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REQUISITOS DE SOFTWARE

� Os requisitos de um software são as descrições

sobre seu funcionamento, funções e especificações

de operações que deve realizar e especificações

sobre suas propriedades ou atributos.

� As principais falhas em projetos são relativas a

requisitos.

� Os requisitos definem, em princípio, o que o

software deve fazer.



LIDANDO COM O DESCONHECIDO

� Além de tratar um grande volume de informação

que provém de diferentes fontes, os projetistas de

um software devem estar atentos aos requisitos

que fazem parte do produto, mas que não foram

declarados por nenhum stakeholder.

� Os requisitos documentados são chamados de

explícitos. Requisitos que não tenham sido

declarados, ou seja, ausentes da documentação,

são chamados de implícitos.



DOCUMENTO DE REQUISITOS

� Escrever é uma tarefa complexa e propensa a

erros.

� Escrever requisitos de forma correta e concisa é

fundamental para sua compreensão. Este é um

bom motivo para que profissionais da área de

computação aperfeiçoem suas habilidades em

redigir documentos.



DOCUMENTO DE REQUISITOS

� Existem algumas práticas simples de boa escrita

que podem auxiliar a melhorar a qualidade dos

textos de requisitos, as quais serão brevemente

apresentadas a seguir:

� Alocar tempo: a pressa excessiva ao descrever

documentos leva quase inevitavelmente a um

número maior de erros.



DOCUMENTO DE REQUISITOS

� Consistência: requisitos de software são lidos

constantemente e por várias pessoas diferentes.

Em uma boa especificação de requisitos, todos os

leitores devem interpretar as funcionalidades de

forma única.

� Concisão: uma das características de bons

textos técnicos é evitar o uso de adjetivos. O que

seria um sistema rápido?



TIPOS DE REQUISITOS

� Requisitos funcionais: descrevem funcionalidades

que se espera que o software forneça quando estiver

pronto, como entradas, saídas, exceções, etc.

� A especificação de requisitos funcionais de um

software deve ser completa e consistente; todas as

funções requeridas pelo usuário devem estar definidas

e essas definições não devem ser contraditórias.

� Requisitos funcionais devem ser desvinculados o

máximo possível da tecnologia de implementação.



TIPOS DE REQUISITOS

� Requisitos não funcionais: descrevem restrições ao

software de forma geral. Não são, portanto, relativos

diretamente às funções desempenhadas pelo produto.

� Um problema comum com os requisitos não-

funcionais é que normalmente é difícil de verificá-los

no produto. Exemplificando, um cliente pode declarar

objetivos gerais como facilidade de uso, capacidade de

detecção e recuperação de falhas e rapidez de

resposta.



TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO DE

REQUISITOS

� Não existe um processo ideal de levantamento de

requisitos que seja adaptável a todas as

empresas.

� Um dos motivos para isso é o fato de que uma boa

especificação de requisitos custa tempo e

dinheiro.

� Os desenvolvedores devem sempre insistir na

elaboração de uma especificação completa.



TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO DE

REQUISITOS

� Entrevistas: provavelmente a entrevista é a técnica

mais comum. O analista prepara uma série de

questões a serem respondidas sobre o futuro do

sistema.

� Podem ser:

� Abertas: são perguntas subjetivas em que se solicita ao

entrevistado que explique como funciona alguma tarefa a

ser automatizada. As respostas a essas perguntas definem

os detalhes a serem implementados, mas são pouco

objetivas.



TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO DE

REQUISITOS

� Fechadas: são perguntas objetivas em que o

entrevistado apresenta, por exemplo, alguns fatores

quantitativos.

� Continuidade: geralmente propõem que o

entrevistado apresente maiores detalhes sobre

alguma pergunta que não ficou muito clara.



TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO DE

REQUISITOS

� Etnografia: é uma técnica de observação que

pode ser utilizada para compreender os requisitos

sociais e organizacionais.

� Nesta técnica, um analista é inserido no

ambiente de trabalho de futuros usuários. O

trabalho diário é observado, assim como as

tarefas reais em que os participantes estejam

envolvidos.



TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO DE

REQUISITOS

� Questionários: às vezes, por questões de

distância, por exemplo, não é possível utilizar das

técnicas de entrevista ou etnografia e uma

possível solução é um questionário.

