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MODELOS DE QUALIDADE

� Em relação aos modelos teóricos, um dos primeiros é o

modelo da qualidade apresentado por Jim McCall et al,

conhecido também como o modelo da General Electric, de

1977.

� Outro modelo específico surgiu da elaboração da norma

ISO/IEC 9126-1, que envolveu cerca de duas dezenas de

profissionais especializados de empresas, universidades e

centros de pesquisa do mundo todo, que já aplicavam os

conceitos em suas atividades profissionais, antes mesmo de

o texto final ser aprovado como projeto de norma.



MODELOS DE QUALIDADE

� A integração crescente da economia mundial está

uniformizando os conceitos de qualidade e, em

consequência, tem exigido a utilização de textos

normativos comuns a todos os países. Esse foi um dos

motivos que levaram a Comissão de Estudo de

Qualidade de Software a estabelecer como norma

NBR ISO/IEC 9126-1, 2001 a tradução do texto-base

da norma ISO/IEC 9126-1, 1996 Information

technology – Software product quality, em vez de criar

uma nova norma.



MODELO DE MCCALL

� Este modelo, assim como outros modelos

contemporâneos, teve origem nos meios militares

americanos e foi utilizado, primeiramente, pelos seus

desenvolvedores, para o processo do desenvolvimento

de seus sistemas.

� O modelo McCall da qualidade tenta estabelecer uma

ligação entre usuários e desenvolvedores, focalizando

nos fatores de qualidade do software que refletem as

opiniões dos usuários e as prioridades dos

desenvolvedores.



MODELO DE MCCALL



MODELO DE MCCALL

� MacCall define um modelo de qualidade de forma

hierárquica, com 11 fatores de qualidade. Cada

um dos fatores se subdivide em 23 critérios de

qualidade, que ainda podem ser subdivididos em

medidas de controle, as quais não estão definidas

nesse modelo. Os fatores descrevem a visão

externa do software, com a visão do usuário.



MODELO DE MCCALL

Para revisão do produto:

� Manutenibilidade – esforço exigido para localizar e reparar

erros em um programa. O software é fácil de ser corrigido?

� Flexibilidade – esforço exigido para modificar um

programa já em utilização. O software é facilmente

alterável?

� Testabilidade – esforço exigido para testar um programa

frente a suas pretensas funções. O software pode ser testado

facilmente? (a facilidade de testar o software, para se

assegurar de que seja isento de erros e de acordo com sua

especificação).



MODELO DE MCCALL

Para transição do produto para outra plataforma:

� Portabilidade – esforço exigido para transferir um

software de um ambiente (software e hardware ou

arquitetura tecnológica) para outro. O software pode ser

utilizado facilmente em outro ambiente?

� Reusabilidade – medida na qual um programa é

facilmente reusado em um contexto diferente. O software

pode ser reaproveitado facilmente?

� Interoperabilidade – esforço requerido para acoplar o

software a outro sistema. O software é facilmente

acoplável?



MODELO DE MCCALL

Para operação do produto:

� Exatidão ou Correção – medida na qual o

software cumpre sua especificação e objetivos

previstos pelo cliente. O software faz aquilo que o

usuário deseja?

� Confiabilidade – medida na qual o programa

executa a função pretendida com a precisão

exigida.

O software é preciso?



MODELO DE MCCALL

� Eficiência – quantidade de recursos de hardware e código exigidos

para que um programa execute sua função (eficiência da execução e

do armazenamento, e geralmente em fazer uso dos recursos; por

exemplo: tempo de processador, armazenamento). Ele roda bem em

seu ambiente? Ele funciona rapidamente nas especificações

recomendadas?

� Integridade – medida na qual o acesso ao software ou aos dados por

pessoas não autorizadas pode ser controlado. Existe proteção do

software para acesso sem autorização? Os dados podem ser

modificados por pessoas não autorizadas?

� Usabilidade – esforço do usuário para aprender a operar, preparar a

entrada e interpretar a saída de um programa de software. O

software foi projetado para o usuário?



