
PREPARAAD DO PROCESSO DE CERTIFICAAO

DA QUALIDADE NA AREA DO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

-..
)

Padro Marques de Carvalho
(Administrador da NOVABASE)
Cristina ConceiCAo Carlos

(Directora da Qualidade)

Lisboa 27 de Main de 1994

A NOVABASE 6. fundamentalmente. uma software house qua desenvolve software A medida

em variOs ambientes (~ VMS. MAC. WfNDOWS) e com dive/sos SGBDs CORACLE.

INFO B. 4Th DfMENftON, SOLEASE, ADABAS). Tamb6m possm produtos

especificos para algumas das sues areas,.da interven consideradas estrategicas {Sande, por
exemplo). tendo optado por deter uma participacSo financeira em empresas Que detenham

soluBes standard no mercado (como sejam os produtos na area de gest&o adrnim.stradva).

Foi a NOVABASE convidada a et`ectuar uma apresentacdo no lo Encontro Nacional para a

Qualidada nas Tecnologias de {nformaCiio e Telecomunica;;aes em particuZ para reZatar a

sua expert8ncia na Preparao do processo de cetrifle&cdo da qualidada na area do

desenvolvimento de software.

Por forma a enquadrar a apresentac&o da NOVABASE nas raz6es Que a levaram ao processo

de certiGca;:&o da qualidade, e ettuada de seguida uma breve reflex5o acerca da form& de

ester desta no mercado.

Num mercado caracterizado por um aumenco crescente de competitividade das empresas.

existe um conjunto de &acres Que hoje se consideram criticos para o sucesso de urns

sottwara house
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Necessidade cada vez maior de adquilit know-how actualizado sobre diversas areas,

nomeadamente, Sistemas Operativos, Sistemas de GestAo de Bases de Dados,

Linguagens de Programac;ko de 44 Ceca, do, Graphieal User Interfaces ( GUI's ),

Multimedia Arquitectura Cliente/ Servidor, Bases de Dados Distribuidas,

InteroperabHidade, ProgramaCAo Orientada pol Objectos. `Redes e ComunicacJes,

APIs (Application Programming Intelfaces).

Necessidade de know-how na area de neg6cios onde Se queira trabalhar.

 t"undarnental fomenter a motin&(:do do pessoal da empresa para Que possuam uma

capacidade de "desinstala(;:Ao" (as pessoas deixaram de tel um estatuto fixo em termos
das tarefas e cor!f2ecimentos que possuern ha Que evoluir todos os dias), e necessario

frequenter cursos/seminalios da especialidade (desde que devidamente seleccionados

face a proliferaCAo de conferemias actualmente existentes), 6 ainda preciso ler revistas

da especiai.idade e mantel uma politic& de formacAo constante do pessoal. Para alem

disto tudo, ha Que conceder ao pessoal urn tempo de aprendtzagem efectivo pol forma

a consolidar os conhecimentos adquiridos recentemente. Ha tambem Que procurer a

estabilidade das equipas tecnicas

Ha ainda Que seleccionar e adquirir as ferramentas computacionais actuaiS e efectuar

Os respectivos contratos de manutencAo e upgrades. para aIem de se tel em atenAo a

constante evolucAo do hardware`

Necessidade de possuir elementos da empresa afectos a Administra8o de Sistemas e

Redes face a "pan6plia" de equipamento existente na empresa.

Ha Que tel tambem em coma o enriquecimento da empresa atraves das trocas de

experi8ncias com outras entidades (nacionais ou estrangeiras) e a capacidade de

descentralizaAo dos sectores da empresa (isto impbea necessariamente um maior grau

de responsabilizaco pol sectores).

Necessidade da estrutura da empresa tlexivel de forrna a tomar os seus custos

Homem/Ms o mais baixos possiveis.

ObrigaAo de utilizaG5o do sofi:ware mais actual e adequado ao cliente em quest&o.
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� Especializaco das pessoas atraves da motivaco por forms a rentabilizar os

investimentos efectuados.

� Disponibilidade total dos tecnicos (isenCdo de horario).