� O analista propõe um questionário para obter

informações. De acordo com sua experiência, ele

conduz os questionamentos em uma sequência

lógica e com as respostas consegue abstrair quais

as reais necessidades dos stakeholders.



TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTO DE

REQUISITOS

� Cenários: frequentemente os stakeholders

consideram mais fácil apresentar exemplos de

situações reais de seu trabalho do que responder

de forma abstrata às perguntas.

� Descrever tais situações permite que o cliente se

lembre de detalhes que podem não ser revelados

em questionários.

� Tais descrições constituem os chamados cenários

de uso.



REQUISITOS E AVALIAÇÃO DA

QUALIDADE DE SOFTWARE

� Com estudos e pesquisas bibliográficas sobre o

tema qualidade de produto de software e a

identificação e exploração da necessidade de

mercado, surge uma visão abrangente e profunda

sobre o que deve ser a avaliação da qualidade de

produto de software.



PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA

QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

� Um exame sistemático exige um processo de

avaliação que seja responsável por fornecer

passos a serem seguidos por quem for avaliar a

qualidade do produto de software. Um processo

de avaliação para esse exame sistemático pode

ser encontrado na série NBR ISO/IEC 14598, que

está inclusa na série 25000 - Divisão de Avaliação

da Qualidade



PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA

QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

� O público-alvo da série NBR ISO/IEC 14598 são

desenvolvedores, adquirentes e avaliadores independentes,

particularmente aqueles que são responsáveis por

avaliações de produtos de software.

� Os resultados de avaliações obtidos a partir da aplicação da

série NBR ISO/IEC 14598 podem ser utilizados por

gerentes, desenvolvedores e mantenedores, para medir a

aderência aos requisitos e para fazer melhorias onde

necessárias. Esses resultados também podem ser utilizados

por analistas, para estabelecer o relacionamento entre

medidas internas e externas.



PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA

QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

Resumidamente, a série 14598 está organizada da

seguinte forma:

� Parte 1 – Visão geral do processo de avaliação de

produto em geral.

� Partes 2 e 6 – Apoio ao processo de avaliação de

produto.

� Partes 3, 4 e 5 – Requisitos e orientações para o

processo de avaliação de projeto, em três situações:

desenvolvimento; aquisição e avaliação independente,

incluindo avaliação de terceira parte.



RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DA

ISO/IEC 14598



RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DA

ISO/IEC 14598

� A norma NBR ISO/IEC 14598-1 contém conceitos de

como avaliar a qualidade de software e define um

modelo de processo de avaliação genérico; junto com

as normas NBR ISO/IEC 14598-2 e NBR ISO/IEC

14598-6, estabelecem itens necessários para o suporte

à avaliação; e junto com as normas NBR ISO/IEC

14598-3, NBR ISO/IEC 14598-4 e NBR ISO/IEC

14598-5, estabelecem processo de avaliação específico

para desenvolvedores, adquirentes e avaliadores de

software, respectivamente.



RELACIONAMENTO ENTRE AS SÉRIES

9126 E 14598



NBR ISO/IEC 14598-3

� A norma NBR ISO/IEC 14598-3, que trata do

processo de avaliação para desenvolvedores de

software, aplica-se a todo software e em todas as

fases do ciclo de vida de desenvolvimento. Enfoca

a seleção de indicadores, para prever a qualidade

do produto final pela medição da qualidade de

produtos intermediários.



NBR ISO/IEC 14598-3

� Uma organização deve rever todos os requisitos e

recomendações indicados na norma:

� Requisitos organizacionais – infraestrutura que permita a

obtenção de dados e modificações nos processos baseados na

análise dos dados.

� Requisitos de projeto – processo de desenvolvimento

disciplinado, que permita o planejamento e a condução das

medições do software e sua avaliação; coordenar as atividades

de avaliação com suporte; modelo de desenvolvimento similar

a projetos anteriores, na sua organização de desenvolvimento

com mesmo conjunto de atributos, deve também ser aplicado

nos projetos, para permitir a análise dos dados.



NBR ISO/IEC 14598-3

� Retroalimentação para a organização –

muitos métodos de análise de dados requerem

dados de projetos desenvolvidos anteriormente,

sob condições similares e com requisitos de

qualidade comparáveis. A utilização de dados

obtidos em outras experiências é recurso para

melhorar o processo de avaliação e os módulos de

avaliação.



