queremos
realizar relativo a produtos,
processos ou recursos.

Figura 5 - Goal Question Metric
Fonte: Adaptação de (BASILI, 1992)

Podem-se visualizar três níveis de abstração:


Nível conceitual: no qual se identificam as metas (Meta1, Meta2, etc.),
organizacionais e de projetos, a serem atingidas com relação aos
produtos, processos e recursos.



Nível operacional: no qual se identificam as questões (Q1, Q2, etc.) sobre
como as metas serão atingidas. As questões devem contemplar as
diversas perspectivas do negócio da organização, tais como perspectiva
financeira, perspectiva de processos, perspectiva do cliente, entre outras.
Cada questão pode endereçar uma ou mais metas.



Nível quantitativo: no qual se identificam as medições (M1, M2, etc.)
necessárias que responderão às questões. Cada medição pode responder
a uma ou mais questões.

20

As definições das medições ocorrem de maneira top-down, isto é, identificamse as metas, as questões e finalmente as medições que responderão
quantitativamente ou qualitativamente às questões.
As análises dos resultados das medições são feitas de maneira botton-up, isto
é,

os

resultados

das

medições

são

analisados

quanto

a

responderem

quantitativamente ou qualitativamente às questões especificadas, que por sua vez
endereçam as metas estabelecidas.
A definição das metas é crítica para a utilização do método GQM e é
suportada pela metodologia descrita a seguir.

Necessidades

Meta

Perspectivas

Objetos
(processos,
produtos, recursos)

Figura 6 - Coordenadas para identificação de meta.
Fonte: (BASILI, 1992)

A meta é representada na Figura 6 por três coordenadas baseadas em três
fontes de informações.
A primeira fonte são as políticas e estratégias organizacionais. Analisando-se
as políticas, os planos estratégicos e entrevistando pessoas relevantes na
organização, derivamos as coordenadas necessidades.
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A segunda fonte de informações são as descrições dos processos e dos
produtos da organização, ou pelo menos, daqueles que fazem parte do escopo das
medições. Com esta fonte, derivamos a coordenada objeto.
A terceira fonte de informações é o modelo organizacional que nos fornece a
coordenada de perspectiva. Deve-se efetuar uma análise de quais pontos de vistas
são relevantes para a organização, de modo que as metas definidas tenham
relevância organizacional.
Dessa forma, as metas são especificadas em conformidade com a estrutura e
os objetivos organizacionais.
Com as metas especificadas, derivam-se as questões que caracterizam
quantitativamente as metas.
Existe um conjunto de procedimentos diferentes para cada objeto de estudo
(produto ou processo), isto é, existem questões relacionadas aos produtos e
questões relacionadas aos processos (BASILI, 1992).
Para cada objeto a ser estudado, existem três aspectos que devem ser
endereçados: definição do produto ou processo (objeto), perspectiva de interesse e
feedback.
Quando o objeto de estudo é produto, os seguintes aspectos devem ser
endereçados:


Definição do produto: Questões relacionadas aos atributos físicos
(tamanho, complexidade, etc.), custo (esforço, recursos computacionais,
etc.), mudanças e defeitos (erros, falhas, defeitos, adaptação, evoluções)
e contexto (comunidade de usuários e perfil operacional).



Definição

da

perspectiva

de

qualidade

de

interesse:

Questões

relacionadas ao modelo principal utilizado (especificação quantitativa da
perspectiva de qualidade de interesse), a validação do modelo para um
ambiente específico (uma análise da adequação do modelo para um
ambiente de projeto em particular), validação dos dados coletados (uma
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análise da qualidade dos dados), eficácia do modelo (caracterização
quantitativa da qualidade dos resultados produzidos de acordo com o
modelo), e efetividade do modelo (discussão sobre se os resultados são
razoáveis por várias perspectivas).


Feedback relacionado à perspectiva da qualidade de interesse: Questões
relacionadas à melhoria do produto relativas á perspectiva de qualidade de
interesse (caracterização quantitativa da qualidade do produto, principais
problemas da qualidade do produto, sugestões de melhorias durante a
execução do projeto e também para futuros projetos).

Quando o objeto de estudo é processo, os seguintes aspectos devem ser
endereçados:


Definição do processo: Questões relacionadas à qualidade de uso
(caracterização quantitativa da conformidade do processo e uma avaliação
de quão bem ele é executado) e domínio de uso (caracterização
quantitativa de sua utilização e uma análise do desempenho do processo).



Definição

da perspectiva

de

interesse: Questões relacionadas

à

especificação quantitativa da perspectiva de qualidade de interesse, tais
como redução de defeitos, efetividade dos custos, etc.


Feedback da utilização do processo relativo à perspectiva da qualidade de
interesse: Questões relacionadas à melhoria do processo relativas à
perspectiva de qualidade de interesse (caracterização quantitativa da
qualidade do processo, principais problemas da qualidade do processo,
sugestões de melhorias durante a execução do projeto e também para
futuros projetos).

A partir das questões especificadas, derivam-se as medições que podem ser
classificadas por diferentes aspectos e natureza do atributo que está sendo medido
(medidas de produto e de processo), o relacionamento entre a medida e o atributo
medido (medidas básicas e derivadas), a objetividade (medidas objetivas e
subjetivas) e o momento da mensuração (medidas preditivas e explanatórias).
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Medidas de produto (MILLS,1988): são obtidas a partir de características de
um produto ou artefato em qualquer fase do ciclo de desenvolvimento. Exemplo:
tamanho do produto.
Medidas de processo: são obtidas a partir das atividades envolvidas no
desenvolvimento do produto. Exemplo: esforço de cada atividade, defeitos
detectados.
Medida básica (GRADY et al., 1987) : ou medida primitiva, direta ou explícita,
é mensurada a partir de observação direta dos atributos envolvidos. Exemplo:
quantidade de linhas de código, data do início da codificação.
Medida derivada (ou indireta): é calculada a partir de composições com outras
medidas. Exemplo: produtividade (horas por ponto de função), densidade de defeitos
no código (quantidade de erros encontrados no código dividido pelo tamanho em
pontos de função).
Medida objetiva (HUMPHREY, 1989): é a medida quantitativa de atributos do
produto ou processo. Exemplo: número de linhas de código de um produto.
Medida subjetiva: é a classificação ou qualificação de um aspecto do produto
ou processo, baseada em julgamento humano. Exemplo: classificação de um defeito
referente à severidade de impacto.
Medida preditiva (HUMPHREY, 1989): é uma estimativa objetivando prever
certos aspectos do desenvolvimento com antecedência. Exemplo: estimativas de
planejamento.
Medida explanatória: é produzida a partir da ocorrência de eventos
caracterizando-os objetivamente. Exemplo: registro dos defeitos identificados ao
longo do ciclo de desenvolvimento.
Em resumo, o modelo GQM representa um mecanismo para integrar metas
organizacionais, referentes a produtos ou a processos. As metas são refinadas em
um conjunto de questões que são utilizadas para derivar as informações
quantitativas necessárias para a definição das medições.
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2.2

Estado da arte
Diversos trabalhos foram realizados usando o método GQM, porém, foram

identificadas algumas fontes importantes de pesquisa que descrevem o uso do
método.
Na engenharia de software, medições podem ser utilizadas para monitorar,
entender e melhorar os processos de software e também da utilização de recursos e
produtos. Usualmente, um conjunto de medição requer uma grande quantidade de
dados coletados e esforço de análise. Infelizmente, tais medições tornam-se muito
extensas, resultando em grande quantidade de dados que nunca são analisados e
utilizados (BERANDER, 2006).
No artigo de Berander, uma extensão do modelo GQM é apresentada para
facilitar a identificação do que é mais importante para a organização. Em adição à
apresentação da extensão, dois casos de estudo são descritos para investigar a
adequação da técnica no contexto da indústria. A utilização da extensão do modelo
GQM é apresentada, bem como os resultados obtidos.
Embora o artigo apresente a utilização do GQM para dois processos da
engenharia de software, a extensão do modelo pode ser utilizada nos demais
processos de engenharia para identificação das metas estratégicas do programa de
medição.
No artigo de Goethert (GOETHERT et al., 2001), um grande percentual de
programas de medições falham, pois não estão alinhados às estratégias das
organizações, não são compreendidos pelos envolvidos, não são apoiados pelos
patrocinadores e as tomadas de ações não são quantitativas. Esta nota técnica
descreve

algumas

lições

aprendidas

em

numerosas

organizações

que

estabeleceram programas de medições utilizando o método GQM. Ela inclui a
descrição do método, um exame dos desafios, obstáculos e soluções, um conjunto
inicial de medições e medidas, e alguns artefatos (tais como padrões e listas de
itens a serem checados). Além disso, fornece algumas recomendações práticas e
diretrizes para o planejamento e iniciação de um programa de medição.
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Em Solingen (SOLINGEN et al., 2001), discorre-se sobre a experiência
realizada durante 7 anos em mais de 50 projetos que utilizaram um programa de
medição, e descreve dois aspectos complementares ao método GQM.
O primeiro aspecto refere-se a estabelecer condições necessárias para
facilitar o aprendizado em programas de medição da qualidade de software.
Solingen identifica como um dos objetivos mais importantes de um programa de
medição, o aprendizado sobre a qualidade de software.
Para facilitar o aprendizado, Solingen descreve a importância de sessões de
feedback. Nessas sessões, o time de desenvolvimento de software interpreta as
medições, tomando decisões e definindo ações. Um modelo de como as sessões de
feedbacks são conduzidas é apresentado.
O segundo aspecto é se o programa de medição está realmente valendo a
pena. Por meio de uma análise de custo / benefício, as atividades de medição de
software podem ser colocadas na mesma perspectiva de outros objetivos de
negócios.
A análise de custo / benefício não é efetuada de forma explícita na maioria
das organizações. Uma percepção negativa do custo / benefício de um programa de
medição, especialmente pelas gerências da organização, é uma das importantes
razões para que um programa de melhoria da qualidade de software seja cancelado.
Contudo, a inclusão de uma análise de custo / benefício tem efeito significativo na
qualidade dos programas de melhorias.
Baseado nas fases do método GQM, Solingen fornece um modelo para
estimativa de esforço, em horas / homem, conforme o papel a ser desempenhado
em cada fase da utilização do método.
Estabelecer o processo para a medição de software é importante para as
organizações estarem preparadas para a tomada de decisões e gerenciar as metas
de medição (MCANDREWS, 1993).
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No trabalho de McAndrews (MCANDREWS, 1993), ele descreve um guia para
ser utilizado no projeto e na implantação de um processo de medição. O foco do
trabalho está em estabelecer as metas, analisar os dados à luz das necessidades do
software e utilizar os dados nas tomadas de decisões.
O guia de McAndrews propõe uma arquitetura, baseada no método GQM, que
consiste de cinco atividades e cada uma delas de tarefas.

