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QUALIDADE DE CÓDIGO

� Programar é uma tarefa intelectual. Por causa

disso, frequentemente, encontrar uma solução a

um problema é um feito individual. Contudo,

programadores trabalham em equipe e devem

contribuir entre si para construir as soluções a

cada problema.

� Escrever corretamente o código auxilia na busca

de objetivos como a redução de defeitos e a

validação de requisitos.



QUALIDADE DE CÓDIGO

� Problemas frequentes e que continuam ligados à

rotina dos programadores:

� Traduzir especificações em código;

� Analisar código escrito por outros programadores;

� Modificar código para remover defeitos

� Essas tarefas envolvem a manipulação direta de

textos escritos em linguagens não-naturais,

carregados de informação que é expressa de

maneira não amigável.



PRÉ-REQUISITO DA CODIFICAÇÃO

� As linguagens atuais possuem um repertório

extenso de sintaxe e semântica, ultrapassando

bastante em complexidade as linguagens mais

antigas.

� Uma maneira fácil de constatar isso é comparar

as linguagens não orientadas a objetos com as

orientadas.



PRÉ-REQUISITO DA CODIFICAÇÃO

� O desconhecimento das possibilidades de uma

linguagem pode também significar que

desenvolvedores estejam fazendo esforço

desnecessário.

� Assim, um segundo aspecto da qualidade de

software estará ameaçado: a economia.



PRÉ-REQUISITO DA CODIFICAÇÃO

� O segundo instrumento necessário a

programadores é o conhecimento e uso de

técnicas adequadas de codificação. Tais técnicas

envolvem diversos aspectos:

� Escrita e organização de textos carregados de

símbolos;

� Inclusão de informações necessárias a futuras

atividades de manutenção e testes;

� Inclusão no código de dispositivos de segurança;



LEITURA DE CÓDIGO: COMPREENSÃO DA

SEMÂNTICA

� As linguagens de programação não foram projetadas para tornar fácil

a leitura para usuários humanos.

Exemplos:

� Suponha a seguinte linha de código em C++:

while (*pt++ = *ps++);

� Ela também poderia ser escrita da seguinte forma:

while (*os){

*pt = *ps;

pt++;

ps++;

}

*pt =0;



ESTILOS DE CODIFICAÇÃO

� Cada diferente linguagem de programação acaba

possuindo um “estilo” de escrita, conhecido e aceito

pela comunidade de programadores como sendo o

mais adequado.

� Regras simples de estilo de codificação podem poupar

bastante trabalho, na medida em que evitam erros de

compreensão durante a leitura do código.

� Um estilo normalmente se aprende lendo códigos de

outras pessoas.



MELHORANDO A ESCRITA

� Garantir uma leitura mais fácil do programa é

um objetivo recompensado com diversas

vantagens:

� Menor probabilidade do programador perder o

controle sobre a complexidade do que está

escrevendo;

� Maior facilidade de depurar;

� Melhora do trabalho em equipe.



MELHORANDO A ESCRITA

� Em primeiro lugar, é relativamente frequente a

falta de disciplina ou de treinamento.

Programadores que ainda não tenham passado pela

experiência de trabalhar em equipe, ou nunca

tenham realizado a manutenção do código escrito

por outra pessoa, não dão o devido valor para a

prática da boa escrita.

� O segundo grande motivo é a pressão do ambiente

de trabalho, em relação à produtividade.



IDENTIFICADORES

� Alguns programadores se confundem no momento de

escolher identificadores. O resultado pode dificultar

bastante a compreensão do texto.

� Um exemplo em linguagem C:

s++;

� Será compreendida como sendo o incremento de um

ponteiro para char. Um possível problema é se o

programador usou essa variável como inteiro.

� Não existem regras, mas o bom senso deve prevalecer.



EXEMPLO DE PADRÃO DE NOMENCLATURA

� Não existem normas universalmente aceitas

sobre como padronizar identificadores de

variáveis.

� Algumas empresas criam diretivas internas que

permitem harmonizar o trabalho da equipe.

� Inicialmente, pode ser útil definir um dicionário

de prefixos e sufixos utilizados para nomear

elementos dentro do código.



EXEMPLO DE PADRÃO DE NOMENCLATURA

� Exemplo:
Prefixo Significado

arq Arquivo

c Caractere

i,j,k, cont Contador

f, flag Variável booleana

fun Função

n,m,q Quantidades

r,reg Registros

s,str Cadeias de caracteres

buf Buffer

x,y,z Coordenadas

p, ptr ponteiros



EXEMPLO DE PADRÃO DE NOMENCLATURA

� Exemplos de prefixos para identificadores

Escopo Forma de identificação

Global do sistema Prefixada com G_

Global do módulo Prefixada com M_

Variável de classe Prefixada com E_

Membro de classe Prefixada com _

Variável comum de classe ou 
de subrotina

minúsculas



EXEMPLO DE PADRÃO DE NOMENCLATURA

� Exemplos de prefixos para diferentes elementos

Prefixo Significado

Tp_ Tipo de dado

C_ Classe

A_ Aspecto

e_ Enumeração

s_ Registro (struct)

M_ Macro definição



PADRÃO DE CODIFICAÇÃO WEB

� No desenvolvimento de aplicações web, existem

alguns padrões de nomenclatura consagrados.
Elemento Prefixo

Formulário frm

Texto txt

TextArea txa

Checkbox chk

Hidden hdn

Password psw

Botão radio rdo

Botão reset rst

Botão submit sbt

Select slt



RECUOS, ESPAÇAMENTO E ALINHAMENTO

� Estamos habituados a reconhecer uma estrutura

em textos, contendo títulos e subtítulos,

parágrafos ou tabelas. Esse hábito é adquirido

após anos de leitura e é aplicado

inconscientemente quando lemos também

códigos.