O DESENVOLVEDOR DEVE:

� Tornar os dados coletados disponíveis para a

organização, para seu uso em outros projetos de

desenvolvimento;

� Rever os resultados da avaliação e a validade do

processo de avaliação, indicadores e medidas

aplicadas;

� Melhorar os módulos de avaliação, incluir a coleta de

dados sobre indicadores extras, de maneira a validá-

los para uso posterior, quando necessário.



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� Essas características são apresentadas na norma NBR

ISO/IEC 14598-5, como características fundamentais

esperadas do processo de avaliação, e são detalhadas a

seguir:

� Repetível – a avaliação repetida de um mesmo produto, com

mesma especificação de avaliação, realizada pelo mesmo

avaliador, deve produzir resultados que podem ser aceitos

como idênticos;

� Reproduzível – a avaliação do mesmo produto, com mesma

especificação de avaliação, realizada por um avaliador

diferente, deve produzir resultados que podem ser aceitos

como idênticos;



O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� Imparcial – a avaliação não deve ser influenciada

frente a nenhum resultado particular;

� Objetiva – os resultados da avaliação devem ser

factuais, ou seja, não influenciados pelos

sentimentos ou opiniões do avaliador.



PROCESSO DE AVALIAÇÃO SEGUNDO A

NORMA NBR ISO/IEC 14598-1



ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

A. Estabelecimento dos requisitos da avaliação

� Nesta etapa, deve-se descrever os objetivos da

avaliação. Vários pontos de vista podem ser

considerados, dependendo dos diferentes usuários do

produto, tais como comprador, fornecedor,

desenvolvedor e operador; devem ser descritos os

objetivos e os requisitos da avaliação que dependem

da necessidade do solicitante da avaliação, ou seja, do

objetivo final da avaliação.



ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� Os solicitantes de uma avaliação podem ser:

1. Equipes de desenvolvimento, que usam o resultado da

avaliação para identificar ações corretivas e determinar

estratégias de evolução;

2. Vendedores, que usam a qualidade como marketing;

3. Compradores, para avaliar os produtos que estão competindo no

mercado;

4. Usuários, para obter confiança no produto;

5. Comunidade de software, para identificar e validar os métodos

mais adequados de avaliação e, assim, aumentar a credibilidade

das técnicas;

6. Laboratórios de avaliação, para desenvolver uma abordagem de

avaliação mais consistente.



ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� A análise de requisitos visa definir os requisitos

de qualidade do produto. Deve partir dos

objetivos da avaliação que traduzem diretamente

o interesse do requisitante da avaliação. A

análise define a profundidade, a abrangência, o

relacionamento da presente avaliação com

outras, e os objetos a serem avaliados.



ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

B. Especificação da avaliação

� Nesta etapa, deve-se definir o escopo da avaliação e as medidas a

serem executadas no produto submetido à avaliação, nos seus

vários componentes. O nível de detalhes na especificação da

avaliação deverá ser tal que, na sua base, a avaliação seja

repetível e reprodutível.

C. Projeto da avaliação

� Nesta etapa, devem ser documentados os procedimentos a serem

usados pelo avaliador, para executar as medidas especificadas na

fase anterior. O avaliador deve produzir um Plano de Avaliação,

que descreve os recursos necessários para executar a avaliação

especificada, assim como a distribuição desses recursos nas

várias ações a serem executadas.



ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

D. Execução da avaliação

� Nesta etapa, devem ser obtidos resultados da execução de

ações para medir e verificar o produto de software, de

acordo com os requisitos de avaliação, como descrito na

especificação da avaliação e como planejado no plano de

avaliação. Ao executar essas ações, tem-se o rascunho do

relatório de avaliação e os registros da avaliação.

E. Conclusão da avaliação

� Nesta etapa, deve-se revisar o relatório da avaliação e

disponibilizar os dados resultantes da mesma para o

requisitante da avaliação.



ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

� A fase de especificação da avaliação de um

produto de software, neste contexto, traz consigo

três importantes conceitos: medição, pontuação e

julgamento.