Saber escolher Os parceiros e definir regras de trabalho em grupo.

w

t
,"..

A competitividade ganha-se, tambem com urns aposta forte na qualidade, raz&o pela qua\ s50

tambem importsrites os seguintes factores:

Efectuar urns boa Gast4o de Projecto (quern executa o qu quern dirige, quern

controla, quem verifica quern aprova), atraves da contempla(:Ao de tempos para as

actividades adrninistrativas e de gast2o de controlo, do registo dos custos, mo-de-

obra utilizada e duraVAo de cads actividade, `da utijiza(;:go de ferramentas

compucacionais adequadas e da capacidade de lideran(;:;a do chafe de projecto. E

imprescindivel intervir e accionar mecanismos da recupera(;:&o quando o projecto Se

encontra em vias de incumprimento do calendario previsto.

Normalizer, canto quanto possivel o sector de Desenvolvimento de Sistemas atraves

de uma boa especifica(;:Ao de requisitos (suportada por ferramentas pr6prias com

regras de urilizaC&o standardizadas). da execu(;:Ao de um piano rigoroso das tarefas a

executer (adequar o desenho ao software seZeccionado e definir Os processos de uma

t'orma czars e concisa) antes da lase de codificac5o. do planeamento dos testes

individuals e de integraCAo dos m6dulos do sistema da definiCAo, em termos de

Importcia dos objectivos a atingir (reutilizaCo de c6digo, fiabihdade, seguranca
portabilidade, etc), da normalizaco das ferramentas de sofc,(vare utilizadas na lase de

programsi;:go (utili7acAo de bibliotecas de desenvolvimento, reutiiizac5o de c6digo,

utiliza(;:&O de lerramentas CASE. etc) ,

Produzir documentsc&o adequada as necessidades do projecto, nomeadamente. definir

quais Os documentos a gerar ao loOgo do projecto (especiflcao de requisitos,

desenho do sistema manuals de utilizador, de administra(;:Ao e de programa(;:do, testes

de m6dulos e integraGAo. revis6es a efectuar e ainda Os testes de aceita(;:&o final do

sistema). Para qua Se consiga gerar em tempo utit toda esta documentso e

fundamental qua Se deHnam formas standard de produzir documents((;:&o guavas da

utiliza(;:&o de ferramentas proprias para o efeito.
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Efectuar revis6es peri6dicas ao longo das diversas lases do projecto por forma a

vaZidar os output `s de cada lase nliniznizando assim a te de correcc&o de erros

numa lase mais adiantada. Aqui ha que tel em conta diversos aspectos, t&is como, o

planeamento do calendario em Que estas Se irAo ettuar a definic5o dos participantes,

a el&horsc80 de documentos conclusivos e evitar discutir qual a soluco a tomar no

momento (apenas Se deve referir o Que esta mal e marcar prazos de apresentac80 de

so/u6es p/ausiveis).

Efectuar a GestAo de CorLfiguraC5o por forma a permitir saber em cada instante o

est&do actual do proJecto a controlar as altera6es efectuadas e as vers5es existentes,

hem como a obten9o do Ilist6rico do mesmo. Para que se consiga wanter um controlo

rigoroso nests etapa, e tambem aconselhavet a utiliz:aCAo de suporte computacional

proprio.

Convem ainda salien!ar que a NOVABASE se encontra Hum processo de certiiicacgo da

qualidade Segundo a norma ISO 9000, o qual se encontra concluido desde o final do ano

passado.

Feita a introduGko da forma de estar da NOVABASE, cil e de conduit Que a esco/ha de
ferramentas CASE na empresa passou por um estudo cuidado em relaC&o a Ofelia que o

mercado tinha. A CASE da ORACLE surge assim por valios motivos, nomeadamente

Maior produtividade e qualidade do soRware elaborado peta empresa no que respeita

as soluc6es elaboradas com produtos da Oracle.

Estado de maturidade actual satisfat6rio (ainda nAo corresponde as verdadeiras

necessidades da empresa mas permite suportar com algurn rigor algumas das quest6es

consideradas essenciais.. tats como produC&o de documentsGo, normalizaco da forrna

de trabalho de diversas equipas, gerac5o de c6digo a partir das especificaC6es

introduzidas etc).