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Os fatores de qualidade descrevem tipos

diferentes de características comportamentais do

software, e os critérios de qualidade são atributos

a um ou mais dos fatores de qualidade.

� A ideia do modelo de qualidade de McCall é que

os fatores de qualidade sintetizados devem

fornecer um retrato completo da qualidade do

software.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

Os 11 fatores de qualidade resumidamente são: exatidão,

confiabilidade, eficiência, integridade, usabilidade,

manutenibilidade, testabilidade, flexibilidade, portabilidade,

reusabilidade, interoperabilidade.

Os fatores de qualidade são subdivididos nos seguintes

critérios de qualidade de software segundo McCall:

� Auditabilidade – medida da facilidade com que se pode

verificar a conformidade a padrões.

� Acurácia – medida da precisão dos tratamentos e do

controle.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Padrões de comunicação – medida em que

padrões de interfaces de máquina, protocolos e

larguras de banda são usados.

� Inteireza – medida de quanto a implementação

total da função pretendida foi conseguida.

� Concisão – medida da compactação do

programa, em termos de linhas de código por

função.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Consistência – medida do uso de técnicas de projeto

e documentação uniformes ao longo do ciclo de

desenvolvimento do software.

� Padrões de dados – medida do uso de padrões de

estruturas e tipos de dados.

� Tolerância a erros – medida dos danos que ocorrem

quando o programa executa um erro.

� Eficiência de execução – medida do desempenho de

um programa, em tempo de operação.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Expansibilidade – medida da possibilidade de o

projeto ser estendido.

� Generalidade – medida da amplitude da

aplicabilidade dos componentes de um programa.

� Independência de hardware – medida de quanto o

software é desvinculado do hardware em que opera.

� Instrumentação – medida de quanto o programa

monitora sua própria operação e identifica os erros

que venham a ocorrer.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Modularidade – medida da independência funcional

dos componentes de um programa.

� Operabilidade – medida da facilidade de operação

de um programa.

� Segurança – medida da disponibilidade de

mecanismos que controlem ou protejam programas e

dados.

� Autodocumentação – medida de quanto o código-

fonte apresenta documentação significativa.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Simplicidade – medida de quão facilmente o programa é

entendido.

� Independência do software básico – medida de

quanto o programa é independente de particularidades

não padronizadas da linguagem de programação, de

sistemas operacionais e de ambientes.

� Rastreabilidade – medida da possibilidade de rastrear as

decisões de projeto, desde sua análise como requisito até

sua implementação como componente.



FATORES DE QUALIDADE SEGUNDO

MCCALL

� Treinamento – medida da capacidade do

software de auxiliar novos usuários na utilização

do sistema.

� Eficiência de armazenamento – medida

relacionada ao armazenamento dos dados.

� Controle de acesso – barreiras de segurança

apropriadas.



O MODELO DA NORMA NBR ISO/IEC 
9126-1

� O objetivo do Total Quality Management - TQM, que

é o de prover as necessidades dos clientes agora e no

futuro, e com a definição da norma NBR ISO/IEC

9126-1 sobre qualidade de software como sendo a

“totalidade das características de um produto de

software, que lhe confere a capacidade de satisfazer

às necessidades explícitas e implícitas”, é possível

visualizar a relação existente entre o TQM e a norma

NBR ISO/IEC 9126-1.



O MODELO DA NORMA NBR ISO/IEC 
9126-1

� Se, por um lado, desde o inicio do modelo CMM, a

partir dos conceitos do TQM, procura garantir a

qualidade do insumo, ou entradas, e do processo

de software, por outro, a norma NBR ISO/IEC

9126-1 está preocupada em garantir que as

necessidades dos clientes, em relação ao produto

de software, sejam providas.



DIRETRIZES PARA USO DA NORMA NBR 
ISO/IEC 9126-1

� Esta norma pode ser aplicada nos seguintes

momentos:

� Definição dos requisitos de qualidade de um produto de

software.

� Avaliação da especificação de software para verificar se

ele irá satisfazer aos requisitos de qualidade durante o

desenvolvimento.

