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RESUMO

Esse projeto vislumbra a construc;ao de uma ferramenta de controle de versao. Essa
abordagem facilita a atendimento das solicit8c;oes de mudanc;:as nos requisitos do
sistema, em qualquer momento da aplicaC;:80 do processo. Nesse contexto, ha
caremcia de ferramentas quem apoiem 0 controle de versao das aplic8c;:oes criadas
par gestao de conhecimento. Este artigo apresenta uma ferramenta que tern como
objetivo amenizar essa carencia colaborando para garantia da qU8lidade do prod uta
resultante do desenvolvimento au da reengenharia de software. Colocando toda a
estrutura de urn projeto e base de dados como S8 fosse urn repositorio de
informac;6es, garantindo a integridade do sistema a ser gerado ou modificado.

Palavras-chave: Contrale de Versao: Release; Gestao de Conhecimento.



INTRODU<;Ao

Ao desenvolver uma verseo e necessaria ter urn controle sabre 81a, porque no

desenvolvimento de uma nova funcionalidade pode vir a gerar erras inesperados,

dependendo do erro ocasionado impossibilita 0 manuseio do software, fazendo com

que a sua restauragao par uma verseo anterior seja necessaria. Alem do controle de

versao foi utilizada a ferramenta de apoio, chamada gestao de conhecimento, que

possibilitara a dissemina980 do conhecimento dentro da empres8.

o controle sabre as versoes desenvolvidas e necessaria, pois sem ele naD

seria passive! restaurar versoes antigas, realizar auditorias e controlar as vers6es

desenvolvidas. A utiliz8g80 da gestao de conhecimento S8 faz necessaria para

agregar valor no produto final e disseminar todo 0 conhecimento adquirido no

processo de desenvolvimento.

o Objetivo desse trabalho e desenvolver um prot6tipo que gerencie as

mudanyas que ocorrem no software.

Atraves dele sera possivel gerenciar as relacionamentos entre as tarefas e os

arquivos criados ou modificados durante a execu9ao, obtendo como resultados,

relat6rios consistentes e tarefas completas.

o trabalho abrangera temas como controle de versao, gerenciamento e

configura~ao de software, qualidade de software, lesles e gestao de conhecimenlo.

o controle de versao visa gerenciar as novas vers6es, ja a qualidade de software

trac;:ara as metricas de controle sobre 0 desenvolvimento do software para que essas

qualidades sejam realizadas com exito, durante 0 desenvolvimento testes visarao

eliminar qualquer tipo de erro. A geslao de conhecimento foi implemenlada nesse

trabalho com intuito de melhorar a comunicat;ao dentro da empresa, demonstrando



que 0 arrnazenarnento e a cornunicar;:ao sao essenciais para a gerac;ao de urn novo

prod uta.



GERENCIAMENTO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE

Gerenciamento de configura<;ao tern como objetivD identificar, organizar e

controlar modific8<;6es no software que esta sendo construido. A meta do

gerenciamento de confjgura~o de software e maximizar produtividade e minimizar

as erras.

Eo a gerenciamento de configura9ao de software que ajuda a controlar as

mudan<;8s, sem impedir as mudant;as justificaveis. No entanto, urn procedimento

formal e especffico dever ser aplicado para avaliar e verificar cada mudancya, pois as

retinas a serem aplicadas na nova versao do software S8 relacionaram com Qutras

fun<;oes ja existentes e casa elas nao sejam bern aplicadas au mesma necessarias,

podem acarretar em grandes problemas no futuro.

Para urn gerenciamento eficiente de configura<;8o de software e necessario

que se estabelec;am pontos de verificac;ao, que durante 0 processo de

desenvolvimento irao garantir a qualidade do produto. No ultimo ponto de

verificac;ao, serao analisadas, identificadas, corrigidas, aprovadas e armazenadas

em local sob controle as modificac;6es desenvolvidas.

Dois controles basicos sao instituidos no processo de gerencia de

configurac;ae de software: controle de mudanc;as e centrole de versao.

Controle de mudan~as - Durante a processo de desenvolvimento de software,

mudan9as descontroladas podem levar rapidamente ao caos (PRESSMAN,

1995). Assim, deve ser instituido na organizac;ao urn processo que combine

procedimentos humanos e ferramentas automatizadas. Esse processo deve

ser implementado depois que urna linha de referencia for fixada; antes disso,
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somente um controle de mudan9as informal precisa ser aplicado

(PRESSMAN, 1995). A Figura 1 ilustra um pracesso de contrale de mudangas

que pode ser implementado para os itens que jil passaram por uma linha de

referimcia. (ROCHA, 2001 ).
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Controle de acesso

FIGURA 01 - PROCESSO DE CONTROLE - 2001.

FONTE: ROCHA.
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Controle de Versao - Para estabelecer 0 controle sabre diversas versoes, todas as

informac;oes deveram ser armazenadas e controladas par urna tabela au urn

repositorio. Esse controle e feito com urn auxilio de urna ferramenta que tern como

objetivo identificar e ramificar itens da versao, colaeanda em espac;o de

armazenamento vers6es que serao utilizadas

Adicionalmente as ferramentas de controle de versoes incluem tambsrn

tecnicas de compressao de arquivos, diminuindo ainda rna is 0 espa9D necessario.

Par exemplo, hi! ferramentas que armazenam a primeira versao do arquivo e os

deltas que geram as versoes subsequentes (PRESSMAN, 1995).

Sao objetivos do Controle de Versoes:

;-Automatizar 0 rastreamento de arquivos;

:-Prevenir conflitos entre desenvolvedores;

:-Recuperar versoes previas;

:-Permitir 0 desenvolvimento paralelo;

;-Auditar desenvolvimento: quem, quando, 0 que;

:"Estabelecer agregac;oes de arquivos: configurac;oes-base e distribuic;oes;

:"Reduzir espac;o de armazenamento.

Todas estas informac;6es armazenadas formam a base para 0

estabelecimento de historico e rastreamento das vers6es.

o conjunto de modificayaes que transforma uma verseD na sua verseD

consecutiva da-se 0 nome de arquivo delta au simplesmente della (PRESSMAN,

1995). Assim, verseo atual = versao imediatamente anterior + delta, sendo

armazenada em arquivo texto.
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Estes arquivos-texto sao sequencias de caracteres que constituem linhas as

quais, par sua vez, sao separadas urnas das Qutras par caracteres especiais, que

sao as separadores de linhas. Com base nesta estrutura simples de arquivo-texto,

as ferramentas de controle de vers6es estabelecem urn mecanismo simples e

eficiente de economia de esparyD de armazenamento: a difereng8 entre duas

versoes consecutivas de um arquivo, isto e, 0 delta, pode ser caracterizado como 0

conjunto de linhas que deve ser removido da versao inicial e 0 conjunto de linhas

que a ela deve ser acrescentado para a geragao da versao final.

A recuperary80 de uma determinada versao do arquivo consiste em S8 partir

da versao inicial, armazenada integralmente, e na aplica98.0 sucessiva dos deltas

relativos as versoes seguintes ate se chegar ell verseo pretendida. Este metodo

permite uma economia de espa90 no armazenamento, mas implica um

processamento adicional para se atingir a verseD desejada. Quanto mars recente for

a versao, mars processamento sera necessario para obte-Ia.

A ferramenta de controle de verseo atua na abordagem um pouco diferente,

denominadas delta reverso. Nesta abordagem, em cada instante esta armazenada a

verseo mais recente do arquivo e os del/as necessarios para a obtengeo das

versoes anteriores, que sao denominados deltas reversos.

Quando se faz necessario capturar certa versao do arquivo, a ferramenta

compoe um novo documento baseado na verseo atual enos arquivos delta reverso

gerados entre a verseo desejada e a versee mais recente. A versee mais atual

estara sempre dispenivel de imediate e as versoes anterieres exigirao um

processamente adicional para serem obtidas. Quante mais antigas, mais

precessamento.



15

Se 0 metodo de economia de espa~o baseado no armazenamento dos deltas

e excelente para arquivos-texto, ele pode trazer urn desperdicio de esp8yo muito

grande S8 aplicada a arquivos binaries. Assim, para esie tipo de arquivQ, as

ferramentas de controle de versoes armazenam na integra todas as vers6es do

arquivo. De qualquer forma, ha sempre 0 beneficia de tecnicas de compressao que,

via de regra, e utilizada pelas ferramentas (PRESSMAN, 1995).

2.1IMPLEMENTACAo DO PROCESSO

o plano de gerencia de configurac;ao de software e desenvolvido de acordo

com as necessidades da empresa, au seja, ele depende das metas e soluc;6es

especificas a cada ambiente (ROCHA, 2001).

