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SISTEMAS DE SOFTWARE
 Os sistemas de software não são sistemas isolados
mas componentes essenciais de sistemas mais amplos
que tem um propósito humano, social e
organizacional.

 Exemplo
 O sistema meteorológico no deserto é parte de sistemas

maiores de registro e previsão meteorológicas.
 Incluem hardware e software, processos de previsão,

usuários do sistema, as organizações que dependem das
previsões do tempo, etc.



SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS



CAMADAS NA PILHA DE SISTEMAS
SOCIOTÉCNICOS
 Equipamento

 Dispositivos de hardware, alguns podendo ser computadores. A
maioria dos dispositivos incluirá algum tipo de sistema embutido.

 Sistema operacional
 Fornece um conjunto comum de recursos para os níveis mais altos do

sistema.
 Comunicações e gerenciamento de dados

 Middleware que fornece acesso a sistemas remotos e bancos de dados.
 Sistemas de aplicação

 Funcionalidade específica para atender a algum requisito da
organização.



CAMADAS NA PILHA DE SISTEMAS
SOCIOTÉCNICOS
 Processos de negócio

 Um conjunto de processos envolvendo pessoas e sistemas
de computador que mantêm as atividades do negócio.

 Organização
 Atividades estratégicas de negócio de nível mais alto que

afetam a operação do sistema.
 Sociedade

 Leis, regulamentações e a cultura que afetam a operação
do sistema.



SISTEMAS COMPLEXOS
 Um sistema é uma coleção intencional de componentes
inter-relacionados que funcionam juntos para alcançar
algum objetivo em comum.

 Um sistema pode incluir software, hardware mecânico,
elétrico e eletrônico e ser operado por pessoas.

 Os componentes do sistema são dependentes de outros
componentes do sistema.

 As propriedades e o comportamento dos componentes do
sistema estão intrinsicamente interligados. O que gera
complexidade.



CATEGORIAS DE SISTEMA
 Sistemas técnicos baseados em computador

 São os sistemas que incluem hardware e software, mas os processos
operacionais e pessoas não são normalmente considerados partes do
sistema. O sistema não é autoconsciente.

 Exemplo: Um processador de textos usado para escrever um livro.
 Sistemas sociotécnicos

 São os sistemas que incluem sistemas técnicos mas também processos
operacionais e pessoas que usam e interagem com o sistema técnico.
Sistemas sociotécnicos são governados por políticas e regras
organizacionais.

 Exemplo: Um sistema de publicação para produção de um livro.



FATORES ORGANIZACIONAIS
 Mudanças de processos

 Os sistemas podem demandar mudanças nos processos de negócio o
que pode requerer treinamento. Mudanças significativas podem sofrer
resistência por parte dos usuários.

 Mudanças de trabalho
 Os sistemas podem diminuir a necessidade de habilidades ou causar

mudanças na forma como se trabalha. O status dos indivíduos em uma
organização pode ser afetado pela introdução de um sistema novo.

 Mudanças organizacionais
 Os sistemas podem mudar a estrutura política de poder em uma

organização. Se uma organização depende de um sistema, aqueles que
controlam o sistema têm mais poder.



CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS
SOCIOTÉCNICOS
 Propriedades emergentes

 Propriedades do sistema como um todo, as quais dependem
dos componentes do sistema e seus relacionamentos.

 Não-determinísticos
 Nem sempre produzem o mesmo resultado quando

apresentados as mesmas entradas pois o comportamento do
sistema é parcialmente dependente de operadores humanos.

 Relações complexas com objetivos organizacionais
 A extensão pela qual o sistema dá suporte aos objetivos

organizacionais não depende apenas do próprio sistema.



PROPRIEDADES EMERGENTES
 São as propriedades do sistema como um todo, ao
invés das propriedades que podem ser derivadas
das propriedades dos componentes do sistema.

 As propriedades emergentes são uma
consequência dos relacionamentos entre os
componentes do sistema.

 Devido a esse fato, essas só podem ser avaliadas
e medidas assim que os componentes são
integrados na formação de um sistema.



