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Ciclo de vida de um Sistema de Informação

Objetivos dessa aula:

1. O conceito de ciclo de vida de um projeto

2. As características do ciclo de vida do projeto clássico

3. As diferenças entre projetos clássicos e semi-estruturados

4. Os componentes do ciclo estruturado

5. As diferenças entre ciclos de vida radicais e conservadores
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Qual é o propósito de um ciclo de vida do projeto?

1. Definir as atividades a serem executadas em um projeto de

desenvolvimento de sistemas. Estabelecer metodologias.

2. Introduzir consistência entre muitos projetos de desenvolvimento de

sistemas na mesma organização.

3. Introduzir pontos de verificação para o controle gerencial de decisões.
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O Ciclo de Vida do Projeto Clássico

• Todo projeto é executado mediante algum tipo de análise de sistemas, projeto e

implementação.

A implementação Bottom-up

• O uso da implementação bottom-up é uma das maiores fraquezas do ciclo de

vida clássico.

• Também é conhecida pelo nome de ciclo de vida cascata

• A hipótese mais provável é que tenha surgido com base na linha de fabricação

de automóveis.
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Bottom-up ou cascata
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Principais desvantagens

• Os erros mais triviais são encontrados no início do período de testes e os erros

mais sérios são encontrados no final.

• A depuração dos erros tende a ser extremamente difícil durante os estágios

finais dos testes do sistema.

• Outra principal fraqueza do ciclo de vida do projeto clássico é sua insistência em

que as fases se organizem sequencialmente. Essa abordagem, na prática, é

irreal.

• Qualquer mudança de requisitos, dentro desse ciclo, é extremamente difícil de

ser feita, pois todo o processo deve ser recomeçado.
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Ciclo de Vida Semi Estruturado

• Principais características desse ciclo

• A sequencia bottom-up de codificação, testes de módulos e testes de sistema é

substituída pela implementação top-down, uma abordagem onde os módulos de

alto nível são codificados e testados em primeiro lugar, seguidos pelos módulos

detalhados de baixo nível.

• Permite partes da codificação e testes sejam feitos paralelamente.

• Permite consultar os usuários após as especificações terem sido feitas.
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Ciclo de vida semi estruturado
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Ciclo de vida de Projeto Estruturado

• É formado por nove atividades principais, conforme seguem:

1. Atividade 1: Levantamento – também conhecida como estudo de viabilidade

ou estudo inicial das atividades.

Seus principais objetivos são:

• Identificar os usuários responsáveis e desenvolver um “escopo” inicial do

sistema

• Identificar as atuais deficiências no ambiente do usuário
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Atividade 2: Análise de Sistemas

• Análise de sistemas – o principal propósito da atividade de análise é transformar

as suas duas principais entradas, critério do usuário e previsão do projeto, em

uma especificação estruturada.

• Isso envolve a modelagem do ambiente do usuário com diagramas de fluxo de

dados, diagramas de entidades relacionamentos, diagramas de transições de

estado, entre outras.
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Atividade 3: Projeto

• A atividade de projeto ocupa-se da alocação de partes da especificação aos

processadores apropriados (UCP e/ou pessoas) e para tarefas apropriadas (ou

jobs, ou partições, etc) no interior de cada processador.

• Nessa fase é onde se desenvolve o modelo de implementação do usuário,

modelo que descreve os problemas de implementação.

• Os principais problemas normalmente são a especificação da fronteira homem-

máquina e a especificação da interface homem-máquina.

• A fronteira homem-máquina separa as partes do modelo essencial que devem

ser executadas por uma pessoa das partes que devem ser implementadas em

um ou mais computadores.

• A interface homem-máquina é uma descrição do formado e da sequencia de

entradas fornecidas pelos usuários humanos ao computador.
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Atividade 4: implementação

• Essa atividade inclui a codificação e a integração de módulos em um resumo

progressivamente mais completo do sistema final.

• Inclui a programação estruturada e a implementação top-down

• Diretamente, não envolve o analista de sistemas

Atividade 5: A geração de testes de aceitação

• A especificação estruturada deve conter todas as informações necessárias para

definir um sistema aceitável do ponto de vista do usuário.

• No entanto, uma vez que a especificação tenha sigo gerada, o trabalho pode

começar na atividade de gerar um grupo de casos de teste de aceitação a partir

da especificação estruturada.
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Atividade 6: Controle de qualidade

• Controle de qualidade é conhecido também como teste final ou teste de

aceitação. Esta atividade exige como entrada os dados do teste de aceitação

gerados na atividade 5 e um sistema integrado produzido pela atividade 4.

• É necessária para garantir que o sistema apresentará o nível apropriado de

qualidade.

Atividade 7: Descrição dos procedimentos

• Envolve a descrição formal das partes do novo sistema, como manuais,

descrições técnicas, diagramas, etc.
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Atividade 8: Conversão de Banco de Dados

• Caso o usuário já possua algum sistema em utilização, essa ação pode ser

necessária, ou seja, converter o antigo banco de dados para o sistema atual.

Atividade 9: Instalação

• Suas principais entradas são o :

• Manual do usuário, produzido pela atividade 7,

• Banco de dados convertido produzido pela atividade 8

• Sistema aprovado, produzido pela atividade 6
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Ciclo de vida da prototipação
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• É uma abordagem alternativa para a definição de requisitos, permite obter um

conjunto inicial de necessidades e implementá-las rapidamente com a intenção

declarada de expandi-las e refiná-las iterativamente à proporção do aumento do

conhecimento mútuo do sistema por parte do usuário e desenvolvedor.

• A abordagem de prototipação quase sempre pressupõe que modelo será

funcional.

• Os prototipadores normalmente se utilizam das seguintes ferramentas:

a) Um dicionário de dados integrado

b) Um gerador de tela

c) Um gerador de relatórios não procedural

d) Uma linguagem de programação

e) Recursos de gerenciamento de banco de dados
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• O ciclo de prototipação começa de forma semelhante as demais, no entanto,

após os levantamentos iniciais é feita uma determinação se o projeto é um bom

candidato ou não a prototipação. Esses critérios são:

• Usuário não é capaz ou não deseja examinar diagramas

• O usuário não é capaz ou não deseja articular seus requisitos de qualquer forma

e só pode determiná-los através da tentativa e erro.

• O sistema está previsto para ser online

• O sistema não exige a especificação de grandes quantidades de detalhamento

algorítmicos
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• O ciclo de vida da prototipação envolve o desenvolvimento de um modelo de

trabalho que é, depois, descartado e substituído por um sistema de produção.

• Existe o significativo perigo do usuário ou a equipe de desenvolvimento

tentarem transformar o protótipo em sistema em produção e isto é um grande

erro, pois o protótipo não foi projetado para manipular grandes volumes de

dados e transações.
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