� Descrição de particularidades e atributos do software

implementado, por exemplo, em manuais de usuário.

� Avaliação do software desenvolvido, antes da entrega.

� Avaliação do software desenvolvido, antes da aceitação.



CARACTERÍSTICAS E SUBCARACTERÍSTICAS

DE QUALIDADE DE SOFTWARE

� O modelo de qualidade apresenta uma estrutura

hierárquica, definindo características,

subcaracterísticas de qualidade e atributos



MODELO BÁSICO DE QUALIDADE

� Os modelos de qualidade geralmente

representam a totalidade dos atributos do

software classificados em uma estrutura de

árvore hierárquica de características e

subcaracterísticas.

� O nível mais alto dessa estrutura é composto

pelas características de qualidade, e o nível mais

baixo é composto pelos atributos de qualidade do

software.



MODELO BÁSICO DE QUALIDADE

� Esta norma fornece um modelo de propósito geral, o

qual define seis amplas categorias de características

de qualidade de software: funcionalidade,

confiabilidade, usabilidade, eficiência,

manutenibilidade e portabilidade.

� O efeito combinado das características de qualidade

em uma situação particular de uso é definido como

qualidade em uso; também devem ser consideradas a

qualidade externa e a qualidade interna:



MODELO BÁSICO DE QUALIDADE

� Qualidade em uso – “satisfazer as necessidades reais de usuários ao

utilizar o produto de software, para atingir metas especificadas em

contextos de uso especificados”, ou seja, o efeito da utilização do produto,

medido com relação às necessidades dos usuários.

� Qualidade externa – “influenciar o comportamento de um sistema, para

satisfazer necessidades explícitas e implícitas, quando o sistema que o

inclui for utilizado sob condições especificadas”, ou seja, o efeito da execução

das funções, medido com relação aos requisitos externos.

� Qualidade interna – “atributos estáticos do produto de software para

satisfazer necessidades explícitas e implícitas, quando o software for

utilizado em condições especificadas”, ou seja, o efeito das propriedades de

produtos intermediários, medidos com relação aos requisitos internos –

projeto e código.



MODELO BÁSICO DE QUALIDADE

� A norma NBR ISO/IEC 9126-1, publicada em 2001,

estabeleceu dois modelos de qualidade. Um modelo

para qualidade externa e interna contendo um

conjunto de seis características da qualidade de

produto de software e suas respectivas

subcaracterísticas. O outro modelo é para qualidade

em uso e contém quatro características de qualidade:

Eficácia, Produtividade, Segurança e Satisfação. Esse

modelo ainda requer estudos para sua aplicação



CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE EM USO

Características Definições

Eficácia O software deve permitir que os usuários especificados 
atinjam metas especificadas com acurácia e 
completitude, no contexto de uso especificado.

Produtividade O software deve permitir que seus usuários diretos e 
indiretos empreguem quantidade apropriada de
recursos em relação à eficácia obtida, no contexto de uso 
especificado.

Segurança O software deve apresentar níveis aceitáveis de riscos 
de danos a pessoas, negócios, software,
propriedades ou ao ambiente, no contexto de uso 
especificado

Satisfação O software deve satisfazer usuários, no contexto de uso 
especificado.



CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE EM USO

� Os requisitos para a escolha dessas características

foram os seguintes:

� cobrir conjuntamente todos os aspectos de qualidade de

software resultantes da definição de qualidade da ISO;

� descrever a qualidade do produto com um mínimo de

sobreposição;

� ficar o mais próximo possível da terminologia estabelecida;

� formar um conjunto entre seis e oito características, por

questões de clareza e manuseio; e

� identificar áreas de atributos de produtos de software para

posterior refinamento.



CARACTERÍSTICAS E

SUBCARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE



CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE INTERNA

E EXTERNA (NBR ISO/IEC 9126-1, 2001)
Características Definições

Funcionalidade
Conjunto de atributos que evidencia a existência de um conjunto de funções e
suas propriedades especificadas. As funções são as que satisfazem às 
necessidades explícitas ou implícitas.