EXEMPLOS DE PROPRIEDADES
EMERGENTES



TIPOS DE PROPRIEDADES EMERGENTES
 Propriedades emergentes funcionais

 Essas aparecem quando todas as partes do sistema trabalham
juntas para alcançar algum objetivo. Por exemplo, uma
bicicleta tem a propriedade funcional de ser um dispositivo de
transporte, a qual foi montada a partir de seus componentes.

 Propriedades emergentes não-funcionais
 Exemplos são: confiabilidade, desempenho e proteção do

sistema. Esses estão relacionados ao comportamento do
sistema em seu ambiente operacional. Eles geralmente são
críticos para sistemas baseados em computador já que a falha
em alcançar um nível mínimo pré-definido nessas
propriedades pode tornar o sistema inútil.



CONFIABILIDADE COMO UMA PROPRIEDADE
EMERGENTE
 Devido a interdependência dos componentes, as
falhas podem se propagar através do sistema.

 Geralmente, as falhas de sistema ocorrem devido a
inter-relacionamentos entre os componentes não
observados .

 É praticamente impossível antecipar todas os
possíveis relacionamentos entre os componentes.

 As medições de confiabilidade de software podem dar
uma falsa impressão sobre a confiabilidade geral do
sistema.



INFLUÊNCIAS À CONFIABILIDADE
 Confiabilidade do hardware

 Qual é a probabilidade de um componente de hardware falhar e
quanto tempo demora para reparar esse componente?

 Confiabilidade de software
 Qual a possibilidade de um componente de software produzir uma

saída incorreta? Geralmente, a falha de software é distinta da falha de
hardware pelo fato de que o software não se desgasta com o tempo.

 Confiabilidade de operador
 Qual a possibilidade do operador de um sistema cometer um erro?

 As falhas não são independentes e se propagam de um nível
para outro.



NÃO-DETERMINISMO
 Um sistema determinístico é aquele no qual uma dada
sequência de entradas sempre produzirá a mesma
sequência de saídas.

 Sistemas de software são determinísticos; sistemas que
incluem humanos são não-determinísticos.
 Um sistema sociotécnico não produzirá sempre a mesma

sequência de saídas a partir da mesma sequência de entradas.
 Elementos humanos

 As pessoas não se comportam sempre da mesma forma.
 Mudanças no sistema

 Devido a mudanças frequentes no hardware, no software e nos dados, o
comportamento do sistema é imprevisível.



ENGENHARIA DE SISTEMAS
 Aquisição, especificação, projeto, implementação,
validação, implantação e manutenção de sistemas
sociotécnicos.

 Se preocupa com os serviços fornecidos pelo
sistema, restrições em sua construção e operação
e as formas nas quais ele é usado para alcançar
seu propósito ou propósitos.



ESTÁGIOS DA ENGENHARIA DE SISTEMAS



ESTÁGIOS DA ENGENHARIA DE SISTEMAS
 Aquisição

 O propósito do sistema é estabelecido, são definidos os requisitos de
alto nível do sistema, são tomadas decisões a respeito de como a
funcionalidade será distribuída e são adquiridos os componentes do
sistema.

 Desenvolvimento
 O sistema é desenvolvido – os requisitos são definidos em mais

detalhes, o sistema é implementado e testado e os processos
operacionais são definidos.

 Operação
 O sistema é implantado e colocado em uso. São feitas mudanças

conforme novos requisitos emergem. Eventualmente, o sistema é
desqualificado e substituído.



PONTOS IMPORTANTES
 Os sistemas sociotécnicos incluem hardware, software e
pessoas, e são projetados para alcançar algum objetivo de
negócio.

 Os fatores humanos e organizacionais, como a estrutura e
política organizacional, tem um efeito significativo na
operação dos sistemas sociotécnicos.

 As propriedades emergentes são propriedades
características do sistema como um todo, e não de suas
partes componentes.

 Os estágios fundamentais da engenharia de sistemas são
aquisição, desenvolvimento e operação.



AQUISIÇÃO DE SISTEMAS
 A aquisição de um sistema (ou sistemas) para suprir
alguma necessidade organizacional identificada.