Apresenta algumas

aplicações do guia e sugere algumas etapas que as organizações devem seguir
para estabelecer um processo de medição.
Outro trabalho (BASILI et al., 1987) descreve que os processos de engenharia
de software necessitam ser adaptáveis e rastreáveis. A adaptabilidade é a
característica do processo necessária para permitir que ele seja ajustado para
atender um conjunto de necessidades e propósitos dos projetos da organização. A
rastreabilidade é a característica do processo que permite que ele seja planejado, as
etapas planejadas sejam comunicadas aos envolvidos e o processo necessita ser
gerenciado, executado e controlado de acordo com o planejado.
Basili, baseado nas experiências de avaliar e melhorar a qualidade de
processos nas organizações (BASILI,1989), concluiu que um programa de medição,
que contempla todo o ciclo de desenvolvimento de software, é uma necessidade. A
organização deve adotar um modelo de ciclo de vida de longo prazo, orientado à
melhoria da qualidade. Esse modelo é chamado de paradigma de melhoria que
possui quatro aspectos essenciais: caracterização do ambiente, planejamento,
feedback, análise e aprendizado.
O paradigma da melhoria é baseado na premissa de que a qualidade
requerida do software afeta diretamente seu processo de desenvolvimento e
manutenção. Ele é um processo genérico que necessita ser instanciado por vários
mecanismos de suporte: mecanismos para a definição de metas, mecanismos para
a transformação dessas metas em medidas, mecanismos para avaliar as medições
no contexto das metas definidas e mecanismos para aprendizado e feedback.
O projeto TAME (Tailoring A Measurement Environment) (BASILI et al., 1988).
é baseado na ideia de que o processo de engenharia de software deve ser
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adaptável e rastreável para específicas metas de qualidade e produtividade, em
determinado ambiente. O gerenciamento e a engenharia do software necessitam de
mecanismos que permitam a definição de metas, permitam adaptá-los às
necessidades dos projetos e avaliar os resultados obtidos. Ele reconhece a
necessidade de caracterizar, integrar e automatizar as várias atividades que
envolvem a instanciação do paradigma da melhoria para a utilização em projetos.
O projeto TAME apresenta as atividades a serem executadas nos projetos e
cria a ideia básica de um repositório do que foi aprendido em projetos de
desenvolvimento de software na organização. A Figura 7 apresenta os mecanismos
para a instanciação do paradigma da melhoria fornecendo uma base de experiência
para armazenar as experiências adquiridas com a utilização de outros projetos.
Tarefa
Perspectiva

Construtiva

Caracterização

Planejamento
O que

Como

Caracterizar

Estabelecer

Planejamento
para construir

Ambiente

Metas

Analítica

Planejamento
para analisar

Execução

Construir

Analisar

Interações de feedbacks para futuros projetos

Base de Experiências
Figura 7 - Sistema TAME
Fonte: Traduzido de (BASILI, 1989)

A principal meta do projeto TAME é a criação de uma base histórica
corporativa de informações relacionadas aos projetos, produtos e processos. Essa
base contém os dados coletados, os resultados interpretados e um conjunto de
objetos coletados tais como documentos dos projetos e planos para medições.
Embora o projeto TAME apresente a utilização do método GQM, ele não
considera a integração das medições com as perspectivas de negócios da

28

organização, que é uma das razões para que um programa de melhoria da
qualidade de software não seja cancelado.
Um aspecto importante é que a reutilização de um processo somente é
possível quando temos pleno conhecimento do mesmo. Esse conhecimento pode
ser obtido por meio de uma base de experiências que armazena os feedbacks
durante o andamento do projeto.
2.3

Consolidação do capítulo
Como descrito no item 2.1, o método GQM é uma ferramenta para a criação

de medições da qualidade de software que pode ser utilizado de variadas formas.
Embora os artigos descritos no item 2.2 apresentem os aspectos para a
criação de medições da qualidade de software, a vivência na indústria mostra que
não é uma tarefa fácil sua implantação, pois a utilização do método não é trivial.
O autor destaca três aspectos importantes na implantação de um programa
de medição: as pessoas envolvidas devem possuir experiência em medições, o
programa deve ser considerado sob a mesma perspectiva dos negócios da
organização e obter feedback durante toda execução do programa de medição.
A experiência em medições das pessoas envolvidas no programa de medição
é importante, pois permitem que elas utilizem seus conhecimentos para serem mais
assertivas na identificação das metas, especificações das questões e das medições.
A preocupação com a justificativa do programa de medição deve ser uma
constante. Para isso, o planejamento das tarefas que serão realizadas, bem como a
estimativa dos esforços para tal, é necessário. A apuração dos esforços realizados
com as tarefas é uma das entradas para a elaboração de uma análise de custo
benefício do programa de medição, que irá permitir uma análise financeira da
viabilidade dos custos e dos benefícios que o programa de medição está trazendo
para a organização, permitindo com isso considerá-lo sob a mesma perspectiva de
negócio da organização.
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O feedback é outro aspecto que deve fazer parte de um programa de
medição. Com ele aprendemos sobre o processo, identificando os aspectos
positivos e os que devem ser melhorados.
Na experiência pessoal do autor com programas de melhoria de processos e
de produtos de software, diversas medições foram criadas utilizando-se o método
GQM, mas foram medições que não se sustentaram, pois não contemplavam os três
aspectos mencionados acima. As medições foram criadas sem a preocupação de
sob qual ponto de vista elas seriam analisadas e por esse motivo atendiam às
necessidades de determinado público, mas não tinham significado para outros
envolvidos. Outro motivo foi o fato do programa de medição ter custos para sua
execução, que não foram devidamente justificados, pois os benefícios não foram
adequadamente levantados e comunicados aos envolvidos. Finalmente, o feedback
para melhoria do processo não considerou todos os envolvidos, não permitindo que
o processo melhorasse como um todo.
O roteiro proposto no capítulo a seguir traz um pouco da experiência pessoal
do autor na elaboração de programas de medição para a melhoria de processos e
produtos. O roteiro é elaborado com base nos fundamentos do método GQM e
adaptado de forma a contemplar os três aspectos mencionados.
Para permitir que o programa de medição seja considerado na mesma
perspectiva do negócio, uma etapa de planejamento foi inserida com a preocupação
de estimar as atividades e os esforços necessários para tal. Este trabalho não
detalha a avaliação do retorno, apenas fornece uma linha inicial de preocupações
que se devem ter na implantação de um programa de medição.
As tarefas, atividades e formulários apresentados no roteiro foram propostos
com base nos trabalhos pesquisados e na experiência vivida com implantação de
programas de melhorias em processos de desenvolvimento de software.
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3

ROTEIRO PARA DEFINIÇÃO DE INDICADORES
Este capítulo apresenta a proposta do roteiro para definição de medições da

qualidade de software.
3.1

Objetivo do capítulo
O objetivo deste capítulo é descrever o roteiro, demonstrando como ele está

estruturado, quais são as fases, subfases, tarefas e atividades, identificando as
entradas e saídas de cada fase até a definição final das medições.
3.2

Estruturação do capítulo
Este capítulo está estruturado da seguinte forma:


Requisitos e premissas que nortearam a arquitetura do roteiro.



Fluxo das fases com as tarefas.



Diagrama das fases detalhando as entradas, tarefas, atividades, saídas e
artefatos propostos.



Descrição das atividades, sequencia das atividades, entradas e saídas,
formulários de apoio.

As atividades e os formulários de apoio são apresentados de maneira
sequencial, mas não impedem que sejam executadas conforme a necessidade do
leitor.
3.3

Requisitos e premissas do roteiro
Para a elaboração do roteiro, foram definidos os seguintes requisitos de

processo a serem atendidos:


Ter como referência o método GQM.



Permitir planejar a execução do programa de medição para apuração do
custo e do retorno do mesmo.



Permitir o aprendizado com as medições.
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Permitir a definição das medições em diferentes pontos do processo de
desenvolvimento definido.



Permitir a seleção das características de qualidade do processo / produto
a ser medido.



Permitir estabelecer as metas, a serem atingidas, pelas medições.



Permitir a definição da qualidade do processo / produto a ser atingida.



Permitir selecionar / definir os artefatos a serem utilizados para apuração
das medidas.



Permitir adaptação do roteiro em função do processo de desenvolvimento
utilizado.



Permitir o refinamento das medições.



Saídas geradas:
o Relação das atividades para elaboração, coleta, análise e publicação
das medições.
o Sequencia das atividades.
o Medições da qualidade do software.

As seguintes premissas foram identificadas:

3.4



Necessário um contexto de negócio definido.



Necessário um processo de desenvolvimento definido.



Necessário um processo estável.



Necessários artefatos definidos.



Necessário conhecimento de engenharia de software.



Necessário conhecimento do negócio.

Representação das fases do roteiro
O roteiro é uma sequencia de processos e atividades que permitem a

definição de medições da qualidade de software. As principais fases do roteiro estão
representadas na Figura 8.
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Planejar

Definir

Coletar

Analisar

Comunicar

Figura 8 - Fases do roteiro para definição de medições
Fonte: Elaborado pelo autor

As atividades de cada fase do roteiro são descritas por meio de diagramas
ETVX (entry-task-validation-exit) (RADICE, 1985) que permitem relacionar as
condições de entradas, as tarefas a serem executadas, as validações das tarefas
executadas e as condições de saída. A Figura 9 ilustra o formato do diagrama
ETVX.
Entrada – critério para iniciar fase
- “de qual” fase para permitir rastreabilidade, p. ex. produtos
utilizados
- estado ou condição das entradas
Tarefa – descrição do que deverá ser
realizado
Validação – procedimentos para verificar a
- procedimentos ou passos
numerados
qualidade dos itens de trabalho produzidos
- regras organizacionais, unidades
pelas tarefas
ou automação na execução da tarefa
Saída – critério para completar a fase
- estado ou condição das saídas
- “para” fase para permitir rastreabilidade, p. ex. produtos
Produzidos
Figura 9 - Diagrama ETVX
Fonte: Traduzido de (RADICE, 1985)

As seções 3.5 e 3.6 a seguir, descrevem detalhadamente cada fase do roteiro
apresentando um fluxo com as etapas, o diagrama ETVX da fase, a descrição das
atividades e os formulários propostos para registros das informações.
3.5

Fase Planejar
Esta fase consiste de um planejamento de recursos para execução das

demais fases descritas no roteiro. O planejamento permite uma visibilidade quanto à
alocação e utilização dos recursos que serão envolvidos no processo de medição,
bem como permite o acompanhamento do progresso de sua implantação.
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A Figura 10 é uma representação da fase Planejar com cada etapa.

Planejar

Definir envolvidos

Definir atividades

Elaborar
cronograma

Estimar esforços

Definir

Monitorar plano

Figura 10 - Fase Planejar
Fonte: Elaborado pelo autor

A fase Planejar é apresentada a seguir no diagrama ETVX (Figura 11).
Entrada
Planejar

- Conhecimento dos recursos
Tarefa
1.
2.
3.
4.
5.

Validação
Definir envolvidos
Definir atividades
Estimar esforços
Elaborar cronograma
Monitorar planejamento

1.
2.
3.
4.
5.

Envolvidos identificados
Atividades são exequíveis
Esforços estão no orçamento
Data de finalização atende ao projeto
Atividades executadas

Saída
- Plano de Medição
Figura 11 - Diagrama ETVX da Fase Planejar
Fonte: Elaborado pelo autor

Como entrada desta fase é necessário o conhecimento de quais serão os
recursos humanos que atuam na execução das tarefas do roteiro. Normalmente
pode-se utilizar um mapeamento da estrutura organizacional da empresa para
identificá-los.
Como saída desta fase, temos o Plano de Medição constituído por: formulário
de envolvidos contendo a relação de atividades e responsabilidades, cronograma
com as atividades e esforços dos executantes, datas previstas para início e fim das
atividades.
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Em função das características do projeto em desenvolvimento, pode-se
incluir, no plano de medição, uma análise de risco. Não é escopo deste trabalho
apresentar a elaboração de uma análise de risco.
3.5.1 Definir envolvidos
São os atores que fornecem informações ou recebem os resultados das
medições definidas. Como principais envolvidos podem-se citar:


Patrocinador: é o conjunto de pessoas que aprova os recursos
necessários para as atividades de medição. Sua perspectiva de interesse,
por exemplo, são os custos do programa de medição e a qualidade do
software produzido.



Gestor do processo: é a pessoa responsável pela elaboração e
acompanhamento do plano de medição. Sua perspectiva de interesse, por
exemplo, é a realização eficaz e eficiente do plano de medição.



Analista de processo: é o conjunto de pessoas que executa as atividades
operacionais das medições, como por exemplo, extração e consolidação
das medidas, publicação dos resultados. Sua perspectiva de interesse, por
exemplo, é garantir que o roteiro seja seguido.



Cliente: é o conjunto de pessoas que será afetado pelo resultado das
medições. Sua perspectiva de interesse, por exemplo, é a qualidade do
software produzido.

Utiliza-se o formulário, conforme apresentado na Figura 12 para relacionar os
envolvidos informando o nome e a perspectiva de interesse. Outras informações dos
envolvidos, que não constam no formulário sugerido, podem ser inseridas em novas
colunas.
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Relação dos Envolvidos
Nome do Projeto:
Gestor do processo:
Data:
Papel do envolvido

Nome do envolvido

Perspectiva de interesse

Patrocinador:
Analista de processo:
Cliente:

Figura 12 - Relação de envolvidos
Fonte: Elaborado pelo autor

O formulário apresentado na Figura 12 deve ser preenchido com as seguintes
informações:


Nome do projeto: informar o nome do projeto para o qual as medições
serão definidas.