Confiabilidade Conjunto de atributos que evidencia a capacidade do software de manter seu nível 
de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de tempo definido.

Usabilidade
Conjunto de atributos que evidencia o esforço necessário para se poder utilizar o
software, bem como o julgamento individual desse uso por um conjunto explícito ou
implícito de usuários. Entende-se por usuários aqueles que utilizam software
interativo, ou seja, operadores, usuário final e usuários indiretos, que estão sob
influência ou dependência do uso do software.

Eficiência Conjunto de atributos que evidencia o relacionamento entre o nível de desempenho
do software e a quantidade de recursos usados, sob condições estabelecidas.

Manutenibilidade Conjunto de atributos que evidencia o esforço necessário para fazer
modificações especificadas no software.

Portabilidade Conjunto de atributos que evidencia a capacidade do software de ser transferido de
um ambiente para outro.



NBR  ISO/IEC  9126

� Além de definir as características de qualidade de

software e orientar quando devem ser utilizadas,

a norma se preocupou, também, em apresentar

um modelo de qualidade de produto de software.

� Sua publicação teve o grande mérito de

estabelecer um modelo básico de qualidade de

produto de software, transformado em referência

conhecida por grande parte da comunidade.



A SÉRIE ISO/IEC 25000

� O processo de transição na ISO entre as normas ISO/IEC

9126, ISO/IEC 14598 foi longo e muito trabalhado para

construção da nova série ISO/IEC 25000 – SQuaRE –

Software Quality Requirements and Evaluation (Requisitos

e Avaliação da Qualidade de Software).

� A necessidade de um conjunto harmônico de documentos foi

verificada quando especialistas do mundo todo

concordaram que faltava clareza na utilização das normas

de qualidade de produto. Assim, as séries 9126 e 14598

existentes levaram a uma lista de melhorias que foram

implementadas na nova série.



A SÉRIE ISO/IEC 25000

� Foi construída uma nova estrutura, um primeiro

ajuste e a construção da estrutura necessária

foram aprovados pela ISO/IEC, a versão foi

revisada, e um índice detalhado foi definido.

Seguiu-se, então, a escolha dos novos números

que foram atribuídos aos documentos SQuaRE.

Em maio de 2002, a numeração final da série foi

aprovada e aplicada.



ARQUITETURA ATUAL DA SÉRIE

ISO/IEC 25000



ARQUITETURA DA SÉRIE SQUARE

� A série ISO/IEC 25000 é composta pelas

seguintes divisões:

� Gestão da Qualidade,

� Modelo de Qualidade,

� Medição,

� Requisitos e Avaliação.



ARQUITETURA DA SÉRIE SQUARE

� O objetivo das normas SQuaRE é obter uma série

logicamente organizada, unificada com abrangência

de dois processos principais: especificação de

requisitos e avaliação da qualidade de software,

apoiados por um processo de medição. Essas normas

podem auxiliar desenvolvedores e adquirentes de

produtos de software durante os processos de

especificação de requisitos e avaliação da qualidade,

estabelecendo critérios de especificação dos requisitos

de qualidade, para medição e avaliação.



� A divisão SQuaRE ISO/IEC 2500n – Gestão da

Qualidade – fornece orientações sobre o uso da

série SQuaRE, dando uma visão geral do seu

conteúdo, de seus modelos de referência,

definições, o relacionamento entre todos os

documentos da série, como também orientações

para planejamento e gestão para especificação de

requisitos e avaliação de produto.



DIVISÃO MODELO DE QUALIDADE DA

SÉRIE ISO/IEC 25000



DIVISÃO DE MEDIÇÃO DE QUALIDADE

DA SÉRIE ISO/IEC 25000

� A norma que compõe a divisão Requisitos de

Qualidade auxilia na especificação de requisitos

de qualidade, os quais podem ser utilizados no

processo de elicitação de requisitos para um

produto que será desenvolvido, isto é, no início do

seu ciclo de vida ou posteriormente, como entrada

para um processo de avaliação.



