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• Tecnologias de informação para 

construção de sistemas de informação.
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Implantação de Sistemas
• Assim que o sistema de informação tiver 

sido projetado, diversas tarefas devem ser 

concluídas antes que o sistema esteja 

instalado e pronto para operar. Esse 

processo, chamado de implementação de 

sistemas, envolve a aquisição de 

hardware, aquisição ou desenvolvimento 

de software, preparação de usuários, 

instalação, testes, incialização e aceitação 

pelo usuário.
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Aquisição de Hardware

• Para obter os componentes de um 

sistema de informação, as empresas 

optam por compra, leasing ou aluguel de 

hardware e outros recursos de um 

fornecedor de sistemas de informação. 

Um fornecedor de sistemas é uma 

companhia que fornece hardware, 

software, sistemas de telecomunicações, 

bases de dados, pessoal de sistemas e ou 

recursos de informática.
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Aquisição de Software
• Fazer ou comprar?

• Essa é uma decisão entre utilizar os 

recursos internos e desenvolver o próprio 

aplicativo ou adquirir de empresas 

terceirizadas. Os pontos positivos e 

negativos desse quesito já foram 

discutidos.
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Equipe chefe de programadores

• Grupo de profissionais habilidosos em 

sistemas de informação que possui a 

tarefa de projetar e implementar um 

conjunto de programas. Essa equipe tem 

a responsabilidade total pela construção 

do melhor software possível.
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Ciclo de vida da programação

• Série de passos e atividades planejadas para 

maximizar a probabilidade de desenvolvimento 

de programas de qualidade.

• Documentação técnica: detalhes escritos 

pelos operadores de computadores para 

executar o programa e pelos analistas e 

programadores no caso do surgimento de 

problemas com o programa ou da necessidade 

de modificações.
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• Documentação de usuário: descrição 

por escrito, desenvolvida para os 

indivíduos que usam o programa, 

mostrando a eles, em termos simples, 

como o programa pode e deve ser 

utilizado.
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Ferramentas e Técnicas para o 

Desenvolvimento de Software

• Ferramentas CASE: são frequentemente 

utilizadas durante o desenvolvimento de 

software. Vantagem de gerar trechos de 

códigos. Aumento da produtividade.

• Implementação Orientada a Objetos: 

Como um dos pontos positivos está a 

reusabilidade de código. Maior rapidez e 

produtividade.

• Qual linguagem de programação utilizar?
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• Desenvolvimento multiplataforma: técnica 

de desenvolvimento que permite aos 

programadores criar aplicações que 

possam ser executadas em sistemas 

computacionais que possuam plataformas 

diferentes.

• Ambiente de desenvolvimento integrado: 

método de desenvolvimento que combina, 

em um pacote integrado, as ferramentas 

necessárias à utilização de uma 

determinada linguagem de programação.
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Preparação do Usuário

• Processo de preparação de gerentes, 

tomadores de decisões, empregados, 

outros usuários e investidores para o novo 

sistema.

• Preparação de local: preparação do local 

onde estará o novo sistema.

• Preparação ou conversão de dados: 

conversão dos arquivos manuais para 

arquivos de computador

12



10/10/2012

4

• Instalação: processo físico pelo qual os 

equipamentos computacionais são 

colocados nos locais adequados e se 

tornam operantes

• Teste de unidade: testes com cada 

programa individualmente

• Testes de sistemas: teste com todo o 

sistema de programas.

• Teste de volume: teste com o aplicativo 

com uma grande quantidade de dados.
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• Teste de integração: testes com todos os 

sistemas relacionados, de forma conjunta.

• Testes de aceitação: condução de testes 

que eventualmente tenham sido 

requeridos pelo usuário.

• Inicialização: processo de tornar todo o 

sistema de informação operacional.

• Conversão direta: para de um sistema 

antigo para o início de um novo em uma 

data previamente estabelecida.
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• Abordagem por etapas: troca gradual dos 

componentes do antigo sistema pelos 

respectivos componentes do sistema 

novo. Esse processo é repetido para cada 

aplicativo, até que o sistema esteja 

executando completamente em sua nova 

versão e funcionando como o esperado.

• Implantação piloto: executar o novo 

sistema para um grupo de usuários em 

vez de todos eles.
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• Inicialização paralela: executar 

simultaneamente o sistema antigo e o 

novo por um período de tempo e 

comparar em detalhes os resultados do 

novo sistema com os do antigo. Todas as 

diferenças são analisadas.

• Documento de aceitação do usuário: 

contrato formal, assinado pelo usuário, 

que declara sua aprovação no que diz 

respeito a uma fase da instalação ou ao 

sistema completo.
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