Gestor do processo: informar o nome da pessoa responsável pelo
planejamento, execução e gestão da utilização do roteiro para a criação
das medições.



Data: informar uma data de referência dos registros dos envolvidos no
formulário.



Patrocinador: informar o nome e a perspectiva de interesse do
patrocinador do projeto que terá as medições definidas. Pode-se
especificar mais de um patrocinador.



Analista do processo: informar o nome e a perspectiva de interesse do
analista de processo que está participando das definições das medições.
Pode-se especificar mais de um analista de processo.



Cliente: informar o nome e a perspectiva de interesse do cliente que é o
interessado nos resultados das medições. Pode-se especificar mais de um
cliente.
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3.5.2 Definir atividades dos envolvidos
São as atividades que cada envolvido, identificado na subfase “Definir
Envolvidos”, desempenha na execução do roteiro.
Patrocinador: Apresenta como atividade e responsabilidade a análise e
aprovação orçamentária para o programa de medição, participação nos comitês para
comunicação dos resultados das medições.
Gestor do processo: Tem como atividade e responsabilidade a elaboração do
plano de medição, do acompanhamento da execução das atividades definidas no
plano, da elaboração de ações corretivas, da gestão dos recursos e riscos
envolvidos.
Analista de processo: Extração das medidas básicas e compostas, análise,
armazenamento, publicação e comunicação dos resultados.
Cliente: Acompanha os resultados que são apresentados como atividade da
fase “Comunicar” apresentada logo mais adiante neste trabalho.
A Figura 13 apresenta um formulário para relacionar os principais envolvidos
e sua participação nas fases do roteiro. Utiliza-se esse formulário para registrar o
esforço estimado necessário para cada tarefa.
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Tarefas dos Envolvidos
Papel do envolvido

Fase do
Roteiro

Patrocinador

Definir

Planejar

Gestor do
Processo
Definir

Analista de
Processo

Definir

Cliente

Definir

Tarefa

Esforço
Estimado

Definir contexto de negócio
Definir metas de medição
Definir envolvidos
Definir atividades
Estimar esforços
Elaborar cronograma
Monitorar planejamento
Definir contexto de negócio
Definir metas de medição
Definir questões ref. ao produto
Definir questões ref. ao processo
Definir medições
Definir medidas
Definir coleta das medidas
Definir análise das medições
Definir armazenamento das
medições
Definir metas de medição
Definir questões ref. ao produto
Definir questões ref. ao processo
Definir medições
Definir métricas
Definir coleta das medidas
Definir análise das medições
Definir armazenamento das
medições
Definir contexto de negócio
Definir metas de medição
Definir questões ref. ao produto
Definir análise das medições

Figura 13 - Tarefas dos envolvidos
Fonte: Elaborado pelo autor

O formulário apresentado na Figura 13 deve ser preenchido com a seguinte
informação:


Esforço estimado: informar o esforço necessário para cada papel
envolvido na execução das tarefas relacionadas. No caso de mais de um
envolvido por papel, informar o esforço consolidado.
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3.5.3 Estimar esforços
A estimativa de esforço de cada envolvido é necessária para apuração dos
custos do programa de medição e avaliação da sua viabilidade financeira. Isso
permite que o programa de medição seja ou não colocado na mesma perspectiva
dos objetivos de negócio da organização (SOLINGEN et al.,

2001). Devem-se

registrar os esforços estimados em um formulário conforme apresentado na Figura
13.
Estimar o esforço para cada atividade definida identificando os responsáveis
pela execução. Analisar a dependência de execução de cada atividade e definir a
ordem de execução de cada uma. Estimar data prevista para execução e a data de
término de cada atividade.
3.5.4 Elaborar cronograma
O cronograma deve ser elaborado com as tarefas, quem serão os
executantes, esforços, datas previstas para execução, término previsto e
dependências entre as tarefas. Não é objetivo deste trabalho, detalhar o processo de
elaboração do cronograma. Uma estrutura analítica de trabalho é sugerida,
conforme apresentado na Figura 14.
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Cronograma das atividades para definição de medições
Nº Fase / Tarefas
1

Esforço

Data Data
Inicial Final

Depen
dência

Planejar

2

Definir envolvidos

3

Definir atividades

4

Estimar esforços

5

Elaborar cronograma

6

Monitorar planejamento

7

Executante

Definir

8

Definir contexto de negócio

9

Definir metas de medição

10

Definir questões ref. ao produto

11

Definir questões ref. ao processo

12

Definir medições

13

Definir medidas

14

Definir coleta das medidas

15

Definir análise das medições
Definir armazenamento das
16 medições
Figura 14 - Cronograma de atividades
Fonte: Elaborado pelo autor

O formulário apresentado na Figura 14 deve ser preenchido com as seguintes
informações:


Executante: informar o nome do executante da tarefa. Pode-se informar
mais de um executando para uma mesma tarefa.



Esforço estimado: informar o esforço necessário para cada tarefa. No caso
de mais de um envolvido na tarefa, informar o esforço consolidado.



Data inicial: informar a data inicial prevista para início da execução da
tarefa.



Data final: informar a data final prevista para encerramento da tarefa.



Dependência: informar o número da tarefa que a antecede.
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3.5.5 Monitorar plano
O monitoramento do plano de medição tem como objetivo garantir que todas
as etapas planejadas sejam executadas. As atividades de monitoramento estão
presentes em cada uma das fases do roteiro.
As atividades de monitoramento fazem parte da disciplina de gestão do
projeto e por esse motivo não serão detalhadas neste trabalho.
3.6

Fase Definir
Esta fase permite à definição dos objetivos de negócios, das metas de

processos ou de produtos, das questões que endereçam as metas e das medições
que respondem às questões.
Como resultados desta fase têm as medições definidas. A Figura 15
apresenta uma representação macro da fase Definir.

Figura 15 - Fase Definir
Fonte: Elaborado pelo autor
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A fase Definir é apresentada a seguir no diagrama ETVX (Figura 16).

Entrada
Definir

- Plano de medição
Tarefa

Validação

1. Definir contexto de negócio
2. Definir metas de medição
3. Definir questões ref. ao
produto
4. Definir questões ref. ao
processo
5. Definir medições
6. Definir medidas
7. Definir coleta das medidas
8. Definir análise das
medições
9. Definir armazenamento das
medições

1. Contexto identificado
2. Metas são quantificáveis e únicas
3. Respostas às questões permitem
atingir as metas estabelecidas ref. ao
produto
4. Respostas às questões permitem
atingir as metas estabelecidas ref. ao
processo
5. Medições são factíveis de serem
obtidas e analisadas
6. Medidas respondem às questões,
são claras, únicas e operacionais
7. Ferramentas para coletas definidas e
operacionais
8. Método de análise das medições
9. Repositório para armazenamento
das medições existentes

Saída
- Medições de processo e/ou de produto
- Ferramentas para coletas das medidas
- Método de análise das medições
- Repositório para armazenamento das medições
Figura 16 - Diagrama ETVX da Fase Definir
Fonte: Elaborado pelo autor

3.6.1 Definir contexto de negócio
Deve-se descrever a empresa informando qual o macro processo e os
processos que serão foco para a definição das metas de medição. Sugere-se utilizar
o formulário apresentado na Figura 17 para registro dessa descrição.

42

Definição do contexto de negócio
Descrição do contexto de negócio

Figura 17 - Definição do contexto de negócio
Fonte: Elaborado pelo autor

O formulário representado na Figura 17 deve ser preenchido com as
seguintes informações:


Descrição do contexto de negócio: descrever o contexto de negócio em
que as medições estão inseridas.

3.6.2 Definir metas de medição
Com base no contexto de negócio, estabelecem-se as metas de medição
definindo-se as três coordenadas (BASILI, 1992) que permitem sua identificação: a
necessidade de medição, qual é perspectiva de interesse da medição e qual é o
objeto da medição, isto é, qual é o processo ou produto.
O objeto da medição é obtido por meio das descrições dos processos e dos
produtos da organização. Exemplo: o processo de desenvolvimento de software.
As necessidades de medição são obtidas analisando-se as políticas
organizacionais, os planos estratégicos e entrevistando pessoas relevantes na
organização. Exemplo de uma necessidade ou propósito: Avaliar a codificação do
software com objetivo de melhorá-lo.
As perspectivas de interesse das medições obtêm-se por meio de uma
análise do modelo organizacional. A partir do modelo, identificar quais pontos de
vistas são importantes na organização. Como exemplo pode-se citar duas metas
com perspectivas de interesse distintas: a redução de defeitos no software sob a
perspectiva de interesse da área financeira da organização e a redução de defeitos
no software sob a perspectiva de interesse do desenvolvedor. Cada uma dessas
metas gera diferentes questões e, consequentemente, diferentes medições.
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Com a definição das três coordenadas, identificamos as metas de medição.
Considerando os exemplos descritos nos parágrafos anteriores para as coordenadas
objeto, necessidade e perspectivas, podem-se definir as seguintes metas:


Para o Objeto = Processo; a Necessidade = Melhorar o software; a
Perspectiva = Desenvolvedor:
Para o processo de desenvolvimento de software, avaliar a codificação do

software com objetivo de “identificar boas práticas de codificação” e com isso
melhorar a qualidade.


Para o Objeto = Processo; a Necessidade = Melhorar o software; a
Perspectiva = Financeira:
Para o processo de desenvolvimento de software, revisar a codificação do

software com objetivo de “reduzir a quantidade de defeitos” e com isso reduzir
o retrabalho, reduzindo o esforço (custo).
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro dessas
informações, que deve ser preenchido conforme segue:


Objeto: descrever o processo ou produto.



Necessidade: descrever a necessidade de medição.



Perspectiva: descrever a perspectiva de interesse da medição.



Descrição da meta: descrever a meta ser atingida.
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Definição das metas
Objeto

Necessidade

Perspectiva

Descrição da meta

Nº

Questões relacionadas à definição do objeto

Nº

Questões relacionadas à definição da perspectiva de qualidade de interesse do
objeto

Nº

Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de interesse do
objeto

Figura 18 - Definição das metas de produto ou processo
Fonte: Elaborado pelo autor

3.6.3 Definir questões que endereçam as metas de medição para produtos
A partir da definição das metas, elaboram-se as questões que devem
considerar três aspectos: definição do produto (objeto), perspectiva de interesse de
qualidade e feedback relacionado a qualidade do produto. Deve-se considerar o
contexto do negócio e as metas estabelecidas para definir quais aspectos são
relevantes e, por esse motivo, serão utilizados na elaboração das questões.
As questões podem ser:


Questões relacionadas à definição do produto: a partir do produto (objeto)
definido na meta de medição, identificar as questões relacionadas aos
atributos físicos tais como o tamanho, o custo, comunidade de usuários,
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entre outros atributos físicos. Exemplos: Qual o tamanho do software?;
Qual o custo estimado para desenvolvimento do software?
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro
dessas questões que deve ser preenchido conforme segue:
o Nº: informar uma numeração sequencial para cada questão. O
objetivo é permitir uma rastreabilidade com as medições definidas.
o Questões relacionadas à definição do produto: informar as questões
definidas para o produto.


Questões relacionadas à perspectiva de qualidade de interesse: a partir da
perspectiva de interesse definida na meta de medição identificar as
questões relacionadas às características de qualidade do produto que
pode ser: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, facilidade
de manutenção e portabilidade (ISO/IEC 9126). Exemplo: considerando a
perspectiva de interesse do desenvolvedor e a característica de qualidade
confiabilidade: Qual a quantidade de defeitos encontrados nos testes do
software?
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro
dessas questões que deve ser preenchido conforme segue:
o Nº: informar uma numeração sequencial para cada questão. O
objetivo é permitir uma rastreabilidade com as medições definidas.
o Questões relacionadas à definição da perspectiva de qualidade de
interesse do objeto: informar as questões definidas para o produto.



Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de
interesse do produto: a partir das questões definidas para a perspectiva da
qualidade de interesse, identificar questões relacionadas à melhoria do
produto. As questões são relacionadas à caracterização quantitativa da
qualidade do produto. Exemplo: considerando a perspectiva de interesse
do desenvolvedor e a questão “Qual é a quantidade de defeitos
encontrados nos testes do software?”, pode-se elaborar a seguinte
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questão para melhoria do produto: Qual é o componente que apresenta
mais defeitos?
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro
dessas questões que deve ser preenchido conforme segue:
o Nº: informar uma numeração sequencial para cada questão.
o Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de
interesse do produto: informar as questões definidas para melhoria
do produto.
3.6.4 Definir questões que endereçam as metas de medição para processos
A partir da definição das metas, elaboram-se as questões que devem
considerar três aspectos: definição do processo (objeto), perspectiva de interesse de
qualidade e feedback relacionado a qualidade do processo. Deve-se considerar o
contexto do negócio e as metas estabelecidas para definir quais aspectos são
relevantes e, por esse motivo, serão utilizados na elaboração das questões.
As questões podem ser:


Questões relacionadas à definição do processo: a partir do processo
(objeto) definido na meta de medição, identificar as questões relacionadas
à qualidade de uso (caracterização quantitativa do processo e uma
avaliação de quão bem ele é executado) e domínio de uso (caracterização
quantitativa desempenho conhecido do processo). Exemplos: O processo
é executado? Os executantes do processo possuem os conhecimentos
necessários? Qual é o custo para teste do software?
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro
dessas questões que deve ser preenchido conforme segue:
o Nº: informar uma numeração sequencial para cada questão. O
objetivo é permitir uma rastreabilidade com as medições definidas.
o Questões relacionadas à definição da perspectiva de qualidade de
interesse do objeto: informar as questões definidas para o
processo.
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Questões relacionadas à perspectiva de qualidade de interesse: a partir da
perspectiva de interesse definida na meta de medição, identificar as
questões

relacionadas

à

qualidade

de

interesse

(caracterização

quantitativa da qualidade do processo) tais como, conformidade, redução
de defeitos, facilidade de uso, etc. Exemplos: A especificação de requisitos
é compreensível? Qual é o percentual de utilização do processo entre os
desenvolvedores?
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro
dessas questões que deve ser preenchido conforme segue:
o Nº: informar uma numeração sequencial para cada questão. O
objetivo é permitir uma rastreabilidade com as medições definidas.
o Questões relacionadas à definição da perspectiva de qualidade de
interesse do objeto: informar as questões definidas para o
processo.


Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de
interesse do produto: a partir das questões definidas para a perspectiva da
qualidade de interesse, identificar questões relacionadas à melhoria do
processo. Exemplos: O processo de teste de software necessita ser
melhorado? Os executores do processo necessitam treinamento?
Sugere-se utilizar o formulário apresentado na Figura 18 para registro
dessas questões que deve ser preenchido conforme segue:
o Nº: informar uma numeração sequencial para cada questão.
o Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de
interesse do objeto: informar as questões definidas para melhoria
do processo.

3.6.5 Definir medições
A medição deve responder quantitativamente às questões estabelecidas na
fase “Definir metas de medição”.
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Uma medição pode responder a uma ou mais de uma questão e uma questão
pode ser respondida por uma ou mais de uma medição.
A Figura 19 apresenta um formulário para relacionar as questões e definir a
medição. O agrupamento de campos “Definição da medição” deve ser repetido
tantas vezes quantas forem as medições que serão definidas.
Definição das medições
Nº

Questões relacionadas à definição do objeto

Definição da medição
Nome da
medição:
Medidas Básicas:
Medidas
Derivadas:
Unidade de
Medida:
Apresentação
visual:
Tipo de análise:
Padrão:
Armazenamento:
Figura 19 - Definição das medições
Fonte: Elaborado pelo autor

As medições podem ser compostas por medidas básicas e também por
medidas derivadas, conforme descrito no item 2.1. A definição das medidas está
descrita no item 3.6.6.
O formulário apresentado na Figura 19 deve ser preenchido com as seguintes
informações:


Nº: Indicar o número sequencial atribuído às questões definidas.



Questões relacionadas à definição do objeto (produto ou processo):
relacionar as questões que foram especificadas no formulário “Definição
das metas do objeto”.



Nome da medição: atribuir um nome único para a medição que está sendo
definida.
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Medidas Básicas: informar o nome das medidas básicas utilizadas nesta
medição.



Medidas Derivadas: informar o nome das medidas derivadas utilizadas
nesta medição.



Unidade de Medida: informar a unidade de medida utilizada nesta
medição. Exemplo: dado, texto, números, etc.



Apresentação visual: informar qual tipo de visão gráfica será utilizado para
apresentação e análise da medição. Exemplo: gráfico de barras, gráfico de
linhas, etc.



Tipo de análise: descrever como analisar o gráfico, o padrão e quais os
benefícios esperados.



Padrão: descrever qual o padrão a atingir.



Armazenamento: informar o repositório para as medições (item 3.6.9).

3.6.6 Definir medidas
Conforme descrito em 2.1, as medidas de software podem ser classificadas
por diferentes aspectos da natureza do atributo que está sendo medido (medidas de
produto e de processo) e o relacionamento entre a medida e o atributo medido
(medidas básicas e derivadas).
Medidas de produto: são obtidas a partir de características de um produto ou
artefato em qualquer fase do ciclo de desenvolvimento. Exemplos: tamanho do
produto, quantidade de defeitos do produto em uso, facilidade de manutenção do
código fonte do produto.
Medidas de processo: são obtidas a partir das atividades envolvidas no
desenvolvimento

do

produto.

Exemplos:

esforço

de

cada

atividade,

não

conformidade com definição do processo a ser executado.
Este roteiro sugere a utilização do formulário apresentado na Figura 20, para
registro de dois aspectos da natureza do atributo, as medidas básicas e derivadas.
As demais naturezas do atributo não serão tratadas neste trabalho.
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A medida básica é mensurada a partir de observação direta dos atributos
envolvidos. Exemplo: quantidade de linhas de código, data do início da codificação.
A seguir a explicação de cada campo do formulário:


Nome: informar um nome único para a medida básica.



Descrição: breve descrição da medida básica.



Unidade: informar a unidade da medida básica que pode ser uma série de
valores. Exemplo: dado, texto, números, etc.



Momento: informar o momento no tempo em que os dados são coletados.



Responsável: especificar o envolvido responsável pela coleta da medida
básica.



Ferramenta: informar quais ferramentas são necessárias para coletar a
medida básica.



Método: especificar como é efetuada a coleta da medida básica.



Avaliação de Integridade: especificar as diretrizes para garantir que a
medida básica coletada seja avaliada quanto a sua integridade.

Definição das Medidas Básicas
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:
Figura 20 - Definição das medidas básicas
Fonte: Elaborado pelo autor

A medida derivada é mensurada diretamente a partir da observação de um
atributo. Ela é calculada a partir de composições com outras medidas. Exemplo:
produtividade (horas por linhas de código), densidade de defeitos no código
(quantidade de erros encontrados no código dividido pelo tamanho em linhas de
códigos).
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Quanto à definição das medidas derivadas, a Figura 21 apresenta um
formulário para registro. A seguir a explicação de cada campo do formulário:


Nome: informar um nome único para a medida derivada.



Descrição: breve descrição da medida derivada.



Unidade: informar a unidade da medida derivada. Exemplo: dado, texto,
decimal, etc.



Momento: informar o momento no tempo em que a medida será apurada.



Responsável: especificar o envolvido responsável pela apuração da
medida derivada.



Ferramenta: informar quais ferramentas são necessárias para apuração da
medida derivada.



Método: especificar como será efetuada calculada a medida derivada.



Avaliação de Integridade: especificar as diretrizes para garantir que a
medida derivada apurada seja avaliada quanto a sua integridade.



Medidas Básicas: informar os nomes das medidas básicas que compõem
esta medida derivada.



Medidas Derivadas: informar os nomes das medidas derivadas que
compõem esta medida derivada, quando for o caso.

Definição das Medidas Derivadas
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:
Medidas
Básicas:
Medidas
Derivadas:
Figura 21 - Definição das medidas derivadas
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.6.7 Definir coleta das medidas
A coleta dos dados das medidas é efetuada e reportada periodicamente
utilizando-se ferramentas para facilitar e garantir integridade e disponibilidade no
tempo adequado para as análises dos resultados (MCANDREWS, 1993). Como
exemplo de ferramentas não automatizadas, sugere-se para coletas de medidas:


Medidas referentes ao tamanho de software, considerar a utilização de um
checklist (PARK, 1992) para documentar claramente a contagem de linhas
de códigos. Ferramentas automatizadas podem ser criadas para acessar
os códigos fontes, contar as linhas de código de cada arquivo fonte e
agregar a informação ao projeto ou ao produto.



Medidas referentes aos esforços são obtidas por meio do sistema
existente de custos ou mesmo por planilhas de lançamento de horas
trabalhadas. Para documentar medidas de esforços, considera-se a
utilização de um checklist (GOETHERT, 1992) para auxilio na definição
das medidas e redução da falta de entendimento dos resultados obtidos.



Medidas referentes a prazos podem ser obtidas a partir da atualização das
atividades dos planos dos projetos. Critérios objetivos de entrada e saída
devem ser definidos para cada atividade permitindo o acompanhamento
do planejado versus o realizado. Considera-se a utilização de um checklist
para auxílio na definição dos critérios.

Para todas as medidas definidas, as ferramentas para coletas devem
contemplar as seguintes definições:


Todos os possíveis valores dos dados coletados, ou o intervalo de valores
permitidos.



Identificação do envolvido que efetua a coleta dos dados.



O momento no tempo e a frequência em que a coleta deve ser efetuada.

Para as definições acima, sugere-se utilizar os formulários apresentados nas
Figuras 20 e 21, preenchendo os campos descritos a seguir para cada medida
básica e derivada que for necessária para a definição das medições:
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Avaliação de integridade: todos os possíveis valores dos dados coletados,
ou o intervalo de valores permitidos.



Responsável: identificação do envolvido que efetua a coleta dos dados.



Momento: o momento no tempo e a frequência em que a coleta deve ser
efetuada.



Método: especificar como é efetuada a coleta ou o cálculo da medida.

3.6.8 Definir análise dos resultados das medições
A análise das medições deve ser conduzida durante a execução do projeto e
após seu término. Elas proveem informações que permitem a identificação de
problemas para que ações corretivas sejam tomadas.
Para todas as medições especificadas, deve-se definir:


O padrão aceitável de resultado.



As ações para melhoria quando a medição não estiver no padrão definido.

Para as definições acima, sugere-se utilizar o formulário descrito na Figura
19, utilizando os campos:


Apresentação Visual: representação gráfica das medições. O eixo Y
apresenta os resultados das medições e o eixo X depende da composição
da medição, por exemplo: para a medição de erros encontrados nos testes
do software, utilizar o eixo Y. Para o eixo X, apresentar as datas em que
foram realizadas as coletas das medições.



Tipo de análise: descrever como analisar o gráfico, especificado no campo
Apresentação Visual, quais os benefícios esperados e as ações para
melhoria do produto ou do processo.



Padrão: informar o padrão aceitável do resultado.
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3.6.9 Definir armazenamento das medições
Após a validação dos dados coletados, é importante que sejam armazenados
em um repositório. O repositório tem como objetivo permitir o acesso para as várias
análises e apresentação dos resultados.
Em função dos volumes gerados pelas medições coletadas, pode-se definir
ou utilizar um sistema que contenha um banco de dados e ferramentas para a
extração, análise e apresentação dos resultados. O sistema deve ser acessível e
flexível de modo a contemplar a definição de novas medições em função de novas
necessidades do negócio. Sugere-se utilizar o campo “Armazenamento” do
formulário descrito na Figura 19 para registro dessa informação.
Outro objetivo do armazenamento das medições é a criação de um histórico
das medições coletadas que poderão ser utilizadas em análise estatísticas para
previsibilidade de resultados futuros.
3.7

Fase Coletar Dados
Como resultado desta fase espera-se todas as atividades descritas para a

coleta e o armazenamento dos dados das medições. Esta fase não será descrita
neste trabalho.
3.8

Fase Analisar Medições
Como resultado desta fase espera-se todas as atividades descritas para a

análise, armazenamento e refinamento das medições. Esta fase não será descrita
neste trabalho.
3.9

Fase Comunicar
Como resultado desta fase espera-se todas as atividades descritas para a

publicação e comunicação dos resultados das medições. Esta fase não será descrita
neste trabalho.