CONCEITOS NUM PROCESSO DE AVALIAÇÃO



CONCEITOS NUM PROCESSO DE AVALIAÇÃO

� Medição é a ação de aplicar uma medida de

qualidade de software a um produto de software

específico.

� Pontuação é a ação de transformar a medida

obtida em um sistema numérico preestabelecido.

� Julgamento é a emissão de um juízo sobre a

qualidade do produto de software.



REQUISITOS PARA PACOTES DE

SOFTWARE

� Entende-se por pacote de software o “conjunto

completo e documentado de programas fornecidos

a diversos usuários para uma aplicação ou função

genérica”. São exemplos de Pacotes de Software:

processadores de texto, planilhas eletrônicas,

bancos de dados, software gráficos, programas

para funções técnicas ou científicas e programas

utilitários, entre outros.



REQUISITOS PARA PACOTES DE

SOFTWARE

� É essa classe específica de produtos de software que é

conhecida como pacotes de software, e

internacionalmente estabeleceu-se a sigla COTS –

Commercial Off-The-Shelf, ou seja,produto de

software comercial de prateleira.

� A norma NBR ISO/IEC 25051 é aplicável à avaliação

de pacotes de software na forma em que são oferecidos

e liberados para uso no mercado – COTS. Incluem-se

como possíveis usuários dessa norma:



REQUISITOS PARA PACOTES DE

SOFTWARE

� Fornecedores que estejam especificando os requisitos para

um pacote de software; projetando um modelo para

descrever produtos; julgando seus próprios produtos;

emitindo declarações de conformidade; submetendo

produtos à certificação ou à obtenção de marcas de

conformidade;

� Entidades de certificação que pretendam estabelecer um

esquema de certificação por terceira parte;

� Laboratórios de teste, que terão de seguir as instruções

durante a execução de testes para certificação ou para

emissão de marca de conformidade;



REQUISITOS PARA PACOTES DE

SOFTWARE

� Laboratórios de avaliação, que executam medição

e pontuação de requisitos de qualidade de

software;

� Entidades de credenciamento que credenciam

entidades de certificação e laboratórios de testes

e de avaliação;

� Auditores, quando julgam a competência de

laboratórios de teste e de avaliação;



REQUISITOS PARA PACOTES DE

SOFTWARE

� Compradores que pretendam comparar seus

próprios requisitos com os aqui descritos;

comparar os requisitos necessários para executar

uma determinada tarefa com a informação

presente nas descrições de produtos existentes;

procurar por produtos certificados; verificar se os

requisitos foram atendidos;

� Usuários que se pretendam beneficiar com

produtos melhores.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA

PACOTES

� É importante ressaltar que os requisitos estabelecidos na norma

“podem” ou “devem” estar presentes no pacote de software. As formas

verbais “pode” e “deve” são explicitadas a cada requisito estabelecido,

as quais podem ser Mandatórias (termo “deve”) ou Recomendáveis

(termo “pode”).

� É importante observar que o uso de um requisito como recomendável

está diretamente relacionado com o tipo do produto, ou seja, para

alguns tipos de produtos esses requisitos podem ser mandatórios.

� Por exemplo, um sistema de reserva de passagens aéreas tem como

um dos requisitos mandatórios a Confiabilidade; em um sistema de

entretenimento, a Confiabilidade não é Mandatória, e sim

Recomendável.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

� Um pacote de software deve possuir toda a

documentação do pacote, que é composta pela

Descrição de Produto, Documentação do Usuário

e Software.

� A seguir são descritos os requisitos de qualidade

de cada um desses componentes.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A. Descrição de produto

� A descrição de produto é um documento que

expõe as principais propriedades de um pacote de

software, com os objetivos de:

� Auxiliar o usuário ou os potenciais compradores

desse produto, na avaliação da adequação do produto

às suas reais necessidades; e

� Servir como base para testes.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

� Este documento deve estar disponível ao usuário,

independentemente da aquisição do produto, por

meio de um catálogo, de uma mídia digital e

de apresentação ou qualquer outro meio

disponível que alcance esse objetivo.

� A descrição deve ser clara, compreensível e

harmônica com os outros documentos associados.

A norma propõe aspectos práticos e diretos,

indicando “o que” deve conter a descrição.



Item Requisitos

Disponibilidade Deve estar disponível para adquirentes.