2.1.1 Identifica9iio Da Configuragao

o primeiro passe para a identifica~ao da configura~ao e selecionar todos os

itens armazenados no reposit6ria que deveram ser gerenciados. Gerenciar as iiens

mais importantes do cicio de vida para que 0 processo seja reutilizado e

reaproveitado par desenvolvedores em tempo real. Somente os itens selecionados

pelo desenvolvedor poderao ser controlados, pois havera urn controle interne sobre

cada item ou formulario checado. Ap6s a seleyao dos itens os mesmos deverao ser

relacionados a outros processos, esse relacionamento e muito importante para a

identificaIYao de passive is erras au alteraIYoes desnecessarias.
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A cada item criado, devera ser criado urn esquema de identific8<;.30 de nome

atribuido a cada componente criado, para que seja passivel reconhecer a evolu~ao

de cada urna das versoes dos componentes e a hierarquia existente entre sles a

partir de seus nomes (ROCHA, 2001).

2.1.2Avalia~ao Da Configura~o

A identific8c;ao e a controle das alterac;oes ajudam a manter a ordem, mas

para isso temos dais tipos de avaliar;6es:

• A avaliac;ao funcional tern como abjetivo verificar as atividades de controle de

qualidade quem tern a funcao de descobrir erras au defeitos nas

configurar;6es que podem aeabar com os padr6es de constrw;:ao do software.

A avaliat;ao e urn processo administrativo que ocorre no final de cada fase do

cicio de vida do software e consiste em verificar S8 a versao lanyada e a atual

e seus procedimentos e pad roes foram implementados corretamente.

Independente da ferrarnenta, seu modo de operayao e armazenamento, e
necessario urn rigido controle de todo 0 processo de desenvolvimento das novas

ralinas que iraQcompor 0 praduto final (ROCHA, 2001).

2.2 CONTROLE DE PROCESSOS DE CONFIGURACAO

o contrale de Configura,ao deve identificar e planejar os processos de

producrao, instalayao e de servicros associados que afetam diretamente a qualidade
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e dave ter a certeza de que estes processos sejam realizados sob condic;oes

controladas, Segundo Maranhao (1999) as condi~6es controladas devem incluir'

a) Procedimentos documentados definindo 0 metodo de produ~o, instala~ao e

serviyo associ ados, cnde e ausemcia de tais procedimentos possa afeiar

adversamente a qualidade;

b) Uso de equipamento de produ9ao, de instala9ao e de servi90s associados e

um ambiente adequado para 0 trabalho;

c) Conformidade com normas I c6digos de referencia, pianos de qualidade a/ou

procedimentos documentados;

d) Monitora9ao e controle dos panlmetros adequados de processos e das

caracteristicas do produto;

e) Aprov8c;aode processos e equipamentos, como apropriado;

f) Criterios para execu9ao do trabalho, que devem ser estipulados da maneira

pratica mais clara passivel (p.ex: normas, amostras representativas DU

ilustra~6es);

g) Manuten~ao adequada do equipamento para ter certeza da continuidade da

capacibilidade dos processos.

Onde as resultados dos processos naG puderem sar plenamente verificados

par subseqCrencia inspec;ao e teste de produto e cnde, par exemplo, as deficiencias

de processamento puderem tornar-se aparentes apenas depois que 0 produto esteja

em usa, 0 processo deve ser executado par operadores qualificados e I au deve

requerer monitorayao continua e controle dos para metros de processo para ter

certeza de que os requisitos especificados sejam satisfeitos (MARANHAo, 1999),

Os requisitos para qualquer qualifica9ao de opera96es dos processos,

incluindo pessaal e equipamentos associados, devem ser especificados.
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Em resumo, a ateny80 ao controle de processD visa garantir a qualidade do

produto final que e representado pela nova versao do software que esta sendo

modificado (MARANHAo, 1999).

2.3 GARANTIA DE QUALIDADE DE SOFTWARE

A Garantia de Qualidade de Software (Software Quality Assurance - SQA) e

apliea durante todo 0 processo de constru~o do software, e a certeza que produto

gerado saira com qualidade, e para que isso acorra, serao abrangidas todas as

areas do software. A primeira delas sera abranger 0$ metod as e ferramentas de

analise, projeto, codificagao e teste, ja a segunda seraD as revis6es lecnicas formais

que sao aplicadas durante cada fase da engenharia de software, a terceira sera uma

estrategia de teste de multiplas fases, na quarta e 0 controle da documenta,iio de

software e das mudanc;as feitas nela, a quinta e urn procedimento para garantir a

adequa,iio aos padroes de desenvolvimento do software (quando aplicaveis), e a

sexta e ultima e 0 mecanismo de medi,ao e divulga,ao para saber se a altera,ao foi

comunicada aos seus interessados (PRESSMAN, 1995).

2.3.1Atividades SQA (Garantia de Qualidade de Software)

A garantia de qualidade de software compreende uma variedade de tarefas

associadas a sete grandes atividades sao (PRESSMAN, 1995):
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1'- aplicayao de metodos tecnicos: Como a qualidade de software nao e

imposta depois que 0 software ja esta pronto, esse processo e iniciado quando 0

usuario ou respons;3vel pela area solieilar urn pedido de mudang8 au alualiz8r;:80 em

algum modulo do programa, para que esse processo saia com qualidade, e utilizado

metodos e ferramentas tecnicas que ajudaram a analista a conseguir desenvolver

urn software com elevada qualidade.

2°_ realiZ81:(80de revisoes tecnicas formais: Quando 0 prot6tipo do programa

estiver pronto, seraa realizados testes para avaliar a sua qualidade, para ter certeza

que ele esla correta isla serve para dar garantia de qualidade neste produto, e essa

avaliag80 e conhecida como a revisao lecnica formal (Formal Technical Review -

FTR), esle teste e realizado pelo pessoal tecnico, com 0 proposito de descobrir

problemas de qualidade como: muitos erros no programa, ele nao cumpre 0 objetivo

dado a ele e outros ...

3°_ atividades de teste de software: a atividade de teste combina uma serie de

metodos de projeto de caso de testes, que ajudarao a identificar poss[veis erros no

programa. Essa atividade e muito utilizada, porque ela demonstra a maioria dos

erros no sistema como: se ele esta realizando cada funC;ao corretamente, se os

resultados gerados estao corretos e outros, abrandando assim a necessidade de se

utilizar outras atividades SQA (Garantia de Qualidade de Software). Mas a atividade

de teste se nao for bern realizada, pode deixar passar muitos erras imperceptfveis,

mas que no final acarretara em muitos problemas.

4'_ aplicayao de padroes: Os padroes serao aplicados em todas as lases do

desenvolvimento do modulo do programa, em cada modulo sera realizada uma

bateria de teste como 0 da caixa preta, que testara todas as fun90es do programa e

vera se estao de acordo ao que foi proposto, tambem sera padronizados as
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procedimentos, porque ao entrar no programa 0 usuario devera S8 identificar para

controle de funcionariQs, casa ale altere algum m6dulo ele tera de avisar aos

interessados, a que foi alterado, a hara, quando e S8 interferiu em Qutros modulos,

tudo isso serve para que S8 possa ter urna garantia de qualidade no software.

5°_ controle de mudanyas: toda mudany8 realizada no software sera

autorizada pelo administrador do sistema, porque a maioria das mudan<;as gera a

possibilidade de introduzir erras e efeitos colaterais no sistema que acabam gerando

erras. 0 processo de controle de mudany8 contribui diretamente para a qualidade de

software porque ele formaliza a mudang8, avisa a seus interessados, avisa no que a

mudan<;a esta interferindo como quais modulos e principalmente ve se ela a

necessaria e oportuna.

6°_ rnedir;ao: a medir;ao do m6dulo do software a ser alterado sera feita de

acordo de quantos erras ocorreram no c6digo fonte do pragrarna, caso ocorra urn

numera grande de erras, sera necessario refazer 0 m6dulo, porque a ocorrencia de

tantos erras mostra que a constrw;ao nao conseguiu atingir um nfvel de qualidade

de software, ou seja, nao conseguiu atingir urn padrao razoavel de qualidade,

portanto sera melhor refaze-Io, porque assim sua criagao sera mais barata e rapida,

do que continuar tentando arrumar as bugs gerados par ele. No caso de suas

func;6es do m6dulo, a medir;ao sera feita se a maioria das funr;6es conseguirem

cumprir seus objetivos, porque caso menos disso consiga, a escopo do prajeto esta

mal formulado au nao esta claro, as tambam as medir;6es subjetivas como

usabilidade (0 tempo que 0 usuario leva para aprender a operar 0 software),

manutenibilidade (se a manutengao a feita com facilidade, se as erras ocorridos sao

de facil manutenr;ao), corretitude (se ele executa as func;6es corretamente), nestes
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cases sera entregue urn formulario para que 0 usuario possa avaliar de 0 a 10,

sendo que 10 e urna nota alta S8 ele esia satisfeito com 0 programa.