55

3.10

Comentários finais do capítulo
Neste capítulo é proposto um roteiro para a definição de medições da

qualidade de software. O roteiro é fundamentado no método GQM, em trabalhos
pesquisados e tem como propósito apresentar os requisitos de processos, as
premissas, as fases, tarefas, atividades, entradas, saídas e papéis envolvidos.
A experiência do autor em programas de medições reflete-se na descrição
das tarefas e atividades apresentadas no roteiro que é composto de cinco fases:
planejar, definir, coletar, analisar e comunicar. Embora cinco fases sejam
mencionadas, apenas as fases planejar e definir fazem parte deste trabalho. As
demais podem ser objetos de futuros trabalhos.
No próximo capítulo é apresentada a utilização do roteiro, em um contexto da
indústria da informação.
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4

UTILIZAÇÃO DO ROTEIRO PARA DEFINIÇÃO DE MEDIÇÕES
Este capítulo descreve a utilização do roteiro focando nos pontos de atenção

e nos resultados. O “Apêndice A” apresenta um complemento da utilização com
detalhes dos formulários, sugeridos no roteiro, preenchidos.
A utilização do roteiro ocorre em uma empresa que fornece informações para
apoio aos negócios entre empresas. As informações são disponibilizadas por meio
de software na modalidade SaaS (Software as a Service).
4.1

Objetivo do capítulo
Demonstrar a utilização do roteiro e analisar os resultados da aplicabilidade

em um contexto da indústria.
4.2

Contexto de utilização do roteiro
O contexto de utilização do roteiro é a indústria de serviços para fornecimento

de informações e softwares para apoio às fases do ciclo de crédito das empresas.
As empresas usuárias das informações e dos softwares são pessoas jurídicas
dos diversos segmentos das indústrias (exemplo: financeiras, varejistas, atacadistas,
etc.). Elas utilizam os softwares disponibilizados como serviços SaaS, para apoiar
suas decisões nas cinco fases do ciclo de crédito conforme apresentado no
diagrama de classes na Figura 22.
Note que o diagrama de classes da Figura 22 está representando o ciclo de
crédito no contexto em que o roteiro é aplicado. Portanto, tal ciclo pode ter outras
representações, fases e classes dependendo das necessidades da organização que
utilizará o roteiro.
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Fase do Ciclo de Crédito

Sistema
1

Prospecção

Concessão

Monitoramento

1..*

Recuperação

Fraude

Figura 22 - Diagrama de Classes do Ciclo de Crédito
Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir a descrição de cada classe do diagrama:


Fase do Ciclo de Crédito: as fases do ciclo de crédito são a prospecção,
concessão, monitoramento, recuperação e fraude.



Prospecção: fase do ciclo de crédito que consiste em pesquisar e avaliar
potenciais futuros clientes para utilizarem os produtos e serviços ofertados
pelo cliente.



Concessão: fase do ciclo de crédito que consiste em avaliar a capacidade
de pagamentos dos clientes para os produtos e serviços ofertados pela
empresa.



Monitoramento: fase do ciclo de crédito que consiste em monitorar o
cliente no mercado com objetivo de identificar possíveis comportamentos
que o levem a inadimplência.



Recuperação: fase do ciclo de crédito que consiste na cobrança de
clientes inadimplentes.



Fraude: fase do ciclo de crédito que consiste em avaliar, identificar e
monitorar comportamentos de clientes potenciais fraudadores.



Sistema: é o software, utilizado na modalidade SaaS, que disponibiliza as
informações para apoio às fases do ciclo de crédito. Como exemplo, podese citar um sistema para análise de crédito (apoiando a fase concessão)
que a partir de informações restritivas concede ou não determinado
produto ao tomador (empréstimo, bens de consumo, etc.).
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Nem todas as organizações possuem ou necessitam de processos e
softwares para apoio a cada uma das etapas do ciclo de crédito descrito.
No contexto apresentado acima, o foco da utilização do roteiro é no processo
de desenvolvimento dos sistemas que disponibilizam as informações para apoio às
fases do ciclo de crédito. O item a seguir descreve o processo de desenvolvimento
de software.
4.3

Processo de desenvolvimento de software
O processo de desenvolvimento de software, em que o roteiro é utilizado,

inicia-se com a priorização das demandas de desenvolvimento geradas das áreas
de negócios e que são priorizadas em função de uma análise de retorno do
investimento.
As demandas são as necessidades das áreas de negócios que podem ou não
tornar-se novas funcionalidades ou alterações nas funcionalidades existentes que
serão implementadas nos softwares (legados). Podem, também, tornar-se um novo
software que será oferecido na modalidade SaaS (software como um serviço).
A partir das demandas priorizadas, os requisitos são identificados e definidos.
A próxima etapa, especificação de requisitos, é o detalhamento dos requisitos
funcionais e não funcionais. Em seguida, temos as etapas para elaboração dos
projetos lógicos e físicos, a construção e os testes integrados. Finalmente, a etapa
aceite corresponde à validação do software desenvolvido. Este trabalho não detalha
as etapas do ciclo de desenvolvimento.
A Figura 23 apresenta uma representação do ciclo de desenvolvimento de
software da organização.
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Processo de desenvolvimento de software

Demanda

Elicitação
dos
requisitos

Especificação
dos requisitos

Projeto
lógico /
físico

(ISO 9126)
Constru
ção

Testes
integrados

Aceite

(GQM)

Roteiro
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Software

Foco
Qualidade
- Interna
- Externa
- Em uso

Figura 23 - Processo Genérico de Desenvolvimento de Software
Fonte: Adaptação de (SOMMERVILLE, 2004)

Em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, podem-se definir medições
para o monitoramento da qualidade do processo e do produto. Esse monitoramento,
por meio das medições, visa garantir que o produto de software final tenha os
atributos de qualidade que foram previamente priorizados.
O roteiro proposto neste trabalho tem como objetivo ser um instrumento para
a definição dessas medições, em qualquer das etapas referenciadas.
4.4

Definição das medições
O objetivo é a definição de medições de software em determinado contexto da

indústria.
4.4.1 Fase Planejar - Implantação
O “Apêndice A”, apresenta em detalhes o preenchimento das informações nos
formulários apresentados no roteiro.
Conforme o roteiro proposto, utilizando-se o diagrama ETVX da fase Planejar
(Figura 11, pag. 34) deve-se inicialmente identificar os envolvidos no processo de
medição que neste contexto correspondem ao patrocinador, o gestor do processo de
medição, o analista de processo e o cliente. Essas informações são registradas no
formulário “Relação de envolvidos” (Figura 12, pag. 36).
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Após identificação dos envolvidos, a tarefa seguinte é a definição das
atividades de cada um, conforme relacionado no formulário apresentado na Figura
13, pag. 38. Repassar com os envolvidos as atividades de cada um e estimar o
esforço necessário para executá-las. Registrar os esforços estimados no formulário
“Tarefa dos envolvidos” (Figura 13, pag. 38).
A próxima tarefa é a elaboração do cronograma para execução da definição
das medições. O cronograma deve ser elaborado em conjunto com os envolvidos de
modo que todos se comprometam com a execução das tarefas individualmente.
Deve-se registrar uma data inicial e final prevista para a execução de cada tarefa.
Registrar as datas acordadas com os envolvidos no formulário “Cronograma das
atividades para definição de medições” (Figura 14, pag. 40).
Com o cronograma elaborado, temos o Plano de Medição que é o conjunto
formado pelos formulários: “Relação de envolvidos”, ”Tarefa dos envolvidos” e
“Cronograma das atividades”.
O Plano de Medição é utilizado para monitoramento das tarefas planejadas
durante a execução da fase Definir.
4.4.2 Fase Definir - Implantação
O “Apêndice A”, apresenta em detalhes o preenchimento das informações nos
formulários apresentados no roteiro.
Conforme o roteiro proposto, utilizando-se o diagrama ETVX da fase Definir
(Figura 16, pag. 42) deve-se, inicialmente, definir o contexto de negócio. Essa tarefa
é efetuada em conjunto com o patrocinador e com o cliente de modo a haver um
entendimento comum do contexto em que as medições serão definidas.
Nesta utilização do roteiro, o contexto de negócios é a indústria de serviços
de informações para apoio ao ciclo de crédito. A necessidade da organização é
melhorar a qualidade dos softwares oferecidos ao mercado. Registrar o contexto no
formulário “Definição do contexto de negócio” (Figura 17, pag. 43).
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Com base no contexto de negócios e no ciclo de desenvolvimento de
software, apresentado em 4.2 e 4.3, podem-se definir medições para as diversas
etapas do ciclo.
Neste trabalho, para apresentar a utilização do roteiro, focar-se-á na etapa de
construção do ciclo de desenvolvimento de software da organização que é
caracterizada pelos seguintes processos:


Codificação: processo de escrever o código, na linguagem utilizada pela
organização, a partir das especificações de requisitos e dos projetos lógico
e físico.



Revisão por pares: processo de revisão para verificar se o código escrito
está em conformidade com os padrões da organização bem como com as
especificações de requisitos e projetos lógico e físico.



Testes unitários: processo para validar se o código escrito está
funcionando conforme as especificações de requisitos e os projetos lógico
e físico.

Para identificação das metas de medições, o roteiro estabelece a identificação
de três coordenadas: objeto, necessidade e perspectiva de interesse.
O objeto neste caso é o processo de codificação da etapa de construção do
ciclo de desenvolvimento de software.
A perspectiva de interesse, considerando o contexto de negócios, é do
desenvolvedor por tratar-se de uma melhoria da qualidade dos softwares.
A necessidade de medição, considerando o contexto de negócios de melhoria
da qualidade e o foco na etapa de construção, é a qualidade do código gerado. Note
que outras necessidades podem ser identificadas, tais como melhorar a qualidade
das revisões por pares, ou melhorar a qualidade dos testes unitários, entre outros.
Este trabalho utiliza a necessidade citada anteriormente, referente ao processo de
codificação.
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Com a definição das três coordenadas, podem-se identificar as seguintes
metas de medição:


Objeto = Processo de codificação; Necessidade = Melhorar o código;
Perspectiva = Desenvolvedor:
o Meta = Código bem escrito.



Objeto = Processo de codificação; Necessidade = Melhorar o código;
Perspectiva = Desenvolvedor:
o Meta = Código sem erro.

