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Aula 09 – Implementação, Implantação e Manutenção

• Tópicos desse capítulo:

• Porque a produtividade é um problema importante

• As soluções comuns do problema da produtividade

• O número de erros em um sistema típico

• A relação entre a idade de um sistema e o número de erros encontrados
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Aspectos relevantes para um bom projeto

• Produtividade

• Confiabilidade

• Manutenibilidade
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Produtividade: Demanda Reprimida por Aplicações

• Um dos maiores problemas enfrentados é o da produtividade. Os negócios e a

sociedade moderna parecem estar exigindo cada vez mais sistemas, mais

sofisticação e tudo com maior rapidez.

Dois aspectos importante nessa situação:

1. Backlogs – demanda reprimida por novos sistemas que precisam ser

desenvolvidos.

2. Tempo necessário para a construção de cada um deles.
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Backlog visível

• São os novos sistemas solicitados oficialmente pelos usuários e que foram

aceitos e tiveram suas verbas aprovadas pelas comissões apropriadas de

gerência.Entretanto, os projetos não foram iniciados por falta de recursos

necessários (tais como analistas de sistemas, programadores, etc)

Backlog invisível

• São os novos sistemas que os usuários sabem que precisam, mas que não se

dão ao trabalho de solicitar pelas vias “oficiais” porque ainda estão aguardando

a realização de projetos do backlog visível

Backlog desconhecido

• São os novos sistemas que os usuários ainda não sabem que precisam, mas

que emergirão logo que sejam terminados alguns dos backlogs visível e invisível
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• Um outro motivo para preocupação com a produtividade é a quantidade de

projetos que são cancelados antes de serem concluídos.

• Estima-se que aproximadamente 25% dos projetos de software nunca serão

concluídos.
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Técnicas para diminuir o tempo dos projetos

• Contratação de mais programadores e analista resolve? Quando contratar.

• Escolha de linguagens mais produtivas

• Problemas com manutenção

• Controles de engenharia de software

• Ferramentas automatizadas para o desenvolvimento de sistemas
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Linguagens mais utilizadas atualmente
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Principais problemas de produtividade

• A qualidade do trabalho executado pelo analista de sistemas pode ter grande

impacto na produtividade do projetista de sistemas e do programador. Estima-se

que 50% dos erros e 75% do custo da eliminação de erros de um sistema estão

associados a erros do analista de sistemas.

• A princípio, pode passar a impressão ao usuário que o processo de análise não

é importante e que nada está sendo feito.
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Confiabilidade

• Um outro grande problema a ser enfrentado é a confiabilidade.

• Se a confiabilidade do sistema for boa existe até uma certa tolerância a

possíveis problemas como atrasos.

• Tipos de erros que deixam a confiabilidade do software abalada: erros cálculo,

erros de impressão, rotinas erradas que podem causar sérios danos ou

prejuízos, etc.
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Principais fatores de falhas em projetos

• Segundo o PMI (Project Management Institute), numa pesquisa feita com 300

empresas de grande porte, observou-se que:

• 76% apontam problemas de comunicação como a principal causa

• 71% apontam problemas de prazos

• 70% apontam as constantes mudanças de escopo

• 46% dos entrevistados admitem ter perdido dinheiro, pois os investimentos

variam entre 1 e 10 milhões

• 58% das empresas não possuem um departamento de projetos

• Fonte:

http://www.administradores.com.br/noticias/administracao-e-negocios/falha-na-

comunicacao-e-principal-motivo-para-fracasso-nos-projetos/32434/
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Exemplos de erros

• Um erro no programa de simulação de voo do F16 fazia com que o avião

virasse de cabeça para baixo sempre que cruzava a linha do equador

• Um míssil F18 disparou quando ainda estava preso ao avião, fazendo-o perder

cerca de 6.500 metros de altitude.

• As portas do trem do sistema São Francisco BART, controlado por computador,

às vezes se abriam durante longas travessias entre estações.

• Um alerta NORAD do Ballistic Missile Early Warning System detectou a Lua

como um míssil que se aproximava

• Em 28 de novembro de 1979 um voo da Air New Zealand espatifou-se contra

uma montanha; investigações posteriores demonstraram que um erro nos dados

de rumo do computador tinha sido detectado, mas isso não foi informado ao

piloto.
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Manutenibilidade

• A correção de erros é um dos aspectos da manutenção.

• A manutenção do software é um importante problema para a maioria das

empresas; de 50 a 80% do trabalho realizado na maior parte das organizações

de desenvolvimento de sistemas estão associados à revisão, à modificação, à

conversão, ao aperfeiçoamento ou à depuração de um software.
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Outros problemas

• Eficiência: um sistema deve funcionar com uma adequada taxa de desempenho

e com um tempo de resposta aceitável para os terminais;

• Portabilidade: poder mudar o sistema de um computador para outro, não

importando o hardware ou software utilizados;

• Segurança: o sistema deve impedir acessos não autorizados, assim como a

integridade dos dados armazenados.
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