7°_ manuten~aode registro e reportagem: 0 programa a S8r desenvolvido fara

a coleta e dissemina<;ao das informa<;oes a todos que S8 interessar por ela, porque

atraves dessas informa<;6es S8 poderao tomar decisoes importantes e ate realizar

auditoria baseada nessas informac;6es. Essas informac;6es serviram como: par

exemplo, S8 urna pessoa realiza urna alterac;ao no modulo do programa e depois

dessa altera~o 0 mesma que aeaba gerando erras e afetando Qutro modulo do

programa, com esse programa sera passivel saber 0 que essa pessoa alterou,

quando a a1tera~ao foi feita, qual 0 motivo que levou a alterar, a1em de informar aos

interessados que urna alteraC;ao foi realizada, todo esse processo e feito para

controlar as mudan9as que ocorrem no programa, para que elas nao se tornem

malsficas ao sistema, e para saber se todos os testes foram realizados antes da

mudanya ser colocada de forma definitiva no sistema.

2.3.2 Examinando a Necessidade de SQA

Na constru9ao de urn software nao pode deixar a garantia do produto nas

maos do individuo que esta desenvolvendo, deixando assim a revisao, projec;ao e os

testes a serem realizados de acordo com sua satisfa9aO, nao tendo urn padrao de

qualidade a seguir (PRESSMAN, 1995).

Ao se utilizar 0 SQA (Garantia de Qualidade de Software) na constru~ao de

urn programa, esta se assegurando a existencia de padr6es e procedimentos que

iraQ garantir a um software com menos defeito, significando tambem menos esfor~o

na realiza<;ao de procedimentos de manutenc;ao, reduzindo tarnbern 0 temp ..::.~~?~"DE?~c:.

'" ~~,~!!\.t::. _-1

,110",,"')



na reallzac;:ao oe testes, alem aa S8t1STac;:ao00 cllente por utlllzar urn progro,,, .....

isenlo de erros (PRESSMAN. 1995l.

i'';a criac;:ao do software conirole de versao, a enfase na qualidade do software

e urn item de extrema irnponancia, porque aiem ae controiar as vers6es J8

desenvalvidas tambem ira gerenciar as novas vers6es.

Para assegurar a qualidade do software sera ulilizado 0 lesle de caixa prela

mantenda a padraa de quail dade.

2.3.3 Revisoes de Software

A revisao de software sera utilizada para verificar todos os pontos do software

como: existencia de erros no software, apontar melhorias necessarias ao produto,

confirmar quais partes dos produtos nao precisam de melhoria ou nao e necessaria,

ter urna qualidade de trabalho mais uniforme. Em relac;:ao a erras a revisao sera

aplicada em varios pontos durante 0 desenvolvimento de software, para que os erros

sejarn encontrados mais rapidamente e sua correc;ao a mais facil e rapida passlvel.

Ja em relac;ao as melhorias na produto serao analisadas os pontos que devem ser

melhorados no software, porque assim a sua melhoria sera mais simples de ser

implementada e tam bern a que nao deve ser alterado. Assim 0 prod uta tera urna

qualidade mais uniforme porque todos os pontas forarn verificados e corrigidos tendo

assim um padriio de qualidade (PRESSMAN, 1995).



2.3.4 Confiabilidade de Software

A confiabilidade do software ao contra rio de outras medidas como

manutenibilidade, pode ser medida diretamente, utilizando dados hist6ricos do

programa. No caso do modulo a ser desenvolvido ele sera colocado como medida

de qualidade de software, porque atrav';s dele pode-se saber se a software .;

confiavel au nao confiavel, porque S9 utilizara como base sua taxa de erros, como

urn modulo tern varias funtyoes, essas funryoes poderao ser testadas, j8 que elas sao

criadas e S8 relacionam com Qutras fun96es dos Qutros modulos, sa bend a disso

sera realizada urna bateria de teste, ande cada urn dos modulos atterado au afetado

nao podera canter erros acima do permitido pelo administrador (PRESSMAN, 1995).

2.3.5 Objetivos da Atividade de Teste

o objetiva da atividade de teste, .; testar a programa para ver se descobre

erro, em cada fase do projeto e realizado urna bateria de testes para a deteq:ao de

erros, case seja encontrado ele sera corrigido na hara e testa do novamente,

somente assim 0 programador va; poder passar para a outra etapa do projeto,

porque aD detectar e corrigir os problemas logo de inicio torna a sua correyao e

detecyao bem mais facil. Ao passar pela atividade de teste com sucesso mostrara

que as funyoes e os requisitos estao de acordo, ao final desse teste se tera uma

qualidade no software (PRESSMAN, 1995).
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2.4 FLUXO DE INFORMAC;;AO DE TESTE

o fluxo de inforrna9ao da atividade de teste segue 0 padrao de fornecer duas

classes de entrada ao processo de teste: a primeira e a configurac;ao do software

que inelui especificac;ao de requisitos de software, uma especifica~o do projeto e a

c6digo-fonte, a segunda classe inclui urna configura9ao de teste que indui urn plano

e procedimento de teste, ferramenlas de teste que serao usadas e casa de testes e

seus resultados (PRESSMAN, 1995).

Conligurm;;io
de software

Rcsuhado

Configur,u;50
de teste

Confiabilidadc

Rcsulwdos
cspcmdos

FIGURA 02 - FLUXO DE INFORMACAO DE TESTE - 1995.

FONTE - PRESSMAN.

Os testes serao realizados e todos os resultados serao realizados sao

avaliados, isto e as testes sao comparados com as resultados esperados, e a

medida que os resultados forem gerados uma medicao qualitativa e de

confiabilidade vern a tona. Caso erros graves comecem a ocorrer com regularidades

a qualidade e a confiabilidade do software comeC;ara a ter suspeitas, se por outro

lado as funyoes do software estiverem funcionando corretamente e as erros
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encontrados (orem faceis de corrigir pode-s8 considerar que a qualidade e

confi8bilidade do software sao aceitaveis, au que os testes escolhidos nao estao

conseguindo identificar erros graves e assim tendo provavelmente problemas graves

no futuro (PRESSMAN, 1995).

2.4.1 Projeto de Caso de Teste

Projeto de casas de teste e urn metoda des envoi vida para garantir a

integridade do teste e proporcionar a mais alta de revelar probabilidade de encontrar

erros no software.

o teste que sera aplicado S8 chama caixa preta, a qual conhecendo a fun9ao

especifica que urn produto projetado deve executar, testes podem ser reajizados

para demonstrar que cada funr;ao e total mente operacional.

o teste de caixa preta S8 refere aos testes realizados na interface do

software, para demonstrar que as fun90es do software sao operacionais, e que os

dados de entrada sao devidamente aceitos, e os dados de saida sao corretos e que

mantem a integridade das informar;6es externas (por exemplo, arquivos de dad os)

(PRESSMAN,1995).

2.4.2 Teste de Caixa Preta

o metodo de teste de caixa preta se concentra nos requisitos funcionais do

software, pois possibilita que se derive conjunto de condi90es de entrada, que

exercitem todos os requisitos funcionais do programa, ou seja, testam-se as
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entradas e va 58 ele gera todas as saidas prometidas e S8 estao corretas. 0 teste

procura descobrir erros nas seguintes categorias (PRESSMAN, 1995):

• Fun90es incorretas e ausentes;

• Erros de interface;

• Erros nas estruturas de dados au no aces so a banco de dados extern os;

• Erros de desempenho;

• Erros de inicializ8gao e termine.
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2.5 RELATO DE STATUS

A produl'ao do relata de status de configural'ao (Configuration Status Report -

CSR) e uma tarefa de gerenciamento de configurayao de software onde responde as

seguintes perguntas (ROCHA, 2001):

• 0 que aconteceu?

• Quem 0 fez?

Quando ocorreu a altera9ao?

• 0 que mais sera afetado?

Esse controle serve para saber quem esta fazendo 0 que no sistema, como:

quem esta alterando, 0 que esla alterando ou implementando, quando ocorreu esta

implementayao, S8 a elapa anterior do prot6tipo foi finalizada com sucesso, no que a

altera9.30 vai afelar no programa e Qulras perguntas.

Todas essas perguntas e respostas servem para ajudar no desenvolvimento

do sistema au ate mesma para uma passivel auditoria do mesma, no casa do

desenvolvimento, ajudara porque como varias pessoas estarao construindo 0

software ao mesmo tempo, e quase impossivel que os desenvolvedores fiquem

sabendo 0 que os outros estao alterando, para que nao ocorra de um alterar 0

projeto do outro se utiliza 0 status, porque ele indicara quem esta alterando aquela

parte do projeto, equal 0 seu estado atual como: pronta ou em fase de construyao,

alem de dizer quanta tempo est;:; send a gasto em cada fase do projeto podendo

assim determinar se ele esta dentro do previsto au vai precisar de mais algum tempo

<cS\\\'D[ >
para ser terminado. f ~

::1\:",1' -
i,«
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No caso de urna auditoria, 0 relato de status fornecera dado que indicarao

quem foi a respons8vel par cada altera~ao realizada no sistema, quando foi

realizada e porque foi alterada. Esses dados servirao para urna simples inspec;ao au

no casa de urna auditoria para identificar os responsaveis par alguma Farha ocorrida

na versao au ate mesma no programa par inteiro. Ja que urna ratina pode S8

comunicar com muitas Qutras e case ela nao gere ou nao realize 0 que foi pedido

pode comprometer todo 0 sistema, par issa sao tao importantes esses dados,

porque com eles sera mais facit encontrar as responsaveis pelo projeto e 0 erro.