Conteúdo Deve conter as informações necessárias, não deve conter inconsistências internas, e as
informações devem poder ser testadas ou verificadas.

Identificação e indicações

Deve apresentar uma identificação única; o COTS deve ser indicado pelo nome, versão e
data; deve conter nome e endereço do fornecedor; deve identificar as tarefas e serviços que
podem ser realizados; deve indicar o uso de vários usuários ou para um único usuário em
um sistema; devem ser identificadas as interfaces, ou software, se houver referência; deve
indicar se o produto COTS depende de um software e/ou hardware; deve indicar se
é oferecido suporte; e deve indicar se é oferecida manutenção.

Declarações sobre
funcionalidade

Deve conter informações sobre as subcaracterísticas; deve apresentar uma visão geral
das funções disponíveis, os valores-limite, se existirem, e os dispositivos de segurança de 
acesso ao produto, quando necessários.

Declarações sobre confiabilidade
Deve conter informações sobre as subcaracterísticas ; deve indicar a capacidade do
software de permanecer em operação e deve apresentar as informações sobre os 
procedimentos para salvar e recuperar dados.

Declarações sobre usabilidade

Deve conter informações sobre as subcaracterísticas; deve apresentar o tipo de interface
com o usuário; se é necessário algum conhecimento técnico específico para o seu uso; se
o produto pode ser adaptado às necessidades do usuário; se há proteção técnica contra
infração e se há indicações de acessibilidade.

Declarações sobre eficiência Deve conter informações sobre as subcaracterísticas; pode incluir informações sobre
configurações do sistema.

Declarações sobre
manutenibilidade

Deve conter informações sobre as subcaracterísticas; deve conter declarações sobre a
manutenibilidade do produto.

Declarações sobre portabilidade Deve conter informações sobre as subcaracterísticas; deve especificar as configurações
de hardware e software e deve fornecer informações sobre instalação.

Declarações sobre qualidade em
uso

Deve conter informações sobre as características e deve disponibilizar o relatório de
testes.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA A

DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO

B. Documentação de usuário

� A documentação de usuário é o conjunto completo

de documentos, disponíveis na forma impressa ou

não, fornecidos para utilização de um produto.

Essa documentação deve incluir todos os dados

para a instalação, para o uso da aplicação e para

a manutenção do produto de software. A norma

ISO 9127 pode ser utilizada para auxiliar

nessa documentação



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA A

DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO

Item Requisitos

Completeza
Deve conter todas as informações necessárias para o uso do produto, tais como
estabelecer
todas as funções do pacote, procedimentos de instalação, de backup e os valores-
limite.

Correção A informação apresentada deve estar correta e sem ambiguidade.

Consistência
Deve haver plena coerência entre a documentação e a descrição do produto.
Cada termo
deve ter um único significado.

Inteligibilidade
Deve ser compreensível pela classe de usuários que desenvolve atividades com o
produto,
utilizando termos apropriados, exibições gráficas e explicações detalhadas.

Apreensibilidade
Deve ser apresentada de forma que facilite uma visão geral, por meio de índices 
e tabelas
de conteúdo.

Operacionalidade
Deve indicar como imprimir a documentação, se necessário; deve conter 
sumário e deve definir termos que não sejam comuns.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA

SOFTWARE

C. Software

� O último componente dos requisitos de qualidade é

referente ao software; para isso utiliza as mesmas

definições das características de qualidade da norma

NBR ISO/IEC 9126-1. As características de

Funcionalidade, Confiabilidade e Usabilidade são

destacadas e devem ser verificadas com o uso do

produto. Não há requisitos específicos para os

aspectos de Eficiência, Manutenibilidade,

Portabilidade e Qualidade em uso.



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA

SOFTWARE
Item Requisitos

Funcionalidade
Devem ser verificados os procedimentos para instalação do produto; a presença de todas 
as funções mencionadas; a execução correta dessas funções; a ausência de contradições 
entre a descrição do produto e a documentação do usuário.

Confiabilidade
O usuário deve manter o controle do produto, sem corromper ou perder dados, mesmo
que a capacidade declarada seja explorada até os limites ou fora deles, se uma entrada
incorreta é efetuada, ou ainda se instruções explícitas na documentação são violadas.