Este trabalho limitar-se-á as metas “Código bem escrito” e “Código sem erro”,
não abordando a outras possíveis metas e utilizações em demais etapas do ciclo de
desenvolvimento e manutenção de sistemas.
Registrar as metas no formulário “Definição das metas” (Figura 18, pag. 45).
Com base nas metas estabelecidas, definem-se as questões que endereçam
as metas de medição conforme segue.
Meta = Código bem escrito
Questões:
1. O processo de codificação é seguido conforme definido?
2. Qual é o percentual de aderência ao processo, obtido nas revisões de
garantia da qualidade?
3. Qual é a distribuição das não conformidades no processo de
codificação?
4. Qual é a complexidade ciclomática dos métodos codificados?
Meta = Código sem erro
Questões:
5. Qual é a densidade de defeitos encontrada nas revisões por pares?
6. Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nas revisões por pares?
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7. Qual é a densidade de defeitos encontrada nos testes unitários?
8. Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nos testes unitários?
A elaboração das questões deve ser em conjunto com os envolvidos e
registradas no formulário “Definição das metas” (Figura 18, pag. 45).
Após a elaboração das metas e das questões que endereçam as metas, a
próxima tarefa é a definição das medições e medidas.
Para as questões definidas que se referem ao processo:


O processo de codificação é seguido conforme definido? (Questão 1)



Qual é o percentual de aderência ao processo, obtido nas revisões de
garantia da qualidade? (Questão 2)

Pode-se definir a seguinte medição:
1) Aderência ao processo de codificação
Permite identificar quantas atividades do processo são executadas. A
medição é composta da medida derivada:
 Percentual de aderência ao processo de codificação
Que por sua vez é composta pelas medidas básicas:
 Quantidade de práticas realizadas na codificação.
 Quantidade de práticas do processo de codificação.
Para a análise da medição, pode-se estabelecer um padrão de 80%. Esse
padrão foi obtido a partir de uma base histórica de medição, resultante das
auditorias de qualidade, realizada na institucionalização dos processos para
implantação do modelo CMMI em uma organização.
O valor da medição acima de 79% significa que o analista codificador segue,
em grande parte, as atividades do processo definido. Isso contribui para uma melhor
qualidade do código produzido.
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A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta os ciclos de coletas efetuadas e o eixo Y
apresenta as medições obtidas (percentual de aderência ao processo de
codificação).
A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
Questão relacionada ao feedback da perspectiva de qualidade do processo:


Qual é a distribuição das não conformidades no processo de codificação?
(Questão 3)

Pode-se definir a seguinte medição:
2) Distribuição das não conformidades no processo de codificação
Permite identificar a distribuição das não conformidades na execução do
processo de codificação. A medição é composta da medida básica:
 Distribuição das não conformidades no processo de codificação
Para a análise da medição, pode-se estabelecer o padrão: somatório da
distribuição percentual menor que 20%. Esse padrão foi obtido a partir de uma base
histórica de medições, resultante das auditorias de qualidade realizadas na
institucionalização dos processos para implantação do modelo CMMI em uma
organização.
Analisar a distribuição das não conformidades por tarefas do processo e
elaborar ações para melhoria daquelas com maior percentual.
A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta as tarefas executadas no processo de
codificação e o eixo Y apresenta as medições obtidas (distribuição das não
conformidades no processo de codificação).
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A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
Questão relacionada ao produto, que é o código escrito:


Qual é a complexidade ciclomática dos métodos codificados? (Questão 4)

Pode-se definir a seguinte medição:
3) Complexidade ciclomática do código
Permite identificar a complexidade do código escrito.
A complexidade ciclomática é a quantidade de caminhos lógicos do código
fonte do software (MCCABE, 1976). Existem ferramentas gratuitas para medir a
complexidade de códigos fontes.
A medição é composta da medida básica:
 Complexidade ciclomática do código
Para a análise da medição, pode-se estabelecer o padrão: menor que 21.
Analisar a complexidade conforme tabela a seguir: 1-10, métodos simples; 11-20,
métodos medianamente complexos; 21-50, métodos complexos; 51 ou mais,
métodos muito complexos. Métodos simples e medianamente complexos requerem
menos esforços para manutenção. Os complexos podem requerem uma análise com
objetivo de identificar a possibilidade de simplificação.
Esse padrão foi obtido a partir de uma base histórica de medições, resultante
das análises da complexidade de código dos softwares desenvolvidos por uma
organização.
A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta os ciclos de coletas efetuadas e o eixo Y
apresenta as medições obtidas (complexidade ciclomática do código).

66

A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
Questão relacionada à perspectiva de qualidade do produto:


Qual é a densidade de defeitos encontrada nas revisões por pares?
(Questão 5)

Pode-se definir a seguinte medição:
4) Densidade de defeitos na revisão por pares
Permite identificar a densidade de defeitos encontrados na revisão por pares.
A densidade é calculada a partir da quantidade de defeitos em função do tamanho
do software testado. A medição é composta pelas medidas:
 Tamanho em pontos de função (medida básica)
 Defeitos ponderados encontrados na revisão por pares (medida derivada)
A medida derivada “defeitos ponderados” encontrados na revisão por pares, é
composta pelas medidas básicas:
 Quantidade de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por
pares.
 Quantidade de defeitos severidade média encontrados na revisão por
pares.
 Quantidade de defeitos severidade alta encontrados na revisão por pares.
Pode-se ponderar a severidade dos defeitos e atribuir um peso de modo a
penalizar defeitos com maior severidade. Neste caso, tem-se: defeitos com
severidade baixa, peso = 1; defeitos com severidade média, peso = 3 e defeitos com
severidade alta, peso = 5. A organização que utilizar o roteiro deve avaliar a
necessidade da ponderação e os eventuais pesos atribuídos.
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O peso atribuído à severidade dos defeitos foi obtido a partir de uma base
histórica de medições, resultante das análises dos defeitos encontrados nas
revisões por pares em uma organização.
Para a análise da medição, pode-se estabelecer o padrão: menor que 0,50
defeitos por ponto de função. Analisar quanto menor a densidade de defeitos,
melhor a qualidade do código gerado e menor o retrabalho.
Esse padrão foi obtido a partir de uma base histórica de medições, resultante
das análises dos defeitos encontrados nas revisões por pares em uma organização.
A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta os ciclos de coletas efetuadas e o eixo Y
apresenta as medições obtidas (densidade de defeitos nas revisões por pares).
A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
Questão relacionada ao feedback da perspectiva de qualidade do produto:


Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nas revisões por pares?
(Questão 6)

Pode-se definir a seguinte medição:
5) Distribuição de defeitos nas revisões por pares
Permite identificar a distribuição de defeitos por severidade na revisão por
pares. A medição é composta pelas medidas derivadas:
 Percentual de defeitos severidade baixa na revisão por pares.
 Percentual de defeitos severidade média na revisão por pares.
 Percentual de defeitos severidade alta na revisão por pares.
Que por sua vez são compostas pelas medidas básicas:
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 Quantidade de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por
pares.
 Quantidade de defeitos severidade média encontrados na revisão por
pares.
 Quantidade de defeitos severidade alta encontrados na revisão por pares.
Analisar a distribuição dos defeitos por severidade e elaborar ações de
melhoria para aquelas com maior severidade.
A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta as severidades definidas (alta, média, baixa) e
o eixo Y apresenta as medições obtidas (distribuição de defeitos nas revisões por
pares).
A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
Questão relacionada à perspectiva de qualidade do produto:


Qual é a densidade de defeitos encontrada nos testes unitários? (Questão
7)

Pode-se definir a seguinte medição:
6) Densidade de defeitos nos testes unitários
Permite identificar a densidade de defeitos nos testes unitários. A densidade é
calculada a partir da quantidade de defeitos em função do tamanho do software
testado. A medição é composta pelas medidas:
 Tamanho em pontos de função (medida básica)
 Defeitos ponderados encontrados nos testes (medida derivada)
A medida derivada defeitos ponderados encontrados nos testes, é composta
pelas medidas básicas:
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 Quantidade de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.
 Quantidade de defeitos severidade média encontrados nos testes.
 Quantidade de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Pode-se ponderar a severidade dos defeitos e atribuir um peso de modo a
penalizar defeitos com maior severidade. Neste caso, tem-se: defeitos com
severidade baixa, peso = 1; defeitos com severidade média, peso = 3 e defeitos com
severidade alta, peso = 5. A organização que utilizar o roteiro deve avaliar a
necessidade da ponderação e os eventuais pesos atribuídos.
O peso atribuído à severidade dos defeitos foi obtido a partir de uma base
histórica de medições, resultante das análises dos defeitos encontrados nos
softwares desenvolvidos por uma organização.
Para a análise da medição, pode-se estabelecer o padrão: menor que 0,30
defeitos por ponto de função. Analisar quanto menor a densidade de defeitos,
melhor a qualidade do código gerado e menor o retrabalho.
Esse padrão foi obtido a partir de uma base histórica de medições, resultante
das análises dos defeitos encontrados nos softwares desenvolvidos por uma
organização.
A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta os ciclos de coletas efetuadas e o eixo Y
apresenta as medições obtidas (densidade de defeitos nos testes unitários).
A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
Questão relacionada ao feedback da perspectiva de qualidade do produto:


Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nos testes unitários?
(Questão 8)

Pode-se definir a seguinte medição:
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7) Distribuição de defeitos nos testes unitários
Permite identificar a distribuição de defeitos por severidade nos testes
unitários. A medição é composta pelas medidas derivadas:
 Percentual de defeitos severidade baixa nos testes.
 Percentual de defeitos severidade média nos testes.
 Percentual de defeitos severidade alta nos testes.
Que por sua vez são compostas pelas medidas básicas:
 Quantidade de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.
 Quantidade de defeitos severidade média encontrados nos testes.
 Quantidade de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Analisar a distribuição dos defeitos por severidade e elaborar ações de
melhoria para aquelas com maior severidade
A visualização dos resultados pode ser feita por meio de uma representação
gráfica. O eixo X do gráfico apresenta as severidades definidas (alta, média, baixa) e
o eixo Y apresenta as medições obtidas (distribuição de defeitos nos testes
unitários).
A definição da medição, das medidas, a coleta das medidas e o
armazenamento estão informados no “Apêndice A” com o preenchimento dos
formulários sugeridos no roteiro.
4.5

Comentários finais da utilização do roteiro
A utilização do roteiro permite a definição estruturada de medições da

qualidade de software.
As fases definem as atividades a serem desempenhadas pelos envolvidos na
execução do roteiro. A fase de planejamento é importante para que se tenha
visibilidade do que será feito, por quem e quando, permitindo o gerenciamento da
definição das medições.
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Outro aspecto importante da fase planejamento é o levantamento do esforço
necessário que cada envolvido terá que investir nas atividades de medições. A
coleta desses esforços é um dos inputs para o cálculo de quanto o programa de
medição está custando para a empresa. O custo do programa de medição deve ser
avaliado versus os resultados obtidos com a melhoria da qualidade do software
produzido para justificar ou não a continuidade ou melhoria do programa de
medição.
A fase de definições permite a criação das medições alinhadas ao contexto de
negócio da organização. Um aspecto crítico dessa fase é a identificação das metas
de medição de produtos e de processos. As medições somente serão eficientes e
eficazes quando as metas forem claramente identificadas.
Medições definidas sem estarem alinhadas ao contexto de negócio, não
permitem ao patrocinador e aos envolvidos no programa verem os benefícios
gerados e, por esse motivo, podem não ter significado existirem.
Outro aspecto importante é que a utilização do roteiro exige alguns
conhecimentos

previamente

desenvolvidos tais

como: gestão

de projetos,

conhecimento do contexto de negócio e conhecimento do ciclo de desenvolvimento
de software.
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5

CONCLUSÕES
Este trabalho foi elaborado com base em quatro fases principais. A primeira

fase correspondeu às pesquisas de trabalhos realizados sobre medição da
qualidade de software, análise dos pontos comuns entre as pesquisas para
identificação da contribuição deste trabalho. A base do trabalho é o método GQM,
amplamente utilizado na indústria para a definição de medições.
A segunda fase foi a especificação dos requisitos e premissas as quais o
roteiro atenderia. Com essa especificação, o roteiro foi elaborado com as etapas e
atividades necessárias para a definição de medições da qualidade de software.
Na terceira fase, o roteiro foi utilizado em determinado contexto de negócio. O
foco da utilização foi a melhoria do código, que resultou na definição de medições de
processo e do produto.
Finalmente, na quarta fase a utilização do roteiro foi analisada e os pontos
fortes e oportunidades de melhorias identificadas.
5.1

Contribuições
Dentre as principais contribuições deste trabalho, destacam-se:


Roteiro para definição de indicadores da qualidade de software
fundamentado no método GQM. O roteiro contém parte da experiência
do autor com a implantação de programas de medição em
organizações.



A utilização do roteiro e os resultados obtidos em determinado contexto
de negócio.



Por meio da utilização do roteiro, espera-se uma redução no tempo de
implantação de um programa de melhoria de processos e de produtos,
e também que as medições definidas, sejam utilizadas nas tomadas de
decisões na organização.