2.5.1 Controle de Projeto

o fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para

controlar e verificar 0 projeto do produto, a fim de assegurar 0 atendimento aos

requisitos especificados, tendo que cumprir todos os objetivos descritos desde 0

inicio do projeto, obtendo a finalidade de garantir 0 que esta acontecendo e 0 que

havia sido planejado e cumprir a qualidade do produto gerado

Os pianos devem descrever ou fazer referencias a estas atividades e definir

as responsabilidades pel a sua implementa<;:ao. As atividades de projeto e de

desenvolvimento devem ser atribufdas a pessoal qualificada equipado com recursos

adequados. Os pianos devem ser atualizados na medida do desenvolvimento do

projeto, 0 gestor de cada equipe de desenvolvimento tera que dividir as

responsabilidades descritas na norma da qualidade contendo todos os recursos

possiveis para 0 desenvolvimento.
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2.5.2 Interfaces Teknicas e Organizacionais

As interfaces tecnicas e organizacionais entre diferentes grupos que

participam do processo de projeto devem ser definidas e as informac;6es

necessarias devem ser documentadas, transmitidas e regularmente revisadas.

(PRESSMAN, 1995)

Todas as regras e regulamentos a serem cumpridos terao que colocar em

pratica as interfaces tecnicas em documentac;6es pre-definidas no projeto do

software. Tendo como requisitos de entrada relativos ao produto, incluido os

requisitos de natureza corporativQs e regulamentares aplicaveis, devem ser

identificados e documentados, e sua selec;ao deve ser revisada pelo fornecedor

quanta a sua adequac;ao. Requisitos incompletos, ambiguos ou conflitantes devem

ser resolvidos com os responsaveis pela determina~o destes requisitos. A entrada

de projeto deve levar em considera~o os resultados de qualquer atividade de

revisao de contrato. (PRESSMAN, 1995)

A saida de projeto deve:

a) Satisfazer os requisitos de entrada do projeto;

b) Conter ou fazer referfmcias a criterios de aceitag8o;

c) Identificar aquelas caracteristicas de projeto que sao cruciais para a

seguranc;a e funcionamento apropriado (p.ex: requisitos de operagao,

armazenamento, manuseio, manutenc;:ao e disposic;:ao).

Os documentos de saida de projeto devem ser revisados antes de serem

divulgados. (PRESSMAN, 1995)
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2.5.3 Revis80 de Projeto

Em estagios apropriados do projeto, devem ser planejadas e executadas

revisoes formais documentadas dos resultados do projeto. Devern ser inclufdos

entre os participantes de cada revisao, bern como Qutros especialistas, como

requerido. Registros de tais revis6es devem ser mantidos colocando em pratica

todas as regras da qualidade tendo urn registro formal e informal de cada processo.

00 projeto, deve ser executada verificayao de projeto para ter certeza de que a

saida do estagia do projeto satisfaz aos respectivos requisitos de entrada. As

medidas de verificac;iio do projeto devem ser registradas. (PRESSMAN, 1995)

Adicionalmente a execu980 da verifica980 de projeto, a verifica980 de projeto

pade incluir atividades tais como:

• Execu<;:ao de calculos alternativDs;

• Comparac;ao do novo projeto com urn projeto similar comprovado, quando

disponivel;

• Realiz8crao de testes e demonstrac;ao, e

• Revisao dos documentos de estagio considerado, antes da sua libera<;ao.

2.5.4 Valida,8o do Projeto

A valida<;ao do projeto deve ser realizada para se ter a certeza de que 0

produto esta em conformidade com as necessidades e/ou requisitos definidos do

usuario.

• A valida980 do projeto segue-se a verifica980 bem sucedida de projeto.
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• A valida<;;3oe normal mente realizada sob condic;6es operacionais definidas.

• A vaJjda~o e normalmente realizada no produto final, mas pade S8r

necessaria em estagios anteriores ao complemento do produta.

• Valida~6es multiplas podem ser realizadas caso existam diferentes inten~6es

de usa. (PRESSMAN, 1995)

2.5.5 Altera~6es do Projeto

T odas as alterac;6es e modificac;6es de projeto devem ser identificadas,

documentadas, revisadas e aprovadas por pessoal autorizado, antes de sua

implementa~ao. (PRESSMAN, 1995)

Essas informac;6es deveram ser documentadas e aprovadas a partir da norma

de qualidade, 0 nao cumprimento dos termos 0 projeto nao devera ser

implementado.

2.6 GARANTIA DO PROCESSO

A alividade de garantia do processo implica:

• Garantir que a processo de cicio de vida do software esteja de acordo com

o contralo e com as pianos utilizando as itens de fornecimento,

desenvolvimento, opera9ao, manuten9ao e processos de apoio.

• Garantir que as praticas de engenharia de software, 0 ambiente de

desenvolvimento, 0 ambiente de teste e as bibliotecas estejam de acordo

com a contrato, com as negocia90es e com os planas;
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Garantir, no caso de subcontratay60, que os requisitos aplicaveis sejarn

passados ao subcontratado e que seus produtos de software satisfa~am

os requisitos do contrato original;

• Garantjr que 0 adquirente e outras partes envolvidas tenham 0 apoio e a

coopera~ao necessarios;

• Garantir que as medic;oes do produto e do processo de software estejam

de acarda com os pad roes e procedimentos estabelecidos;

• Garantir que a equipe tenha a quaJificar;ao e 0 conhecimento necessarias

para 0 projeto e receba todo 0 treinamento necessario (ROCHA, 2001).

2.6.1 Linhas Basicas

E urn conceito de gerenciamento de configurac;ao de software que nos ajuda

a controlar as mudanyas, sem impedir seriamente as mudanyas justificaveis, ou

seja, mudanc;as podem ser feitas, mas urn procedimento formal e especifica deve

ser aplicado para avaliar e verificar cada mudan,a (PRESSMAN, 1995).

A Unha Basica serve para controlar as rotinas a serern aplicadas na nova

versao do software, porque ao desenvolver urna nova versao, novas rotinas serao

implementadas ou atualizadas, e elas se relacionaram com outras fun,oes ja

existentes, casa elas nao sejam bern aplicadas ou mesmo necessarias podem

acarretar em grandes problemas no futuro, por causa disso as rotinas passaram par

um procedimento formal como 0 teste de caixa preta, e a discussao do engenheiro

de software com 0 responsavel pelo Sistema, para saber se realmente a alterayaa e
necessaria ou nao, porque somente depois de ter passado por essas fases ela se
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torna uma linha basica, au seja, uma rotina padrao dentro do sistema, testada e

autorizada pelo seus criadores, veja-se figura 3:



A necessidade de mudanca e reconhecida,.
o usuario submele um pedido de mudanca

"A necessidade de mudanca e

"Um refatoria de mudanca e necessaria

"A aularidade conlraladora de mudanr,;:a loma uma decis;\o

Uma solicilacAo €I colocada na fila para ser
pracessada, uma ordem de mudan9a de

engenharia e gerada

"Pessoas sao designadas aos objelos de
configurar,;:ao

o pedido de mudanca e rejeitado

o usuario e informado

Os objelos (ilens) de configurar,;:~o passam
por um check-oul (regislro de sarda)

E feita a mudanca

"A mudanr,;:a e revisada (passa por uma
+ditoria)

Os ilens de configurar,;:ao que foram
mudados passam por um check-in (regislro de

entrada\

"A tinha basica para 0 tesle e eslabelecida

"As atividades de garantia de qualidade e de
teste sao realizadas

"As mudancas para inclusao no proximo
tanr,;:amenlo (revisao) sao ·promovidas·

A versao apropriada do software e

"As mudancas em todos as ilens de
configurar,;:ao sao revislas (passam por uma

aU.lorial

As mudancas sao incluldas na nova versao

"A nova versao e distribu{da

FIGURA 03 - 0 PROCESSO DE CONTROLE DE MUDANCAS - 1995.

FONTE - PRESSMAN.

34



35

2.6.2 Teste De Software

o teste de software oj uma das atividades de valida~ao e verilica~ao e analise

dinamica ao mesma tempo, au seja, 0 objetivo e verificar a presenC;8 de erras no

produto e aumentar a sua confianc;a(ROCHA, 2001).

A atividade de teste envolve quatro etapas: planejamento, projeto de casos

de teste, execu<;ao e avaliac;ao dos resultados que sera conduzido ao longo de todo

o processo.

o planejamento mostra como quando e quais testes sao realizados no

software para a identificac;ao de erras.

o projeto de cases de testes sao cases que serao simulados para testar S8 0

software esta realizando essas tarefas desejadas e S8 eSla adequado aos seus

requisitos funcionais.

A execuC;8o e quando S8 executa lodos as casas de testes para ver 0

resultado que 0 software gera, e tambem valia suas entradas e saidas.