DIVISÃO DE MEDIÇÃO DE QUALIDADE

DA SÉRIE ISO/IEC 25000



O MODELO DE QUALIDADE DO MEDE-
PROS®

� Este modelo de qualidade foi baseado na norma NBR

ISO/IEC 9126-1, que padronizou uma linguagem

universal para um modelo de qualidade de produto de

software e é um exemplo de como aplicar os conceitos

definidos nesta norma.

� Este modelo foi amplamente utilizado nas avaliações

de qualidade de produto de software, em diversas

ocasiões em que o CTI desenvolveu atividades sob

demanda.



O MODELO DE QUALIDADE DO MEDE-
PROS®

� Os requisitos de qualidade para software do tipo

pacote, podem ser baseados, principalmente, na

norma NBR ISO/IEC 12119, que define requisitos

para essa categoria de software, a qual trouxe

uma definição universal do que um pacote de

software deve possuir para ter um mínimo de

qualidade e profissionalismo.



O MODELO DE QUALIDADE DO MEDE-
PROS®

� Considerando a norma NBR ISO/IEC 25051 e a

forma como um software normalmente se

apresenta, os componentes de um software

propostos neste modelo podem ser:

� Descrição do Produto

� Embalagem

� Documentação de usuário

� Software e Interface



MODELO DE QUALIDADE DO PNAFM

� Este modelo de qualidade foi baseado no modelo

de qualidade do MEDE-PROS®, que já foi

aplicado a centenas (aproximadamente 430) de

avaliações de produtos de software.

� O método foi desenvolvido pela Divisão de

Qualificação em Software do CTI, para atender

ao Programa Nacional de Apoio à Gestão

Administrativa e Fiscal dos Municípios

Brasileiros - PNAFM



MODELO DE QUALIDADE DO PNAFM

� O objetivo do método de avaliação PNAFM é verificar se

cada sistema aplicativo do CSA atende os requisitos

obrigatórios, desejáveis e recomendados, mencionados no

Edital.

� Editais são de uso obrigatório para qualquer tipo de

aquisição realizada por órgãos do governo, nos âmbitos

federais, estaduais e municipais, tanto na aquisição de bens

como para serviços. São instrumentos que dão ao processo

de aquisição o caráter legal, tornando-o transparente e,

consequentemente, imparcial.



MODELO DE QUALIDADE DO PNAFM



MODELO DE QUALIDADE DE

COMPONENTES DE SOFTWARE

� Componentes de software – “São artefatos

autocontidos, claramente identificáveis, que

descrevem ou realizam uma função específica e

têm interfaces claras, em conformidade com um

dado modelo de arquitetura de software,

documentação apropriada e um grau de

reutilização definido” (VILLELA, 2000).



MODELO DE QUALIDADE DE

COMPONENTES DE SOFTWARE

� Para melhor entendimento da definição apresentada por

Villela, alguns termos foram detalhados por Sametinger

(SAMETINGER,1997) de forma mais profunda:

� Autocontido – característica dos componentes de poderem

ser reusáveis sem a necessidade de incluir/depender de

outros componentes. Caso exista alguma dependência, todo

o conjunto deve ser visto como o componente reutilizável.

� Identificação – componentes devem ser facilmente

identificados, ou seja, devem estar contidos em um único

lugar, ao invés de espalhados e misturados com outros

artefatos de software ou documentação.



MODELO DE QUALIDADE DE

COMPONENTES DE SOFTWARE

� Funcionalidade – componentes têm uma

funcionalidade clara e específica que realizam e/ou

descrevem. Componentes podem realizar funções ou

podem ser simplesmente descrições de

funcionalidades, por exemplo, artefatos do ciclo de

vida.

� Interface – componentes devem ter interfaces claras,

que indicam como podem ser reusados e conectados a

outros componentes, e devem ocultar os detalhes que

não são necessários para o reuso.



MODELO DE QUALIDADE DE

COMPONENTES DE SOFTWARE

� Documentação – a existência de documentação é

indispensável para o reuso. O tipo de componente

e sua complexidade irão indicar a conveniência do tipo

de documentação.