73

5.2

Trabalhos futuros
A

seguir

estão

relacionados

os

possíveis

trabalhos

de

pesquisa

complementares a esta dissertação.
Coleta de dados
Estudar as técnicas para a coleta de dados, definindo um processo
documentado com objetivo de garantir a disponibilidade, completeza e confiabilidade
dos dados que compõem as medições.
Análise de medições
Estudo de técnicas formais para a análise dos dados coletados. Uma das
técnicas mais tradicionais é o controle estatístico de processos, que utiliza
ferramentas estatísticas (como por exemplo: gráfico de controles, normalização de
conjunto de dados) para analisar e controlar as medições. As medições definidas por
meio da utilização do roteiro proposto neste trabalho podem ser as entradas para um
controle estatístico de processos.
Comunicação das medições
Estudar as formas de comunicar os resultados das medições aos envolvidos
na organização. A simples informação do resultado da medição pode não atender às
expectativas dos envolvidos. Isso pode gerar descontentamentos e comprometer o
sucesso de um programa de medição.
Análise do custo de um programa de medição
Para que o programa de medição persista na organização, é necessário que
ele seja tratado na mesma perspectiva dos negócios da organização, ou seja, é
necessário que ele apresente um retorno financeiro. Esse retorno é obtido
avaliando-se os resultados das medições e das ações de melhorias geradas pelo
programa de medição versus o custo para a execução do mesmo. Este trabalho
apresenta a preocupação de identificar os esforços necessários para planejar e
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definir medições. Um trabalho futuro pode ser a identificação do custo de um
programa de medição e do retorno obtido com as ações de melhorias geradas.
Utilização do roteiro em outros contextos de negócios
Os processos de medição devem ser experimentados, avaliados e
continuamente ajustados e melhorados. Por isso, é importante aplicar o roteiro
descrito neste trabalho em projetos reais de desenvolvimento, com o objetivo de
validar as práticas propostas e identificar as oportunidades de melhorias.
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APÊNDICE A
A.1

Objetivo do apêndice
Apresentar um detalhamento complementar da utilização do roteiro para a

definição de medições da qualidade de software em um contexto de negócio da
indústria.
A.2

Conteúdo do apêndice
Neste capítulo são apresentados os formulários preenchidos com as

informações geradas durante a utilização do roteiro, descrito no capítulo 4.
A.3

Utilização do roteiro para definição de medições
O objetivo é a definição de medições da qualidade de software em um

contexto de negócio de melhoria da qualidade dos softwares oferecidos ao mercado.
A.3.1 Fase Planejar
Inicialmente devem-se identificar os principais envolvidos, seus papéis e suas
perspectivas de interesse, e registrar no formulário “Relação dos envolvidos”.
Relação dos Envolvidos
Nome do Projeto: Manutenção no Sistema de Concessão de Crédito versão 2.0
Gestor do processo: Alexandre G Martins
Data: 01/09/2009

Papel do envolvido

Nome do envolvido

Patrocinador: João Gonçalves
Analista de processo: Alexandre G Martins
Cliente: José Roberto

Perspectiva de interesse
Melhoria
da
qualidade
dos
softwares.
Garantir que o roteiro seja
seguido.
Manutenção no sistema seja
efetuada no prazo e na qualidade
acordada.
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A próxima tarefa é a definição das atividades e a estimativa de esforço dos
envolvidos. A seguir, são apresentadas as tarefas e as estimativas de esforços para
cada envolvido, considerando a utilização do formulário “Tarefas dos envolvidos”.
As tarefas do patrocinador correspondem as suas participações em reuniões
para definição do contexto de negócio e das metas de medição. Neste caso
específico, a estimativa para ambas as tarefas é de uma hora.
Papel do envolvido
Patrocinador

Fase do Roteiro Tarefa
Definir

Definir contexto de negócio
Definir metas de medição

Esforço
Estimado
30min
30min

As tarefas para o gestor do processo ocorrem em todas as etapas do ciclo de
medição. Nesta utilização do roteiro, são estimadas as fases Planejar e Definir, pois
as demais fases não são apresentadas neste trabalho.
Papel do envolvido

Definir envolvidos

Esforço
Estimado
15min

Definir atividades

15min

Estimar esforços

60min

Elaborar cronograma

60min

Monitorar planejamento

60min

Definir contexto de negócio

30min

Definir metas de medição

60min

Definir questões ref. ao produto

120min

Definir questões ref. ao processo

120min

Definir medições

60min

Definir medidas

120min

Definir coleta das medidas

60min

Definir análise das medições

120min

Definir armazenamento das medições

30min

Fase do Roteiro Tarefa

Planejar

Gestor do Processo

Definir

O analista de processo terá as seguintes tarefas e esforços estimados para a
fase Definir:
Papel do envolvido

Fase do Roteiro

Tarefa
Definir metas de medição

Analista de
Processo

Definir

Esforço
Estimado
60min

Definir questões ref. ao produto

120min

Definir questões ref. ao processo

120min

Definir medições

60min

Definir medidas

120min
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Definir coleta das medidas

60min

Definir análise das medições

120min

Definir armazenamento das medições

30min

O cliente terá as seguintes tarefas e esforços estimados para a fase Definir:
Papel do envolvido

Fase do Roteiro

Cliente

Definir

Esforço
Estimado

Tarefa
Definir contexto de negócio

30min

Definir metas de medição

60min

Definir questões ref. ao produto

60min

Definir análise das medições

60min

Após as definições dos envolvidos e dos esforços estimados para cada tarefa,
elabora-se o cronograma utilizando como base o formulário “Cronograma das
atividades para definição de medições”.
Cronograma das atividades para definição de medições
Nº Tarefa
1

Definir envolvidos

3

Definir atividades

4

Estimar esforços

5

Elaborar cronograma

6

Monitorar planejamento

Gestor
processo
Gestor
processo
Gestor
processo
Gestor
processo
Gestor
processo

do
do
do
do
do

Data
Inicial

Data
Final

15min

31/ago

31/ago

15min

31/ago

31/ago

2

60min

31/ago

31/ago

3

60min

31/ago

31/ago

4

60min

31/ago

03/set

5

30min

01/set

01/set

5

60min

01/set

01/set

8

120min

01/set

01/set

9

120min

02/set

02/set

9

Definir

Patrocinador,
Definir contexto de negócio Gestor
do
processo, Cliente
Patrocinador,
Gestor
do
9
Definir metas de medição
processo,
analista
do
processo, Cliente
Gestor
do
Definir questões ref. ao
processo,
10
produto
analista
do
processo, Cliente
Gestor
do
Definir questões ref. ao
11
processo,
processo
analista
do
8

Depe
ndên
cia

Esforço

Planejar

2

7

Executante

84

processo

12

Definir medições

13

Definir medidas

14

Definir coleta das medidas

15

Definir análise das
medições

16

Definir armazenamento
das medições

Gestor
do
processo,
analista
do
processo
Gestor
do
processo,
analista
do
processo
Gestor
do
processo,
analista
do
processo
Gestor
do
processo,
analista
do
processo, Cliente
Gestor
do
processo,
analista
do
processo

60min

02/set

02/set

10;11

120min

03/set

03/set

12

60min

03/set

03/set

13

120min

03/set

03/set

14

30min

04/set

04/set

15

Após a elaboração do cronograma, inicia-se a execução das tarefas com a
Fase Definir conforme descrita no item a seguir. O monitoramento do plano é
realizado a cada tarefa executada visando o ajuste de eventuais desvios.
A.3.2 Fase Definir
Definição e apresentação do contexto
Empresa do ramo da indústria de serviços para fornecimento de informações
e ferramentas para apoio às etapas do ciclo de crédito das empresas. Os clientes
são empresas jurídicas dos diversos segmentos das indústrias (exemplo:
financeiras, varejistas, atacadistas, dentre outras.). Elas utilizam os sistemas
desenvolvidos para apoio às decisões nas diversas etapas do ciclo de crédito.
Registrar as informações no formulário “Definição do contexto de negócio”.
Definição do contexto de negócio
Descrição do contexto de negócio
Indústria de serviços de informações para apoio ao ciclo de crédito. Disponibiliza softwares na
modalidade SaaS para utilização de clientes pessoa jurídicas. A necessidade da organização é
melhorar a qualidade dos softwares oferecidos ao mercado.
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Definição das metas de medição
As metas de medições e as questões que as endereçam são registradas no
formulário “Definição das metas”, conforme segue:

Definição das metas
Objeto
Processo de codificação
Necessidade
Melhoria da qualidade do código.
Perspectiva
Desenvolvedor
Descrição da meta
Código bem escrito.
Nº
1

Questões relacionadas à definição do produto ou processo
O processo de codificação é seguido conforme definido?

4

Qual é a complexidade ciclomática dos métodos codificados?

Nº
2

Questões relacionadas à definição da perspectiva de qualidade de interesse do
produto ou processo
Qual é o percentual de aderência ao processo, obtido nas revisões de garantia da
qualidade?

Nº
3

Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de interesse do
produto ou processo
Qual é a distribuição das não conformidades no processo de codificação?

Descrição da meta
Código sem erro.

5

Questões relacionadas à definição da perspectiva de qualidade de interesse do
produto ou processo
Qual é a densidade de defeitos encontrada nas revisões por pares?

7

Qual é a densidade de defeitos encontrada nos testes unitários?

Nº

6

Questões relacionadas ao feedback da perspectiva de qualidade de interesse do
produto ou processo
Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nas revisões por pares?

8

Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nos testes unitários?

Nº
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Definição das medições
A seguir é apresentada a definição das medições para as questões
elaboradas. Uma questão pode ser respondida por uma ou mais medições.
Utiliza-se

o

formulário

“Definição

das

medições”

para

registro

das

informações, conforme segue:
Nº
1
2

Questões relacionadas à definição do processo
O processo de codificação é seguido conforme definido?
Qual é o percentual de aderência ao processo, obtido nas revisões de garantia da
qualidade?

Definição da medição
Nome da
Aderência ao processo de codificação
medição:
Medidas Básicas: NA – Não se aplica.
Medidas
PAPC – Percentual de aderência ao processo de codificação.
Derivadas:
Unidade de
Número percentual.
Medida:
Percentual de aderência ao processo de codificação

100%
80%
Apresentação
visual:

60%
40%
20%
0%
Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

A medição PAPC acima de 79% significa que o analista codificador
Tipo de análise: está seguindo, em grande parte, as atividades do processo definido.
Isso contribui para uma melhor qualidade do código produzido.
Padrão: Maior ou igual a 80%
Armazenamento: Indicadores.xls

Questão relacionada ao feedback da perspectiva de qualidade do processo:
Nº
3

Questões relacionadas à definição do produto
Qual é a distribuição das não conformidades no processo de codificação?

Definição da medição
Nome da
Distribuição das não conformidades no processo de codificação.
medição:
DNCPC - Distribuição das não conformidades no processo de
Medidas Básicas:
codificação.
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Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Unidade de
Número percentual.
Medida:

Apresentação
visual:

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Distribuição das não conformidades no processo de
codificação

Tarefa 1

Tarefa 2

Tarefa 3

Tarefa 4

Tipo de análise: Analisar a distribuição das não conformidades por tarefas do processo
e elaboração ações de melhoria para aquelas com maior percentual.
Padrão: Somatório da distribuição percentual menor que 20%.
Armazenamento: Indicadores.xls

Definição da medição para a questão relacionada ao produto:
Nº
4

Questões relacionadas à definição do produto
Qual é a complexidade ciclomática dos métodos codificados?

Definição da medição
Nome da
Complexidade ciclomática do código
medição:
Medidas Básicas: CCC – Complexidade ciclomática do código
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Unidade de
Número inteiro.
Medida:
Complexidade ciclomática do código

40
30
Apresentação
visual:

20
10
0
Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

1-10, métodos simples; 11-20, métodos medianamente complexos; 21Tipo de análise: 50, métodos complexos; 51 ou mais, métodos muito complexos.
Métodos simples e mediamente complexos requerem menos esforços
para manutenção.
Padrão: Menor que 21
Armazenamento: Indicadores.xls
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Definição das medições para as questões relacionadas perspectiva de
qualidade de interesse do produto:
Nº
5

Questões relacionadas à definição do produto
Qual é a densidade de defeitos encontrada nas revisões por pares?