E a ultima parte que e a avaliac;ao dos resultados ende mostra S8 a software

oj de boa qualidade ou nao.

Na lase de teste sera utilizado teste de sistema, nesse teste serao testadas

lodas as fun~6es exaustivamente a procura de erros, nela sera testada todas as

entradas e todas as saidas, se as func;6es estao de acordo com os requisitos e se

tern alguma fun~ao que nao esteja implementada.

A tecnica de teste escolhida foi a funcional au caixa preta, porque ela aborda

o software de urn ponto mais amplo, onde estabelece as requisitos de teste de

acordo com a especificac;aoda pelo usuario.
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o criteria de teste serve para selecionar e avaliar cases de teste de forma a

aumentar a chance de encontrar erros, e case issa naG ocorra aumentar 0 nivel de

confianc;ado software, 0 casa de teste ele €I composto par dados de entrada e saida.

Tecnica funcional -Particionamento de equivalencia: e urn metodos de teste

de caixa preta que divide 0 dominic de entrada de urn programa em classes de

dados a partir das quais as casas de testes padem ser realizadas. Urn exempla de

classe de erro e da entrada de valor caractere 56 quando pode entrar valores

numericos, entaD S8 utiliza essa classe para testar as Qutras entradas, com esse

intuito a equivalencia tenta aperfeic;oar aD maximo a numero de casas de teste.

Conforme Rocha (2001);

• 0 projeto de casas de teste baseia-s8 numa equivah?ncia para uma condir;:ao

de entrada, como a caractere, algumas dessas entradas pode ser valida au

invalida dependenda da entrada, porque ela pode aceitar alguns tipos de

caracteres. As classes sao divididas acordo com as seguintes diretrizes:

• Se a condi9ao de entrada s6 receber numeros entre 0 a 10 sera testado 0

numero 3 como valida e -5 e 20 como dados invalidos para ver como 0

software se comporta.

• Se uma condi9ao de entrada exigir urn valor especifico, uma classe de

equivalencia valida e duas invalidas, au seja, sera testada a unica entrada

valida e outras duas serao valores invaJidos para testar como 0 programa se

comparta.

• Se uma condi9E1ode entrada especificar urn membro de urn conjunto, uma

classe e equivalencia valida e uma classe de equivalencia invalida e definida,

au seja, quando a entrada receber urn canjunta de dadas e aceitar somente

alguns deles, sera gerado urn autro conjunto de dados invalidos e se testa se
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a entrada tambem vai aceitar au nao, podendo assim diminuir em muito 0

numero e casa de testes sem perder a qualidade.

• Se uma entrada for boo/eana, uma classe valida e outra invalida serao

definidas, ou seja, caso a entrada 56 aceite a ou 1 como entrada S8 testara 0

a par exemplo para ver S8 aceita e 0 2 para ver S8 rejeita, casa nao rejeite 0

erro deve ser corrigido 0 mais fapido passive!.

• Analise do valor limite: A analise de valor limite (Boundary Value Analysis -

BVA), tende a dizer que 0 maior numero de erras ocorrer na fronteira do

dominic da entrada do que no "centro" do programa, au seja, as maiorias dos

erras ocorrem nao par mau processamento, mas sim, par entradas mal

testadas

• A analise de valor limite e uma tecnica de projeto de casas de teste que

complementa 0 particionamento de equivalencia, e leva a seleyEio de testes

na extremidade da classe, ou seja, em vez desconcentrar somente nas

condig,oes de entrada tambem se observa as casas do dominio de sa ida. As

diretrizes sao:

• Se uma condig.80 de entrada delimitar um intervalo pel os val ares a e b, os

casos de testes devem ser projetados com valores a e b, logo acima e abaixo

de a e b, ou seja, quando uma entra der urn intervalo de 0 a 10, par exemplo,

sera testa do as valores 1 e 11 como logo acima e -1 e 9 como valores logo

abaixo para procurar erros.

Se uma condig.ao de entrada especificar uma serie de valores, a caso de

teste para testar os valores maximo e minima dessa serie, e cada valor

quanta a maximo e a minima se testara um valor acima e outro abaixo de

cada um.



38

• Aplica-se as diretrizes 1 e 2 como condic;6es de saidas, para que as casas de

teste sejam projetados para criar um relat6rio com urn numero maximo (8

minimo) permitido na entrada a tabela.

2.6.3 Gestao de Conhecimento

A Gestao de Conhecimento nos ultimos anos surgiu como urn dos principais

focos de preocupaC;<3o nas empresas, mas principal mente nas grandes

organizac;6es.

Mais do que a Tecnologia, 0 Conhecimento e chave para agregar valor a seus

produtos e servic;os.

o grande dilema das empresas e a capacidade de produzir conhecimento,

rapidamente dissemina-Io dentro da organizac;ao, e transformando-o em novas

produtos e servic;os.

o grande desafio denlro de uma empresa e transformar 0 dado em

informac;ao e posteriormente em conhecimento, porque 0 dado par si 56 nao tern

nenhuma utili dade especifica, mas 0 conhecimento agrega valor (SPiNOLA, 2001).

• Defini~ao de Gestao de Conhecimento

A Gestao do Conhecimento e a capacidade de armazenar e disseminar

melhores praticas, gerando novas canhecimentos e tornado acessivel a tecnologia

aumentando a inova~ao na organiza~ao, 0 tempo de resposta (SILVA, 2005).
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• Sistemas de Gestao de conhecimento

Em gestao de conhecimento a comunica9ao e 0 armazenamento de dados

sao fundamentais. A comunica<;ao de dados tern grande importancia no contexto da

gestao de conhecimento uma vez que a mesma permite que 0 conhecimento

implfcito e expHcito seja compartilhado de varias maneiras.

o armazenamento de dados e a Dutro mecanismo de grande importancia para

a gestao de conhecimento. E 0 armazenamento que permite a criag80 de uma

memoria organizacional ende 0 que e produzido e guardado em memoria e

facilmente recuperaveL Silva (2005) nos aponta algumas estruturas de gestao:

• Estrutura do conhecimento

o Dado pode ser entendido com a materia-primabasica da informa9aoe do

conhecimento, ou seja, a meio atraves do qual informac;ao e conhecimento sao

armazenados e transferidos, exemplo: textos, compostos por palavras e numeros,

imagens, que podem ser armazenados em papel, discos magneHicos e outros meios

fisicos. A transferfmcia de dados pode ser feita par recursos como correio postal e

eletronico.

A Informa9ao e composta por dados arganizados, dispostos numa estrutura

espedfica. Pode-se considerar informay8o como dados que possuem algum

significado.

o Conhecimento e resultado da interpreta9ao da informa9ao e de sua

utiliza,ao para algum fim, especificamente para gerar novas ideias, resolver

problemas ou tomar decis6es. Em outras palavras, 0 conhecimento existe quando
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uma informac;:ao e interpretada e suficientemente compreendida por alguem.

Conhecimento e 0 resultado de nossa aprendizagern, daquilo que experimentamos e

pod em as utilizar novamente em diversas situac;6es.

Ampliando 0 conceito de conhecimento, pode-s8 caracteriza-Io como explicito

e tacita, au estruturado e nao estruturado.

o conhecimento explicito esta nos documentos, bases de dados, produtos e

processos. Ele pode ser codificado e transferido. 0 conhecimento tacito faz parte

das 8cr68S, contextos e experiEmcias pessoais. E difleil formaliza-Io e sua

comunicayao aconleee geralmente de forma subjetiva. E 0 que sabemos, mas nem

sempre conseguimos explicar.

• Facilitadores para implementac;:aoda Gestao de Conhecimento

A baixa rotatividade de pessoal da empresa ajuda na implementac;:aodo

sistema de Gestao de conhecimento, porque a maiaria dos funcionarios ja tern urn

born conhecimento sobre a empres8, tambem a alta qualificac;ao do quadro

funcional, que tem um maior conhecimento e vai melhor poder aproveitar essas

inforrna90es. Ha tambem urn alto nivel de inforrnatizayao da ernpresa que ajudara a

disserninar 0 conhecimento a maior numero de pessoas.

• Problemas para implementar Gestao de Conhecimento

Os problemas encontrados e a questao cultural e de gostos, e muito dificil

padronizar a informac;ao.
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Excessa de informac;6es desestruturado dificulta muito as informac;6es tendo

maiaria dos cases apenas uma expresseo, ou uma palavra que possa ser

interpretada de apenas uma forma em todo 0 universe de conhecimento, exemplo:

no casa da palavra manga, essa palavra pode significar uma fruta, ou camiseta au

ate mesma de cavalos manga-Iarga, e urn dos problemas ende uma palavra pode

representar muitas eoisas no universo do conhecimento.

Par issa e muito importante S8 trabalhar com urn vocabulario muito bern

definido, criando uma lisla de sin6nimos para cada termo utilizado, ja que urn termo

pode ter varios sinonimos, e definindo a area de atuac;ao, isse ajuda em muito a

escolha da palavra, e tambem no r8sultado procurado, ja que no universe bem

definido, uma palavra bem escolhida tern grandes chances de trazer 0 resultado

esperado.