� Condição de reuso – componentes devem ser

mantidos de modo a preservar o reuso sistemático, e a

condição de reuso compreende diferentes informações:

por exemplo, quem é o proprietário, quem deve ser

contatado em caso de problema, qual é a situação de

qualidade, entre outras.



ATRIBUTOS DE QUALIDADE

Descrição do componente

� Para descrição do componente, o modelo de qualidade

se decompõe em: Completitude e Conteúdo. Como

Completitude, entende-se a capacidade de verificar

quão completa é a descrição do componente. O

atributo Completitude se decompõe nos seguintes

requisitos:

� Identificador – capacidade de verificar se a descrição

do componente contém identificações importantes do

componente.



ATRIBUTOS DE QUALIDADE

� As seguintes identificações devem ser declaradas:

� Identificação do Componente - por exemplo, nome do

componente, versão e data;

� Descrição do modelo de componente adotado;

� Produtor/fornecedor do componente;

� Descrição dos serviços do componente, ou seja,

interfaces fornecidas;

� Especificação das dependências, ou seja, Interfaces

requeridas;

� Artefatos que fazem parte do componente (caso o

componente possua).



DECLARAÇÕES

� Declarações – capacidade de verificar se a descrição do

componente contém declarações sobre suporte e

manutenção.

� As declarações devem ser seguintes:

� Suporte – declarações de suporte do componente;

� Manutenção – declarações de manutenção do componente.

� Declaração da Funcionalidade – capacidade de verificar

se, na descrição do componente, existem declarações sobre as

funções, valores-limites, grau de precisão, interoperabilidade e

segurança de acesso do componente.



ATRIBUTOS AVALIADOS

� Declaração dos serviços – declarações dos serviços que o

componente oferece por meio de suas interfaces;

� Grau de precisão – declarações do grau de precisão dos resultados

obtidos por meio da execução do componente;

� Interoperabilidade – declarações sobre a interoperabilidade do

componente, ou seja, da compatibilidade dos dados tratados pelo

componente;

� Conformidade – declarações de conformidade das funcionalidades

do componente com padrões, normas e convenções;

� Valores-limites – declarações de valores limites, caso o uso do

componente seja limitado por eles;

� Segurança de acesso – declarações de maneiras (se fornecidas) de

evitar o acesso não autorizado ao componente e a seus dados.



DECLARAÇÃO DA CONFIABILIDADE

� Declaração da Confiabilidade – capacidade de

verificar se a descrição do componente contém

informações sobre procedimentos para a preservação

dos dados.

� Os atributos avaliados são:

� Cópia de segurança – declarações sobre a realização de

cópias de segurança;

� Verificação de entradas – declarações sobre entradas

aceitáveis;

� Recuperação de erros – declarações sobre a capacidade

do componente de se recuperar de erros ocorridos.



DECLARAÇÃO DA USABILIDADE

� Declaração da Usabilidade – capacidade de verificar se, na descrição

do componente, existem declarações sobre o conhecimento específico

requerido do usuário do componente, adaptações que podem ser feitas

pelo usuário e se proteções contra infrações a direitos autorais podem

interferir na usabilidade.

� Os atributos avaliados são:

� Interfaces – declaração dos tipos de interfaces do componente;

� Conhecimento necessário – declaração sobre conhecimentos requeridos

pelo usuário do componente;

� Adaptação – declarações sobre ferramentas, caso existam, interfaces de

gerências ou propriedades do componente para configurações do

componente às necessidades do usuário;

� Proteção técnica – declarações sobre proteção contra infrações a direitos

autorais, caso estes dificultem a usabilidade.



DECLARAÇÃO DA EFICIÊNCIA

� Declaração da Eficiência – capacidade de verificar se

a descrição do componente inclui dados sobre o

comportamento do componente em relação ao tempo.

Por exemplo: tempo de resposta.

� Os atributos avaliados são:

� Tempo – declarações sobre o comportamento do

componente em relação ao tempo;

� Recursos – declarações sobre o comportamento do

componente em relação aos recursos.