Usabilidade
A comunicação entre o programa e o usuário deve ser de fácil entendimento, por meio 
das entradas de dados, mensagens e apresentação dos resultados, utilizando um
vocabulário apropriado, representações gráficas e funções de auxílio (help), entre outras; 
o programa também deve proporcionar uma apresentação e organização que facilitem 
uma visão geral das informações, além de procedimentos operacionais que o
auxiliem: por exemplo, a reversão de uma função executada e o uso de recursos de 
hipertexto em funções de auxílio, entre outros



REQUISITOS DE QUALIDADE PARA

SOFTWARE

Eficiência Deve estar em conformidade com as declarações na descrição do produto.

Manutenibilidade Deve estar em conformidade com as declarações na descrição do produto.

Portabilidade
O software deve poder ser instalado; a instalação e a operação devem ser verificadas 
em todas as
plataformas e deve fornecer meios de desinstalação.

Qualidade em uso Deve estar em conformidade com as declarações na descrição do produto.



REQUISITOS PARA DOCUMENTAÇÃO DE

TESTE

� O objetivo da documentação de teste é

demonstrar a conformidade do software em

relação aos requisitos de qualidade para o

software. A documentação de teste deve incluir:

plano de teste, descrição do teste e resultados dos

testes.



REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO DE

TESTE
Item Requisitos

Requisitos gerais
As informações contidas na documentação de teste devem ser verificáveis e
corretas e não devem
apresentar contradições. A documentação de teste deve conter o plano, a descrição
e os resultados de testes; deve conter a lista de todos os documentos, e cada
documento deve estar completo.

Plano de teste

Todas as características de qualidade devem estar sujeitas a casos de teste e
devem ser objetivo de
pelo menos um caso de teste. Todas as funções descritas devem estar sujeitas a
casos de teste e devem ser objetivo de pelo menos um caso de teste. Os casos de
teste devem demonstrar a conformidade do software. Caso os documentos de
requisitos sejam mencionados na descrição de produto, devem estar sujeitos a
pelo menos um caso de teste. O nível de decomposição funcional, o método do
projeto do caso de teste, os procedimentos de instalação, os limites operacionais, 
possíveis violações, exemplos indicados na documentação de usuário devem ser
casos de teste.

Descrição do teste
O objetivo do teste, identificador único, dados de entrada e limites, detalhamento
dos passos, saída
esperada para cada caso de teste e critérios para interpretação do resultado.

Resultados dos 
testes

Relatório da execução dos casos de teste, relatório de não conformidade e
julgamento dos resultados do
teste.



INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE

CONFORMIDADE

� A avaliação da conformidade de pacotes de

software pode ser vista como uma avaliação de

terceira- parte. Sendo a terceira-parte um

laboratório com estruturas de certificação ou um

laboratório de avaliação interno, que seja

independente do desenvolvedor.



INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE

CONFORMIDADE

Fases Recomendações

Pré-requisitos Todos os itens descritos devem estar presentes e conformes

Atividades
Requisitos especificados na descrição, requisitos especificados na
documentação e requisitos especificados no software devem ser avaliados.

Processo de avaliação
O fornecedor deve prover subsídios para avaliação de terceira-parte, obedecendo
às atividades do
item anterior.

Relatório

O relatório deve conter: identificação do produto, data de encerramento da
avaliação, descrição dos
sistemas computacionais utilizados, documentos utilizados, resumo das
atividades de avaliação, resumo dos resultados de avaliação de conformidade,
resultado detalhado da avaliação de conformidade e relação de não
conformidades. Esse documento deve ter suas páginas numeradas e o número
total de páginas

Avaliação na fase
de 
acompanhamento

As partes alteradas nos documentos e software, as partes inalteradas, as que
devem ser
influenciadas e as que podem influenciar pelas partes alteradas ou pelas 
alterações em um determinado sistema devem ser avaliadas como se fosse
um novo software.



REQUISITOS DE USABILIDADE NA

INTERFACE

� Projetos de interfaces com usuários e serviço ao

cliente gerarão provavelmente mais valor

agregado às empresas de computadores que a

manufatura de hardware; e interfaces com

usuários refletem um caminho para diferenciação

de produtos, num mercado dominado pela

tendência dos sistemas abertos.