Na area de alua,ao nao se pode abranger 0 todo, mas somenle 0 que deve

ser abrangido, conforme os interesses de outras areas aumentern, se utiliza a
taxonomia para ajudar na area del as.

Dutro lalor importante e 0 lalo de inser,oes de novos lermos ou remo,ao de

algum termo ja existente, no caso da inser~o e muito importante saber se ele e urn

termo realmente novo e nao nenhuma rela9aO com algum termo existente, para que

nao ocorra erro na pesquisa e na rem09aO, s6 se remove algum termo que nao

tenha mais relevimcia, ou seja, substituido por outro.

A faita de documenta9ao nas solu96es encontradas e um dos grandes

problemas, pois grandes solu9oes sao perdidas com 0 tempo, demonstrando

esquecimento das pessoas ou ate a perda dos mesmos.
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• Principias de Orientac;ao do Desempenho para Gestao de Conhecimento

Um Sistema de Gestao de Conhecimento (SGC) pode orientar e dar suporte

ao desempenho das seguintes maneiras: 1) ligando claramente as itens de

conhecimentos as 8c;oes criticas dos colaboradores necessarias para as resultados

de negocios e 2) disponibilizando um ambiente de suporte que assegure que 0

conhecimento seja potencializado atraves das pessoas e situayoes. Considere as

cinco principios seguintes que ajudarao a conquistar esta meta (SILVA, 2005).

• Primeiro Principio: Focalize nos Trabalhadores do Conhecimento

Urn SGC sera projetado para armazenar informac;ao que sera acessada par

lodos na organiz8c;8o. No entanto, 0 sistema dare suporte aos trabalhadores

gerando conhecimento para elas tomarem decis6es. Os trabalhadores do

conhecimento sao pessoas na organiz8yao cujo trabalho envolve principalmente a

traca de informa(:oes (par exemplo: suporte tecnico, prograrnadores). Urn SGC

projetado para dar suporte aos trabalhadores do conhecimento pode realmente

orientar seus desernpenhos a novos patamares de cansistencia, precisao, agilidade

e qualidade.

• Segundo Principio: De Suporte ao Desempenho

Identificar areas que podem receber suporte atraves de dados ou

informayoes. Sera identificado aquele item de conhecimentos que podem ser

reutilizados em muitas situac;6es diferentes. Par exemplo, existem relatorios ou
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documentos comuns que possam ser escritos com maior eficiencia casa haja

modelos contenda as formata90es e conteudos redundantes? Com esse

procedimento sera passivel padronizar alguns processos na empresa.

• Terceiro Principio: Explicite 0 "Manual do Uswirio"

o SGC seja projetado para avisar e orientar 0 comportamento dos usuarios,

para que a informaC;8o nele contida seja disseminada com maior frequencia

passivel. Para melhor pesquisar no SGC sera criado urn indica de pesquisa para

que as usuarios melhor entendam 0 sistema.

• Quarto Principio: Incorpore Culturalmente as Expectativas de Compartilhar

Conhecimento

E muito importante incorporar na empresa a cultura de compartilhamento de

informac;oes, mostrando a todos, que todos ganharao com isso.

• Quinto Principio: Verifique a salide de seu SGC periodicamente

Como todo sistema sle cresee e envelhece entao periodicamente se deve

fazer uma auditoria para avaliar 0 estado SGC.

1. Conduza uma Auditoria do Conhecimento

Nestes casas a SGC deve ser revisado a procura de imprecisao e relevancia,

nesta oportunidade e posslvel rever a lista de conhecimentos se esta atualizada au

nao.
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2. Organize sess5es de analise da Gestao de Conhecimento

Uma analise SWOT (do ingles Strengths, Weaknesses, Opportunities, and

Threats, ou For,as, Fraquezas, Oportunidades e Amea,as) Deve ser organizada

uma sessao anual de analise crltica do sistema:

- Fon;:as: as caracteristicas do SGC que ajudam as usuarios em seus trabalhos e

promovem compartilhamento de conhecimento

- Fraquezas: as caracteristicas do SGC que nao atinge 0 seu objetivo

- Oportunidades: 0 que pode ser melhorado

- Amea<;8s: caracteristicas que nao sao apenas fraquezas, mas sim obstaculos a

compartilhar conhecimento.

J. Conduza uma Pesquisa de Satisfa<;ao do Usuario

A maneira mais simples de verificar a saude de seu SGC e perguntar a seus

usuarios 0 que sles pensam do sistema. Com essas informac;:6es e passivel saber

S8 precisam fazer algumas altera<;oes e S8 as sistemas estao cumprindo 0 seu

objetivo.
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3 DESENVOLVIMENTO

Para a desenvolvimento do prototipo de Contrale de Versao foi definida uma

metodologia de desenvolvimento compativel com 0 Ambiente de desenvolvimento. A

metodologia compreende desde a concep<;iio do Ambiente ate a implementa<;ao do

mesmo, e foi baseada na metodologia de Analise Essencial usando a diagrama de

contexto, lista de eventos e diagrama de fluxo de dados para ajudar no

desenvolvimento do prot6tipo. 0 sistema foi baseado em componentes prontos e

desenvolvido no decorrer de urn trabalho de conclusao de curso. Porem, durante a

escolha dos componentes houve testes e prototipag6es para validar as

funcionalidades do software e a possibilidade de integra<;iio entre eles utilizando

como base a metodologia de Analise Essential. Para iniciar 0 desenvolvimento foi

seguido 0 seguinte proceSSD da metodologia:

- Descri9ao Inicial: propoe-s8 a dar uma ideia inicial sabre a abrangencia que

o Ambiente tera e os principais beneficios que trara a organiza<;ao.

- Problema Original: como qualquer Dutro praduto de software, a Ambiente

propoe identificar as problemas na organizac;ao e dar soluc;oes para eles,

- Origem do Sistema: 0 sistema pode ser desenvolvido a partir de uma

aplicaC;80 ja existente ou ser uma nova aplicaC;Elo, 0 que devera ser

especificado.

- Contexto de Utilizac;:ao: especifica quem ira utilizar 0 Ambiente e sob quais

condic;oes.

- Limites do Sistema: os Ambientes iraQ atender diversos objetivos dentro de

limites pre-estabelecidos.
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Quando for solicitada uma nova funcionalidade sera utilizada uma visao

grafica dos componentes que formarao a Ambiente. A partir dele sera passive!

avaliar S8 cada componente ja existe ou nao disponivel no sistema, existindo, e feita

uma analise para investigar S8 ha necessidade de alterac;ao para alender aos

requisitos propostos. Casa contrario, urn componente deve ser projetado para

atender aos requisitos. Com as componentes definidos, 0 esboc;o arquitetural do

sistema deve ser construido, mostrando como S8 da a utilizaC;80 do Ambiente em

nfvel de hardware e software.

Todas as fases de levantamento de dadas, analises, projetos e

implemenla,oes do Ambiente loi baseada na metodologia de Analise Essencial.
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3.1 EQUIPE DE PROJETO

Papel Profisslonal FacD
- - - - - - - -- - --

Objetivos do projeto; identific8980

Rodrigo Alessandro das necessidades do consumidor;

Gerenle de Projeto Santos documento de vi sao e escape.

Jonas Jabra Tawil Co nee ito da soluc;ao; estrutura do

projeto

Oisseminac;a,o das vantagens da

Patrocinador Ricardo Oliveira Pereira utiliz89ao do novo sistema. Decisoes

de ordem administrativas

Opgoes tecnol6gicas; analise de

TEknicos Jonas Jabra Tawil viabilidades; definigao das opgoes

tecnologicas.

Informagoes de funcionamento de

processos. Identificagao das
Usuarios

necessidades e problemas do

sistema.
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3.2 VlsAo

3.2.1 Analise Organizacional

• Atividades empresariais

Atualmente realiza 0 desenvolvimento de novas releases e vers6es de

software, a majaria desses pedidos e feitos pelos dentes, para a manutenc;ao de

seus program as au mesma para corregao de eventu8is bugs, e Qutra parte desses

pedidos, e feito pelos desenvolvedores da propria empresa, para solucionar algum

problema que esta ocorrendo au que pode vir a ocorrer com algum ctiente. Este

pedido feito pelos desenvolvedores e feito par carater preventivo, antes que ocorra 0

problema ele e prontamente corrigido.

• Sistema existente

o sistema existente 56 contrala quem esta alterando 0 software, au seja, 56

informa quem esta alterando urn determinado projeto, e nao deixa que duas au mais

pessoas alterem a mesmo projeto simultaneamente. Nao faz nenhum controle

gerencial au mais especifico.

• Principais necessidades da empresa

Padronizar as novas versoes, para que se possam controlar e gerenciar as

versoes desenvolvidas.
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Identificar que projetos S8 encontram em desenvolvirnento, para poder

controiar cada urn deles como: quem esla desenvolvendo, em qual fase de

desenvolvimento ele S8 encontra e assim par diante.