Definição da medição
Nome da
Densidade de defeitos nas revisões por pares.
medição:
Medidas Básicas: NA – Não se aplica.
Medidas
DDRP – Densidade de defeitos nas revisões por pares.
Derivadas:
Unidade de
Número com duas casas decimais.
Medida:
Densidade de defeitos nas revisões por pares

0,50
0,40
Apresentação
visual:

0,30
0,20
0,10
0,00
Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Tipo de análise: Quanto menor a densidade de defeitos, melhor a qualidade do código
gerado e menor o retrabalho.
Padrão: Menor que 0,50 defeitos por ponto de função.
Armazenamento: Indicadores.xls

Nº
7

Questões relacionadas à definição do produto
Qual é a densidade de defeitos encontrada nos testes unitários?

Definição da medição
Nome da
Densidade de defeitos nos testes unitários.
medição:
Medidas Básicas: NA – Não se aplica.
Medidas
DDTU – Densidade de defeitos nos testes.
Derivadas:
Unidade de
Número com duas casas decimais.
Medida:
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Apresentação
visual:

Tipo de análise: Quanto menor a densidade de defeitos, melhor a qualidade do código
gerado e menor o retrabalho.
Padrão: Menor que 0,30 defeitos por ponto de função.
Armazenamento: Indicadores.xls

Questão relacionada ao feedback da perspectiva de qualidade do produto:
Nº
6

Questões relacionadas à definição do produto
Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nas revisões por pares?

Definição da medição
Nome da
Distribuição dos defeitos nas revisões por pares.
medição:
Medidas Básicas: NA – Não se aplica.
PDBRP - Percentual de defeitos severidade baixa na revisão por pares.
Medidas PDMRP - Percentual de defeitos severidade média na revisão por
Derivadas: pares.
PDARP - Percentual de defeitos severidade alta na revisão por pares.
Unidade de
Número percentual com uma casa decimal.
Medida:
Distribuição dos defeitos nas revisões por pares

80,0%
60,0%
Apresentação
visual:

40,0%
20,0%
0,0%
Severidade Baixa

Severidade Média

Severidade Alta

Analisar a distribuição dos defeitos por severidade e elaboração ações
de melhoria para aquelas com maior percentual.
Padrão: Somatório da distribuição percentual igual a 100%.

Tipo de análise:

Armazenamento: Indicadores.xls
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Nº
8

Questões relacionadas à definição do produto
Qual é a distribuição dos defeitos encontrados nos testes unitários?

Definição da medição
Nome da
Distribuição dos defeitos nos testes unitários.
medição:
Medidas Básicas: NA – Não se aplica.
PDBTU - Percentual de defeitos severidade baixa nos testes.
Medidas
PDMTU - Percentual de defeitos severidade média nos testes.
Derivadas:
PDATU - Percentual de defeitos severidade alta nos testes.
Unidade de
Número percentual com uma casa decimal.
Medida:

Apresentação
visual:

Analisar a distribuição dos defeitos por severidade e elaboração ações
de melhoria para aquelas com maior percentual.
Padrão: Somatório da distribuição percentual igual a 100%.

Tipo de análise:

Armazenamento: Indicadores.xls
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Definição das medidas básicas:
Definição das Medidas Básicas
Nome: QPPC
Descrição: Quantidade de práticas do processo de codificação.
Unidade: Número inteiro.
Apuração da quantidade de práticas sempre que o processo de
Momento:
codificação sofrer alterações.
Responsável: Analista de Processo.
Ferramenta: Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de atividades que o processo de codificação
Método:
exige.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior que zero.
integridade:
Nome: QPRC
Descrição: Quantidade de práticas realizadas na codificação.
Unidade: Número inteiro.
Apuração da quantidade de práticas, realizadas pelo codificador, sempre
Momento:
que o código for liberado para testes.
Responsável: Analista de Processo.
Ferramenta: Checklist para garantia da qualidade.
Método: Contagem da quantidade de atividades que o codificador realizou.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

CCC
Complexidade ciclomática do código.
Número inteiro.
Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Analista de Processo.
Visual Studio 2008 Team Suite – Code Metrics.
Executar a ferramenta para obter a medida.

Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

TPF
Tamanho em pontos de função.
Número inteiro.
Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Analista de Processo.
Visual Studio 2008 Team Suite – Code Metrics.
Executar a ferramenta para obter a medida.

Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.

Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.

Nome: DBRP
Descrição: Qtde de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por pares.
Unidade: Número inteiro.
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Definição das Medidas Básicas
Momento: Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Responsável: Analista de Processo.
Ferramenta: Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de defeitos severidade baixa encontrados na
Método:
revisão por pares.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

DMRP
Qtde de defeitos severidade média encontrados na revisão por pares.
Número inteiro.
Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Analista de Processo.
Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de defeitos severidade média encontrados na
Método:
revisão por pares.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:

Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

DARP
Qtde de defeitos severidade alta encontrados na revisão por pares.
Número inteiro.
Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Analista de Processo.
Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de defeitos severidade alta encontrados na
Método:
revisão por pares.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:

Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

DBTU
Qtde de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.
Número inteiro.
Apuração realizada após realização dos testes.
Analista de Processo.
Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de defeitos severidade baixa encontrados nos
Método:
testes.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:

Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

DMTU
Qtde de defeitos severidade média encontrados nos testes.
Número inteiro.
Apuração realizada após realização dos testes.
Analista de Processo.
Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de defeitos severidade média encontrados nos
Método:
testes.
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Definição das Medidas Básicas
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

DATU
Qtde de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Número inteiro.
Apuração realizada após realização dos testes.
Analista de Processo.
Checklist para garantia da qualidade.
Contagem da quantidade de defeitos severidade alta encontrados nos
Método:
testes.
Avaliação de
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.
integridade:

Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

DNCPC
Distribuição das não conformidades no processo de codificação.
Série de números percentuais.
Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Analista de Processo.
Checklist para garantia da qualidade.
A partir do checklist de qualidade, apurar as distribuições percentuais
Método:
das não conformidades.
Avaliação de
Valor numérico percentual maior ou igual a zero.
integridade:
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Definição das medidas derivadas:
Definição das Medidas Derivadas
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

PAPC
Percentual de aderência ao processo de codificação.
Número percentual.
Apuração realizada sempre que o código for liberado para testes.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
PAPC = (QPRC / QPPC) * 100
Valor numérico inteiro maior ou igual a zero.

QPRC - Quantidade de práticas realizadas na codificação.
Medidas
Básicas: QPPC - Quantidade de práticas do processo de codificação.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

DPRP
Defeitos ponderados encontrados na revisão por pares.
Número com duas casas decimais.
Apuração após a extração das medidas DBRP, DMRP e DARP.
Analista de Processo
NA – Não se aplica.
DPRP = ((DBRP*1) + (DMRP*3) + (DARP*5))/8
Valor numérico maior ou igual a zero.
DBRP - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por
pares.

DMRP - Qtde de defeitos severidade média encontrados na revisão por
Medidas
Básicas: pares.
DARP - Qtde de defeitos severidade alta encontrados na revisão por
pares.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

DDRP
Densidade de defeitos na revisão por pares.
Número com duas casas decimais.
Apuração após calculo da medida DPRP.
Analista de Processo
NA – Não se aplica.
DDRP = (DPRP/TPF)
Valor numérico maior ou igual a zero.

Medidas TPF - Tamanho em pontos de função.
Básicas:
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Definição das Medidas Derivadas
Medidas
DPRP - Defeitos ponderados encontrados na revisão por pares.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

DPTU
Defeitos ponderados encontrados nos testes.
Número com duas casas decimais.
Apuração após a extração das medidas DBTU, DMTU e DATU.
Analista de Processo
NA – Não se aplica.
DPTU = ((DBTU*1) + (DMTU*3) + (DATU*5))/8
Valor numérico maior ou igual a zero.

DBTU - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.
Medidas DMTU - Qtde de defeitos severidade média encontrados nos testes.
Básicas:
DATU - Qtde de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:
Medidas
Básicas:
Medidas
Derivadas:

DDTU
Densidade de defeitos nos testes.
Número com duas casas decimais.
Apuração após calculo da medida DPTU.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
DDTU = (DPTU/TPF)

Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

PDBRP
Percentual de defeitos severidade baixa na revisão por pares.
Número percentual com uma casa decimal.
Apuração após calculo da medida DBRP.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
PDBRP = (DBRP / (DBRP+DMRP+DARP))*100

Valor numérico maior ou igual a zero.
TPF - Tamanho em pontos de função.
DPTU - Defeitos ponderados encontrados nos testes.

Valor numérico percentual maior ou igual a zero.
DBRP - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por
pares.

DMRP - Qtde de defeitos severidade média encontrados na revisão por
Medidas
Básicas: pares.
DARP - Qtde de defeitos severidade alta encontrados na revisão por
pares.
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Definição das Medidas Derivadas
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

PDMRP
Percentual de defeitos severidade média na revisão por pares.
Número percentual com uma casa decimal.
Apuração após calculo da medida DMRP.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
PDMRP = (DMRP / (DBRP+DMRP+DARP))*100
Valor numérico percentual maior ou igual a zero.
DBRP - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por
pares.

DMRP - Qtde de defeitos severidade média encontrados na revisão por
Medidas
Básicas: pares.
DARP - Qtde de defeitos severidade alta encontrados na revisão por
pares.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

PDARP
Percentual de defeitos severidade alta na revisão por pares.
Número percentual com uma casa decimal.
Apuração após calculo da medida DARP.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
PDARP = (DARP / (DBRP+DMRP+DARP))*100
Valor numérico percentual maior ou igual a zero.
DBRP - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados na revisão por
pares.

DMRP - Qtde de defeitos severidade média encontrados na revisão por
Medidas
Básicas: pares.
DARP - Qtde de defeitos severidade alta encontrados na revisão por
pares.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:

PDBTU
Percentual de defeitos severidade baixa nos testes.
Número percentual com uma casa decimal.
Apuração após calculo da medida DBTU.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
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Definição das Medidas Derivadas
Método: PDBTU = (DBTU / (DBTU+DMTU+DATU))*100
Avaliação de
Valor numérico percentual maior ou igual a zero.
integridade:
DBTU - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.
Medidas DMTU - Qtde de defeitos severidade média encontrados nos testes.
Básicas:
DATU - Qtde de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

PDMTU
Percentual de defeitos severidade média nos testes.
Número percentual com uma casa decimal.
Apuração após calculo da medida DMTU.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
PDMTU = (DMTU / (DBTU+DMTU+DATU))*100
Valor numérico percentual maior ou igual a zero.
DBTU - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.

Medidas DMTU - Qtde de defeitos severidade média encontrados nos testes.
Básicas:
DATU - Qtde de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
Nome:
Descrição:
Unidade:
Momento:
Responsável:
Ferramenta:
Método:
Avaliação de
integridade:

PDATU
Percentual de defeitos severidade alta nos testes.
Número percentual com uma casa decimal.
Apuração após calculo da medida DATU.
Analista de Processo.
NA – Não se aplica.
PDATU = (DATU / (DBTU+DMTU+DATU))*100
Valor numérico percentual maior ou igual a zero.

DBTU - Qtde de defeitos severidade baixa encontrados nos testes.
Medidas DMTU - Qtde de defeitos severidade média encontrados nos testes.
Básicas:
DATU - Qtde de defeitos severidade alta encontrados nos testes.
Medidas
NA – Não se aplica.
Derivadas:
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Definição do armazenamento das medições e medidas
O armazenamento das medições e medidas é efetuado em uma planilha
(Indicadores.xls) contendo três abas conforme descritas a seguir.


Medidas Básicas: planilha contendo o código, descrição e valores das
coletas das medidas básicas.



Medidas Derivadas: planilha contendo o código, descrição e valores das
medidas derivadas.



Medições e Gráficos: planilha contendo o resultado das medições e as
visões gráficas utilizadas nas análises.

Figura 24 - Armazenamento das medidas básicas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 25 - Armazenamento das medidas derivadas
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 26 - Armazenamento das medições e visões gráficas
Fonte: Elaborado pelo autor
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A.3.3 Comentários finais da utilização do roteiro
Este apêndice apresentou a utilização do roteiro a partir de um contexto de
negócio, de um ciclo de desenvolvimento de software e uma necessidade de
melhorar o código.
Outros contextos de negócio, bem como ciclos de desenvolvimento e
necessidades organizacionais, podem ser considerados na utilização do roteiro.