REQUISITOS DE USABILIDADE NA

INTERFACE

� Usuários não precisam que as máquinas sejam

amigáveis, precisam de máquinas que não

interfiram nos seus métodos, quando eles tentam

realizar suas tarefas.

� As necessidades do usuário podem ser descritas ao

longo de uma única dimensão, por sistemas que são

mais ou menos amigáveis. Na realidade, diferentes

usuários têm diferentes necessidades, e um sistema

que é amigável para um pode parecer muito tedioso

para outro.



USABILIDADE

� Pode-se utilizar usabilidade com a seguinte definição:

� Usabilidade – medida na qual um produto pode ser

usado por usuários específicos a fim de atingir

objetivos específicos, como eficácia, eficiência e

satisfação, em um determinado contexto de uso.

� Usabilidade deve ser considerada como fator

importante no projeto de produtos de software porque

diz respeito a quanto os usuários dos produtos são

capazes de trabalhar eficazmente, eficientemente e

satisfeitos.



PRINCÍPIOS DE DIÁLOGO

� A norma ISO 9241-10, que define princípios de diálogo,

estabelece sete princípios importantes para o projeto e

avaliação de um diálogo com computador, ou seja, interface.

São eles:

� Adequação à tarefa – um diálogo é adequado para uma tarefa

quando ele apoia o usuário na conclusão efetiva e eficiente da tarefa;

� Autodescrição – um diálogo é autodescrito quando cada

passo é imediatamente compreensível por meio da resposta do

sistema ou é explicado ao usuário, quando solicitado;

� Controlabilidade – um diálogo é controlável quando o usuário pode

iniciar e controlar a direção e ritmo da interação, até que seu objetivo

tenha sido atingido;



PRINCÍPIOS DE DIÁLOGO

� Conformidade com expectativas do usuário – um diálogo está em

conformidade com as expectativas do usuário, quando é consistente e

corresponde às características do usuário, tais como: conhecimento da

tarefa, educação e experiência, e às convenções comumente aceitas;

� Tolerância a erro – um diálogo é tolerante a erros se, apesar de

erros de entrada evidentes, o resultado esperado pode ser obtido com

pouca ou nenhuma ação corretiva do usuário;

� Adequação à individualização – um diálogo é capaz de

individualização quando a interface pode ser modificada, para se

adequar às necessidades da tarefa, preferências individuais e

habilidades do usuário;

� Adequação ao aprendizado – um diálogo é adequado para

aprendizado quando auxilia e orienta o usuário a usar o sistema.



ORIENTAÇÕES SOBRE A USABILIDADE

� A norma ISO 9241-11 estabelece orientações sobre a usabilidade,

atributos de usabilidade e objetivos dos testes de usabilidade.

� Esta norma trata dos benefícios de medir a usabilidade em termos de

performance e satisfação do usuário, que são medidas pela extensão

com que as metas pretendidas são alcançadas, pelos recursos a serem

gastos para alcançar as metas, e pela extensão com que os usuários

avaliam o produto como aceitável.

� Esta norma enfatiza que a usabilidade dos computadores depende do

contexto de uso, e o nível de

� Usabilidade alcançada dependerá de circunstâncias específicas em

que o produto é usado.



ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

� A apresentação da informação deve permitir ao usuário realizar

tarefas de maneira eficiente, eficaz e com satisfação. Para atingir esse

objetivo, os seguintes atributos devem ser considerados:

� Clareza – o conteúdo da informação é passado rápida e corretamente;

� Descrição – a informação apresentada pode ser corretamente distinguida;

� Concisão – os usuários não são sobrecarregados com informações fora do

contexto;

� Consistência – design único, em conformidade com a expectativa do

usuário;

� Detecção – a atenção do usuário é direcionada para a informação

requerida;

� Legibilidade – a informação é fácil de ser lida;

� Compreensibilidade – o significado é claramente compreendido, sem

ambiguidade, interpretável e reconhecido.



REQUISITOS PARA DOCUMENTAÇÃO DE

USUÁRIO

� A documentação de software é um produto

fundamental, gerado no processo de

desenvolvimento de software.

� É importante que o documento retrate fielmente

o software, de modo que as atividades como

avaliação e modificação do software possam ser

realizadas sem maiores transtornos,

possibilitando facilidade e maior eficiência no

manuseio do software por parte dos usuários.
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