Padronizar versoes antigas para que eventuais substitui90es par elas sejam

feitas com rapidez e seguranva, isse e feito quando alguma versao au release

apresente problema.

Controlar os perfis dos clientes, para quando 0 modulo seja distribuido aos

clientes, 58 saiba 80 certo quem deve recebe-Io e quem nao deve.

Necessita de uma ferramenta de gestao de conhecimento, para ajudar a disseminar

o conhecimento dentro da empres8, principal mente na area de desenvolvirnento,

ende as maiarias dessas informac;6es poderao ser com partil had as com todos.

Necessita-se de relat6rios gerenciais, para melhor gerenciar 0 sistema para

isso serao gerados tres relat6rios um de Lista as versoes e releases por cliente,

outro de quanti dade de solicita~6es em aberto para cada funcionalidade e por ultimo

os projetos em aberto para cada desenvolvedor

Existe a necessidade de controlar quais solicitat;oes tem mais priori dade do

que outras, porque sem esse controle todas as solicitat;oes sao iguais, e algumas

solicita96es com menos urgentes sao resolvidas antes e outras que deveriam ser

resolvidas antes sao deixadas para depois, pelo simples fato de nao 58 ter nenhum

contra Ie.

Controlar em qual fase do desenvolvimento 0 projeto se encontra, com esse

controle sera possivel saber em qual fase 0 projeto se encontra e quem e 0

responsavel por ele.
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Necessidade de urn controle de distribui~o de solicita90es aos

desenvolvedores, para que naD S8 sabre carregue urn e deixe Qutro menes sabre

carregado.

Controlar no projeto quais sao seus formularios, e quais formularios nao

poderao ser alterados, porque Qutra pessoa esta alterando no momento, para evitar

problemas futuros.

Existe a necessidade de S8 controlar quais menus e submenus pertencem a

qual projeto, para poder alterar au ate mesma inserir urn novo sem problemas.

Controlar os modulos cadastrados para cada clienta, trazendo as informayoes

dos modulos cadastrados e quais menus e submenus fcram implementados no

sistema dele, para saber que tipo de implementar;oes fcram efetuadas.

Controlar cadastro de novas modulos mais sua versao ou release, com esse

controle podem controlar novas insen;oes, nao deixando cadastrar modulos mais

antigos do que ja existem e registrando assim todas as versoes do sistema, para

que caso no futuro ocorra problemas com algum deles, eles possam ser substitufdos

por vers6es anteriores que nao deram problemas.

• Abrangencia do software na empresa

o prototipo controla 0 desenvolvirnento das novas vers6es alem de obler

informac;:6es gerais do modulo, controlando as sOlicita96es feitas pelo cliente e pelos

desenvolvedores, priorizando todos os criterios estabelecidos pelo software.

o modulo sera desenvolvido utilizando criterios de qualidade baseado na ISO

9000, conceitos de engenharia de software e tambem com base em gestao de

conhecimento para disseminar 0 conhecimento na empresa.
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Na etapa final, e realizada a gera9ao do pacote, obtendo informa90es do

modulo e cliente. Como todas as etapas anteriores concluidas 0 m6dulo e distribuido

a cada c1iente com seu penj! especificado.

Ap6s 0 desenvolvimento do m6dulo ele passara por uma bateria de testes,

onde a responsavel da urn check no acompanhamento do sistema, dizendo que fora

realizado todos os testes. Caso 0 m6dulo obtenha problemas 0 mesmo retornara

para 0 desenvolvedor para que as problemas sejam sanados.

A area de desenvolvimento pod era solicitar a criayao au correC;8o de urn novo

m6dulo para sanar algum problema ou ate uma implementa9iio adicional ao perfil de

m6dulo.

o software controlara as criac;6es de novas modulos, menus e submenus,

para que S8 possa controlar 0 desenvolvimento dessas novas fungoes e casa no

futuro ocorra algum problema com elas, as mesmas sejam prontamente substituidas

par versoes anteriores.

1. NaD abrangEmcia do software

o prototipo naG faz mais de urn controle de projeto par vez

Nao realizara a envio do pacote para a cliente.

Nao controla inserc;:oes feitas manual mente no banco de dad as, que pod em a

vir acarretar em problemas futuros.

Nao abrange contrale financeiro

Nao controla na solicitayao a priori dade regime de urgencia, deixando para

empresa decidir 0 que deve ou nao ser considerado como regime de urgencia, s6 e
deixado um campo para que possa sinalizar 0 pedido, que sera constado com um

pedido de urgencia.
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• Impactos na empresa

A empresa tern urn maior controle das vers6es desenvolvidas, como tambem

as utilizadas pelos clientes, assim podendo tragar 0 perfil de cada cliente, ganhando

em agilidade, confianc;a e corrititude. Tem um controle total dos processos de

pedidos de novas versoes, passando pelo desenvolvimento, manuten9ao, teste e

distribuic;ao, mas em compensac;ao S8 tern uma dificuldade no manuseio da

ferramenta no inicio e sua implementa<;8o, que vai exigir algum tempo.

• Problemas e Limita<;oes principais.

A Versao do sistema operacional deve ser maior do que Windows 2000.

3.3 ANALISE DE SISTEMAS

As informa<;oes abaixo foram obtidas atraves de uma empresa que tern como

base somente uma rede de computadores e tecnicos em suas areas.

• Principais dificuldades na operacyao:

1.Atendimento ao cliente: falta de um padrao ou sistema para cadastrar os

pedidos de alterac;::ao de software au mesma alteracaa au inclusaa de novas

clientes, levando assim muito tempo para realizar essas tarefas.

2.Administrador: inexistencia de um contrale gerencial e preciso sabre 0 prajeto

em andamento.

3. Desenvolvedor: nao tem nenhum contrale sobre qual prajeto tem mais

priori dade.

4. Manutenc;ao: nao sabe no que se deve ser feita a manutenyao.
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5. Teste: falta de controle nos testes, nao se sa be se foi ou nao feito 0 teste de

forma formal.

• Oificuldades gerenciais

1.Gerenciamento do processo - inexistencia de algum controle gerencial sabre 0

processo e a inexistencia de criterios para decidir qual projeto deve ou nao ter

priori dade.

2. Relat6rios - inexistencia de relat6rios

3.Atendimento ao cliente - nao existe controle financeiro

• Possfveis causas das dificuldades na opera9ao:

1. Atendimenta aa cliente - ha falta de um sistema que registre as infarma90es

de todos os clientes, que traga essas informa90es de forma rapida e correta,

e quando feito um novo cadastramento de urn cliente, ele seja feita de forma

rapida e eficiente, aande a criteria de priaridade daquele pedida influencie na

agilidade da entrega.

2. Administrador - ha falta de um sistema que controle um projeto do inicio ate 0

fim, acarreta em problemas nas fases de desenvolvimento. Par esse motivo

as chances de uma versao sair incansistente ou nao confiavel e muito alta.

Atualmente e dificil gerenciar um projeto, pelo fato de nao existir nenhum

controle ou padrao nas fases de desenvolvimento.

3. Oesenvolvedor - falta de um controle sobre qual projeto tern mais priori dade,

por falta deste sistema projetos que nao requerem sua aten9ao de forma

imediata sao realizados primeiros, deixando prajeto com alta urgencia para

depois.
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4. Manutenc;:ao - inexistencia de informay8o formal para saber qual projeto deve

ser Feila a manuten980, isso ocorre porque naG existe nenhurn controle sabre

esses projetos.

5. Teste - naG S8 sabe qual projeto S8 deve ser Feites as testes, podendo assim

urn software sem notar ser enviado ao cliente sem as testes realizados,

afetando sua qualidade.

• Dificuldades gerenciais

1. Gerenciamento do projeto - nenhum controle sabre as projetos em

andamento.

2. Relat6rios - inexistencia de relatorios

3 Atendimento ao cliente - inexistencia de urn controle dos clientes e dos

projetos ja feitos.

4. Atendimento ao cliente - falta de indicadores para saber qual projeto tem

mais prioridade do que Dutro.

3.3.1 Viabilidade

• Organizacional - 0 sistema proposto e eficaz para empresa, em Frente a
inexistencia de algum controle gerencial que possa controlar as processos da

empresa, suas informagoes e resultados. Com esse sistema, os processos de

gerenciamento de clientes serao feitos de forma rapida ganhando em tempo e

agllidade, ja os processos internos se tornaram mais vislveis, confiaveis e ageis,

par que serao controlados e receberao prioridades, conseqCJentemente os

produtos gerados tem mais credibilidade e confianc;a.
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• Tecnica - Em face da existencia de uma infra-estrutura de informatica, os

equipamentos deverao ser utilizados executar 0 software. Os funcionarios que

utilizarao 0 sistema deven30 reeeber urn treinamento para operar 0 software.

• Financeira - Em face de existencia da infra-estrutura 0 sistema e viavel.