DECLARAÇÃO DA MANUTENIBILIDADE

� Declaração da Manutenibilidade – capacidade de

verificar se, na descrição do componente, existem

declarações sobre manutenibilidade.

� Os atributos avaliados são:

� Análises – declarações sobre a analisabilidade do

componente, ou seja, declarações sobre possíveis

diagnósticos que podem ser realizados no componente;

� Modificações – declarações sobre a capacidade de

modificar o componente;

� Testes – declarações da capacidade de realizar testes para

validar o componente após modificações.



DECLARAÇÃO DA PORTABILIDADE

� Declaração da Portabilidade – capacidade de verificar

se, na descrição do componente, existem declarações

sobre portabilidade.

� Os atributos avaliados são:

� Adaptações – declarações sobre a capacidade de realizar

adaptações no componente para diferentes ambientes;

� Reuso – declarações sobre a capacidade de o componente

ser utilizado em diferentes contextos e domínios.



DECLARAÇÃO DA QUALIDADE EM USO

� Declaração da Qualidade em Uso – capacidade de verificar se a

descrição do componente inclui declarações de qualidade sob a

perspectiva do desenvolvedor, projetista, arquiteto de software. Ou

seja, se há uma declaração de usos anteriores do componente com

respeito a eficácia, produtividade, segurança e satisfação.

� Os atributos avaliados são:
� Eficácia no DBC – declarações sobre a eficácia atingida com a utilização do

componente em contextos de usos especificados;

� Produtividade no DBC – declarações sobre a produtividade atingida com a

utilização do componente em contextos de usos especificados;

� Segurança no DBC – declarações sobre níveis aceitáveis de riscos com a

utilização do componente em contextos de usos especificados;

� Satisfação no DBC – declarações sobre a satisfação dos usuários

(desenvolvedores e integradores) com a utilização do componente em contextos de

usos especificados.



DECLARAÇÃO DA QUALIDADE EM USO

� Os atributos avaliados são:

� Eficácia no DBC – declarações sobre a eficácia atingida com a

utilização do componente em contextos de usos especificados;

� Produtividade no DBC – declarações sobre a produtividade

atingida com a utilização do componente em contextos de usos

especificados;

� Segurança no DBC – declarações sobre níveis aceitáveis de

riscos com a utilização do componente em contextos de usos

especificados;

� Satisfação no DBC – declarações sobre a satisfação dos

usuários (desenvolvedores e integradores) com a utilização do

componente em contextos de usos especificados.



CONTEÚDO

� Como Conteúdo, entende-se a capacidade de verificar se o conteúdo da

descrição do componente é suficientemente adequado, livre de

inconsistências internas, e se cada declaração da descrição do componente

está correta e passível de teste. O atributo Conteúdo se decompõe nos

seguintes requisitos:

� Avaliação da adequação – avaliar se o conteúdo da descrição do componente é

inteligível, completa e possui boa organização e apresentação;

� Consistência – avaliar se o conteúdo da descrição do componente é livre de

inconsistências internas;

� Termos técnicos – avaliar se os termos técnicos possuem significados únicos;

� Declarações corretas – avaliar se a descrição do componente possui

declarações corretas;

� Declarações testáveis – avaliar se a descrição do componente possui

declarações passíveis de serem testadas.



DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO

� Para a documentação do usuário do Desenvolvimento Baseado em

Componentes - DBC, o modelo de qualidade se decompõe nas

seguintes características e suas respectivas subcaracterísticas:

� Funcionalidade – essa característica diz respeito às descrições das

funcionalidades do componente na documentação para o DBC. Exemplo de

funcionalidades do componente: serviços oferecidos e requeridos,

documento de implantação, valores-limites etc.

� Completitude – capacidade de verificar quão completa é a documentação

das funcionalidades do componente. Para isso, é avaliada a descrição dos

serviços oferecidos e requeridos do componente, é verificado se os valores-

limites citados na descrição do componente são informados também na

documentação e, também, se está incluído na documentação o manual de

implantação do componente.
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