FERRAMENTAS APROPRIADAS: EDITORES

� Os editores de código oferecem alguns recursos

que permitem agilizar a tarefa de escrita ou

mesmo auxiliar na padronização dos textos.

Recuos

� Os recuos são utilizados para evidenciar blocos de

código. O termo comumente utilizado para

referir-se é a “endentação”.



FERRAMENTAS APROPRIADAS

Code templates

� Uma boa parte do trabalho de digitação é repetitiva.

Os code templates servem para aliviar esse problema.



DOCUMENTAÇÃO DE CÓDIGO

� Ao estudar o funcionamento de um programa, um

desenvolvedor precisa compreendê-lo inicialmente

como um todo e, depois, entender a operação de cada

componente que o compõe.

� Suponha a situação de analisar um código de mais de

2000 linhas, escrito por outro programador. Seu

trabalho é compreender o que o outro programador

escreveu e isso será facilitado se você tiver algumas

“pistas”, que são os comentários.



REAPROVEITAMENTO DE CÓDIGO

� O princípio do reaproveitamento de código é

muito simples: problemas que já foram

solucionados no passado não precisam ser

resolvidos novamente, evitando-se “reinventar a

roda”.

� Um exemplo bem simples são as funções para

validar CPF.



REUSO DE TRECHOS DE CÓDIGO

� Copiar código pronto e adaptá-lo é muitas vezes uma

excelente solução de implementação. Se o código

antigo foi corretamente validado, sua qualidade pode

estar garantida.

� Isso representa economia de tempo e recursos, pois

embora os teste de integração ainda sejam

necessários, os testes de unidade podem ser

dispensados.

� Exemplos: chats que podem ser reutilizados dentro de

códigos ao invés de se reescrever toda a rotina.



COMUNIDADES DE DESENVOLVEDORES

� Oportunidades de reaproveitamento não se

limitam aos projetos antigos pertencentes à

empresa onde um desenvolvedor trabalha. A

internet é uma fonte repleta de possibilidades,

contendo:

� Tutoriais;

� Programas completos;

� Bibliotecas de funções.



BIBLIOTECAS

� Outra fonte de código pronto são as bibliotecas de funções, as

quais permitem que um desenvolvedor se concentre nas tarefas

que sua aplicação deve prover, liberando-o em certa medida do

esforço de construir o código básico de suporte à execução dessas

tarefas.

� Há bibliotecas para uma grande diversidade de áreas, como:

� Compressão e criptografia;

� Construção de interfaces;

� Comunicação em rede;

� Cálculo numérico;

� Manipulação gráfica em 2D e 3D.



PROGRAMAÇÃO DEFENSIVA

� A programação defensiva pode ser compreendida

como uma atitude de desconfiança a respeito de

tudo que possa vir a dar errado. Essa atitude se

traduz basicamente em aumentar o controle

sobre a execução do programa. Isso pode ser feito

pela inclusão de um maior número de verificações

no código.



ENTRADAS DE DADOS

� Costuma-se dizer que uma boa forma de testar

um programa é deixar uma criança operá-lo.

� Um programa não deveria aceitar entradas

erradas em nenhuma hipótese. Esse princípio

pode ser aplicado em diversos pontos do código:

� Crítica de entradas de dados via interface com

usuário;

� Dados fornecidos de uma rotina a outra rotina;

� Consistência de estrutura de dados.



EXCEÇÕES

� Uma exceção, como o nome indica, é uma

condição inesperada que causaria uma falha no

programa.

� Todas essas situações que podem levar a erros de

execução, como por exemplo, uma divisão por zero

ou qualquer outra situação, deve ser devidamente

tratada.



TÉCNICA CLEANROON

� Surgiu na IBM, na década de 80 e foi

desenvolvida por um matemático.

� A metodologia CleanRoon é orientada a equipes e

baseia-se em controles estatísticos. Combina

métodos formais, verificações de correção e testes

estatísticos para criar uma abordagem “zero-

defeitos” para a produção de software.



TÉCNICA CLEANROON

� Alguns conceitos da técnica CleanRoon:

� Fazer certo da primeira vez, evitando ciclos de

codificação – teste de erros;

� Desenvolvimento incremental, em que cada etapa

deve ser aprovada;

� Especificação formal de programas;

� O teste de software segue princípios estatísticos; cada

teste é uma amostra de uma população, ou seja, serve

para estimar a qualidade do produto.



PROGRAMAÇÃO POR CONTRATO

� A programação por contrato baseia-se na noção

de assertivas. Em certos pontos do programa são

estabelecidas condições que, se violadas, indicam

a ocorrência de falhas.

� O conceito original da programação por contrato é

provavelmente chamada de lógica de Floyd-

Hoare, desenvolvido na década de 70.



PROGRAMAÇÃO POR CONTRATO

� Basicamente, dois tipos de condição devem ser

estabelecidos para cada trecho de código:

� Pré-condições, que devem ser satisfeitas para que

o código subsequente seja corretamente

executado;

� Pós-condições, que devem ser satisfeitas ao final

da execução do trecho considerado.



PROGRAMAÇÃO POR CONTRATO

� Na programação por contrato, pode-se incluir

ainda um terceiro tipo de condição: as

invariantes, que devem ser verdadeiras durante

toda a execução do trecho de código ao qual se

aplicam.

� Idealmente, os contratos deveriam ser utilizados

ao longo de todo o código.



ATIVIDADES DE PESQUISA

1. Pesquise, instale e faça testes com o software

Doxygen.

Acesse: http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/

2. Pesquise sobre o tema “Programação

Intencional”, de Charles Simonyi e escreva um

breve resumo sobre os principais pontos, que

deve ser discutido com a sala.
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