 Antes da aquisição, são tomadas decisões a respeito
de:

 O escopo do sistema
 Orçamentos e prazos do sistema
 Requisitos de alto nível do sistema
 Baseando-se nessas informações são tomadas decisões
sobre a aquisição do sistema, o tipo de sistema e os
possíveis fornecedores do sistema.



FATORES QUE CONDUZEM À DECISÃO
 O estado de outros sistemas organizacionais
 A necessidade de cumprir regulamentações
externas

 A concorrência externa
 Reorganização do negócio
 O orçamento disponível



AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
 Antes da aquisição, geralmente é necessário algum trabalho

na especificação de sistema e projeto da arquitetura.
 Você precisa de uma especificação para fazer um contrato de

desenvolvimento de um sistema
 A especificação pode permitir a compra de um sistema de prateleira

(COTS – Commercial Off-The-Shelf). Quase sempre mais barato do
que desenvolver um sistema do zero.

 Geralmente, os sistemas complexos de grande porte são feitos
de uma mistura de componentes de prateleira e componentes
especialmente projetados. Os processos de aquisição para esses
diferentes tipos de componentes geralmente são diferentes.



PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA



QUESTÕES SOBRE AQUISIÇÃO
 Os requisitos talvez precisem ser modificados
para coincidirem com as capacidades dos
componentes ode prateleira.

 A especificação dos requisitos pode ser parte do
contrato de desenvolvimento do sistema.

 Geralmente, depois que ocorre a seleção do
fornecedor para construção do sistema, existe um
período de negociação do contrato, para tratar de
possíveis mudanças.



FORNECEDORES E SUBFORNECEDORES
 A aquisição de grandes sistemas de
hardware/software geralmente se baseia em um
contratante principal.

 Subcontratantes fornecem partes do sistema.
 O cliente negocia com o fornecedor principal, e
não negocia diretamente com os subcontratantes.



DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
 Geralmente, segue uma abordagem dirigida a planos,
devido a necessidade de desenvolvimento paralelo de
diferentes partes do sistema.
 Existe um pequeno escopo para iteração entre as fases pois as

mudanças no hardware são muito caras. O software pode ter
de compensar problemas de hardware.

 Inevitavelmente, envolve engenheiros de diferentes
disciplinas trabalhando juntos.
 Muito escopo para desentendimento aqui.
 Como explicado, diferentes disciplinas usam diferentes

terminologias, logo, é necessária muita negociação. Os
engenheiros podem ter cronogramas pessoais para realizar.



DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMA
 Os tipos de requisitos definidos nesse estágio são três:

 Requisitos funcionais abstratos. As funções do sistema são
definidas de forma abstrata;

 Propriedades do sistema. Em geral, são definidos os
requisitos não-funcionais do sistema;

 Características indesejáveis. São especificados os
comportamento inaceitáveis do sistema.

 Também devem ser definidos os objetivos
organizacionais gerais do sistema.



O PROCESSO DE PROJETO DE SISTEMA
 Particionar os requisitos

 Organizar os requisitos em grupos relacionados.
 Identificar subsistemas

 Identificar um conjunto de subsistemas que, coletivamente,
podem alcançar os requisitos do sistema.

 Determinar requisitos para os subsistemas
 Causa problemas particulares quando são usados COTS.

 Especificar as funções dos subsistemas.
 Definir as interfaces dos subsistemas

 Atividade crítica para o desenvolvimento em paralelo dos
subsistemas.



DESENVOLVIMENTO DE SUBSISTEMAS
 Tipicamente, são projetos paralelos desenvolvendo o
hardware, o software e as comunicações.

 Pode envolver alguma aquisição de sistemas COTS de
prateleira.

 A falta de comunicação entre as equipes de
implementação pode causar problemas.

 Pode haver um mecanismo lento e burocrático de
proposta de mudanças, o que significa que o plano de
desenvolvimento talvez tenha de ser estendido devido
a necessidade de retrabalho.



INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
 O processo de colocar hardware, software e pessoas
juntas para fazer um sistema.

 Idealmente, deve ser abordado de forma incremental
para que os subsistemas sejam integrados um por vez.