Born suporte a nivel nacional por intetruedio da OracZesoft.

Prototipagem (com reaproveitamento do c6digo gerado na lase de desenvolvimento).

ObtencAo de indices de aceitaCEo final das aplicaC6es cada vez maiores (maior

robustez na lase de levantamento e especif/caG6es de requisitos).
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A expertdncia da NOVABASE na utilizacAo do CASE da Oracle lot adquirida atraves do

desenvolvimento de alguns projectos para diversos clientes (Junta Aut6noma de Estradas,

Seguranca Social, Hospital da Fidelidade) e para redefinico dos produtos de urns das suas

empresas associadas (packages na arca de gesto nomeadamente, Contabilidade Geral e

Analitica, Gestio de Viaturas. Gest&o de Patrimonio e Gesto de Pessoa2).

A sua, uti2i7at;:Ao efectiva remonta aos meses de MarCo/Abril do ano pass&do, tendo sido

efectuado um esforo assinalavel em formaco e deflnicAo de normas de utiZizaCo nas diversas

fases que constituem o cic\o de Vida de software. Actualmente, ja com as normas definidas.

nota-se que a integrac&o de pessoas em projectos desenvolvidos com o SGBD Oracle se

tomou reiativamente mais simplificada. No entanto, ainda se Dora a necessidade de programar

nas tradicionais ferramentas da Oracle para detalhes Que o CASE n&o suporta.

No Que diz respeito ao impacto com os utiZizadores, este nAo se fez sentir de urns forma

directa dado que os beneflcios recolhidos pela utili2:acAo do CASE se verificaram ao nivel do

prot6tipo get&do e da elaboraCAo de re/at6tios intermedios para validsCgo das especifjica(;:6es

introduzidas. Notou-se sim uma maior conflan(;:a no controlo dos dados tecolhidos pela

faciHdade com que se verificava o impacto das alteraHes nos mesmos,

A ideia de Que se pode trabalhar directamente no terminal com os utiliz:adores ainda ago se

verifies na pratica (pot quest6es de tempo e de fa/ta de inform&go dos utiiizadores quanto aos

concertos inerentes a metodologia em causa e ao desconhecimento da forms de usar
ferramentas CASE).

A qualidade do sistema pode-se ref2ectir m tr &entes; documentac5o, coer6ncia dos dados e

produto final. No entanto, ha que ter em coats o factor tempo para qua se possa dat pot

concluida a lase de /evantamento e especificac8o de requisitos. Uh Que estimar tempos para

introdu(;:Ao dos dados e concihacAo dos mesmos, para alem das sucessinas afina(;:6es que Se

Vic tendo em termos dos prototipos a gerar.

A quaiidade da document&c5o gerada pode nit a meihorar aind& bastante no futuro, tendo em

coats que comecamos a estar habituados a quaiidade dos documentos imprimidos por

ferramentas do tipo Windows. Os relatorios gerados o, por vezes, bastante complexos de

interpretar (Peta forma como se encontra a distribuicAo dos dados nos mesmos), para aZem de

se encontrarem normalmente. escritos em ins18s e porrugu6s. O produto final na maiotia dos

casos nAo tern etros de program&cAo. mas existem &inda algumas excep(;:6es que obtigam os
tecnicos da empresa a tomarem precauc6es na verificacgo do que foi feito.
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Quanto a produtividade notou-se uma Zigeira melhoria no controlo dos produtos

(principalmente na lase inicial de gerac8o de c6digo). Notou-se tambem uma acentuada

rapidez na lase de desenvolvimento (em detrimento da lase de levantamento de requisitos) o

Que permitira estimar tempos mals curios em futuros projectos. Convem salientar que $6 Se

ganf[a tempo efectivo na totalidade do projecto se existirem normas internas de trabalhos com

o CASE Tudo isto obriga a axist6ncia de recursos humanos mais especializados com

conhecimentos de metodologias de analise.
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