 O sistema é testado conforme é integrado.
 Os problemas de interface entre subsistemas
geralmente são encontrados nesse estágio.

 Pode haver problemas com entregas não coordenadas
de componentes do sistema.



ENTREGA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
 Após completo, o sistema precisa ser instalado no
ambiente do cliente
 As suposições ambientais podem estar incorretas;
 Pode haver resistência humana a introdução de um

sistema novo;
 O sistema pode precisar coexistir com sistemas alternativos

por algum tempo;
 Pode haver problemas físicos (ex.: problemas de

cabeamento);
 Pode ser necessária uma limpeza de dados;
 O treinamento dos operadores precisa ser identificado.



OPERAÇÃO DE SISTEMAS
 Os processos operacionais são os processos envolvidos
no uso do sistema para seu propósito definido.

 Para sistemas novos, esses processos podem precisar
ser desenvolvidos e testados e os operadores treinados
no uso do sistema.

 Os processos operacionais devem ser flexíveis para
permitir que os operadores lidem com problemas e
períodos de flutuação na quantidade de trabalho.



ERRO HUMANO
 Os erros humanos ocorrem em processos operacionais que

influenciam na confiabilidade geral do sistema.
 Observando os erros humanos:

 A abordagem baseada nas pessoas torna os erros responsabilidade do
indivíduo e coloca a culpa pelos erros no operador em questão. As
ações para reduzir erros incluem ameaças de punição, treinamento
melhores, procedimentos mais rigorosos, etc.

 A abordagem baseada nos sistemas assume que as pessoas são falhas
e cometerão erros. O sistema é projetado para detectar esses erros
antes desses causarem uma falha de sistema. Quando uma falha
ocorre, o intuito não é culpar o indivíduo mas entender por que as
defesas do sistema não trataram desse erro.



DEFESAS DO SISTEMA
 Para melhorar a proteção e a confiança, os projetistas
devem pensar sobre as checagens em busca de erros
humanos que devem ser incluídas no sistema.

 Conforme discutido em lições posteriores, deveriam haver
múltiplas (redundantes) barreiras, as quais deveriam ser
diferentes (diversas).

 Nenhum barreira simples pode ser perfeita.
 Existirão condições latentes no sistema que podem levar a

falhas.
 No entanto, com múltiplas barreiras, todas precisarão
falhar para que ocorra uma falha do sistema.



EVOLUÇÃO DO SISTEMA
 Sistemas complexos de grande porte têm um longo tempo de vida.

Eles precisam evoluir para alcançar os requisitos em mudança.
 A evolução é inerentemente cara.

 As mudanças precisam ser analisadas de uma perspectiva técnica e de
negócio;

 Os subsistemas interagem, o que faz com que possam surgir problemas não
antecipados;

 Raramente existe uma razão para decisões por projetos originais;
 A estrutura do sistema é corrompida conforme são feitas mudanças nela.

 Os sistemas existentes que precisam ser mantidos, às vezes são
chamados de sistemas legados.



EVOLUÇÃO E CONFIANÇA
 As mudanças em um sistema geralmente são fonte de
problemas e vulnerabilidades.

 As mudanças podem ser feitas sem conhecimento de
decisões de projeto prévias feitas por razões de
proteção e confiança.
 Proteções internas podem parar de funcionar.

 Novos defeitos podem ser introduzidos ou defeitos
latentes expostos pelas mudanças.
 Esses podem não ser descobertos porque o reteste completo

do sistema é muito caro.



PONTOS IMPORTANTES
 A aquisição de sistema cobre todas as atividades envolvidas
na decisão sobre qual sistema comprar e quem deve
fornecer esse sistema.

 O desenvolvimento de sistema inclui a especificação de
requisitos, projeto, construção, integração e testes.

 Quando um sistema é colocado em uso, os processos
operacionais e o sistema em si precisam ser alterados para
refletir as mudanças nos requisitos de negócios.

 Os erros humanos são inevitáveis e os sistemas deveriam
incluir barreiras para detectar esses erros antes deles
ocasionarem a falha do sistema.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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