3.3.2 Objetivos do Projeto

o objetivo deste projeto e desenvolver urn sistema que permita 0 controle

geral sobre cada projeto desenvolvido, podendo gerenciar urn projeto do seu inicio

ate seu fim. Contralar as informa~6es dos clientes e seus m6dulos com seus

respectivos menus e submenus, utilizar criterios para saber quais solicitagoes teraD

mais prioridades do que Qutras, para poder saber quem deve ser atendido 0 mais

rapidamente passive!. Distribuir as solicita90eS entre as desenvolvedores de forma

mais equilibrada sem sabre carregar alguem, controlar as modifica90es, versoes ou

releases dos clientes, e gerar relat6rios para melhor gerenciar 0 projeto.

3.3.3 Requisitos funcionais

1. Interface com 0 u5uario

• Modelo de Informagoes de Entrada

NiVel! !Fonte de dados
Organizacional

Tipo !conteudo

Dados de Entrada
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Nome, Endere,o,

Numera,

Complemento, Bairro,

Cidade, CEP, Estado,
Operacional Cliente Dados do cliente

Telefone 1, Telefone 2,

Telefone 3, E-

mail,Fax, CNPJ,

Inscri,iio Estadual.

M6dulo, Submenu,

Erros Dados do erro Menu, Erros,

Descrigao.

Descrig8o, versao,
M6dulos Dados do M6dulo

Release.

M6dulo, Descri,iio,
Menu Dados do Menu

Observa,iio.

Dados do Menu, OescriQBo,
Submenu

Submenu Observa,iio

Nome, Login,

Observa,iio, Senha,

Confirma9iioSenha,

Login Dados do Login Administrador,

desenvolvedor, Qutros,

teste, Manuten,iio,

Alivo
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Clientes. I

Desenvolvedores,

Cliente, Titulo, Modulo,

Dados da Menu, Submenu, Tipo
Solicitayao

Solicitayao Inclusao, Tipo

Altera<,;;ao, Urgencia,

Descriyao da

Solicitayao

Quantidade de

solicitac;oes em aberto
Relatorio Consulta/Relatorio

para cada

desenvolvedor

Versao por Cliente
Relatorio Consulta/Relatorio

Gerencial Quantidade de

Relatorio Consulta/Relatorio solicita90es de cada

funcionalidade

Outro, Administrador,

Acompanhamento Dados Desenvolvedor, Teste,

do projeto Acompanhamento Manutenyao,

Aprovayao.
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1. Processamento

• Processa cliente - 0 processamento de cliente deve [er as dados do cliente no

formulario e verificar no banco de dados Cliente, S8 0 mesma existe ou nao, casa

nao exista ele fara 0 cadastramento do cliente.

• Processa login - 0 processamento de login deve ler as dad os do usuario no

formulario e verificar no banco de dados Usuarios S8 0 mesma existe, casa

contra rio ele cadastro 0 usuario com as seus dados.

• Processa abertura - 0 processamento de abertura lera as dados inseridos pelo

usuario, case seu login e senha baterem com 0 banco de dados Usuarios ele

receben3 autoriZ89ao para entrar no sistema.

• Processa acompanhamento - 0 processamento de acompanhamento verificara

no banco de dados Acompanhamento, quat soticitayao esta em aberto e para

quem est'; disponivel para verificayao e checagem dos testes. E quando a

uSU<3rio der seu check, sera atualizada no banco de dad as como checado e sera

habilitado para 0 proximo usuario do fluxo.

• Process a contra Ie de projeto - 0 processamento de controle de projeto ir,;

bloquear um form au urn projeto especificado pelo usuario e fara uma copia para

a maquina do usuario, apes isso deixara os formularios do projeto selecionados

em read-only no servidor raiz, caso outro usuario for ten tar fazer uma altera9ao

do mesmo formula rio, eles apresentaraa em estado de leitura. Apes as

altera90es feitas no formulario ele e nova mente chamado para 0 desbloqueio do

formulario que desabilitara para que Dutro usuario possa alteril-lo e 0 mesmo

seja liberado para as testes finais.

• Processa cadastro de menu e submenu - 0 processamento de cadastro de

menu e submenu surgirao efeito se a modulo est,; devidamente cadastrado, apos
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iSso, sera habilitado 0 item menu para cadastramento au alterag80 do mesma,

logo a sua alterac;ao a item de submenu sera liberado para cadastramento e

alterac;ao que tera 0 banco de dados Menu e submenu alterados au inseridos.

• Processa gerenciamento menu/cliente -0 processamento de gerenciamento

menu/cliente primeiramente ira fornecer 80 formulario todos os modulos, ap6s

isso 0 processamento ira reeeber a informaC;8o do modulo selec;onado, a partir

deste m6dulo ira mostrar os seus menus que tambem serao selecionados, e logo

depois ira mostrar as submenus do menu selecionado e que tambem reeehera a

informac;ao do submenu selecionado.

Ap6s a selegao de todos as itens iraa mostrar quais sao as clientes que nae

possuem aquele modulo, menu e submenu. Vale ressaltar que a modulo

apresentado so sera mostrado se ele estiver com a cheque de aprovado. Oepois de

todos as processos a cliente recebera uma nova versao que sera guardada no

seguinte banco de dados ModuloCliente.

• Processa modulo par cliente - 0 processamento modulo por cliente, fara uma

pesquisa no banco de dados Modulo Cliente para trazer os dados da base e

informara ao sistema 0 resultado da procura.

• Processa modulo - 0 processamento do modulo, sera a inserc;ao da descric;:ao

do modulo no banco de dad as, 0 numero da versao e release nao devera ser

menor do que ja existente.

• Processa cadastre de solicitac;:ao - 0 processo de cadastro de solicitac;:ao ira

fazer uma pesquisa no banco de dados Cliente para saber se 0 cliente que esta

fazendo a solicitayao existe, caso nao exista ele vai ser encaminhado para a tela

cadastra Cliente, mas caso exista seus dados serao mostrados ao formulario.

Apos isso 0 sistema validara 58 os campos do formulario foram preenchidos e
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cadastrara as informa\,oes no banco de dados SolicitacaoTotal, todas as

informac;oes da tela sao obrigatorias.

• Processa distribuig80 de solicitag8o - 0 processamento de distribuig80 de

solicitag8o fara a pesquisa no banco de dados e Iran§! lodos as desenvolvedores,

com 0 valor da priori dade de seus projetos e a soma total deles, para informar

quem esla mais sobrecarregado. Apos isse sle fara uma pesquisa no banco de

dados para pesquisar a solicita\,ao desejada ao encontra-Ia 0 sistema trara

junta mente com a solicita~o 0 valor de sua prioridade, que pode ser baixa,

media, media alta au alta. Depois recebera a informag8o do formuJ.ario qual

desenvolvedor recebeu a solicitaC;80e dara baixa no sistema acrescentando aD

desenvolvedor a solicitagao como 0 valor de sua priori dade.

• Processa erras - 0 processamento de erros fara uma pesquisa para trazer ao

formulario 0 modulo seleeionado e seus respeetivos menus e submenus tambam

seleeianadas, apos issa ° usun3rio fara uma pesquisa nos tipos de erros

existente e 0 selecionara trazendo ao formulario, apos isso ele descrevera 0 erro,

que sera armazenado no banco de dad os ListaErros, mas caso 0 usuario so

digite uma palavra na pesquisa ° sistema procurara no banco de dados aeima

todas as descri\,oes sobre aquela palavra.

• Processa relatorios - 0 processamento de relatorios ira receber do formulario

qual tipo de relatorio ele selecionou e depois os dad os que deseja que 0 relatorio

contenha, apos isso enviara ao formulario do respectivo relatorio as informac;oes.

• Proeessa solicitac;oes em aberto - 0 processamento de solicita90es em aberto ira

ao banco de dados e ira trazer todas as solicitac;oes em aberto e mostrarao ao

administrador quais sao elas, contendo um tempo para trazer as solicita\,oes que

acabara de ser cadastrada.
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1. Armazenamento

• Conteudo arquivDs

Arquivo Justificativa

Guarda dados do acompanhamento
Acompanhamento

de cada lase do projeto.

Cliente Cadastre dos dados do cHente

Controlara as solicitayoes em

aberto e mostrara a mesma
Controte

solicita~ao no formulario

Acompanhamento.

Guarda todas as descri<;:oes de

Errosmodulos erras ou informac;oes que fcram

geradas no modulo alterado.

Guarda informagoes de quem pode
Janelas

abrir determinada janela.

Lista erras comuns de telas, ja
Listaerros

cadastrados pelo administrador.

Guarda informagoes do menu com
Menu

seu respectivD modulo.

Guardam informag8o de todos os
Modulo

modulos

Guarda informaC;8o de um
ModuloCliente

determinado modulo a um cliente.

Solicitayao Guarda a solicitayao de cada
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cliente para ter urn hist6rico.

Guarda todas as solicitac;oes de

SolicitacaoTotal cada desenvolvedor envolvido no

processo.

Guarda 0 submenu de cada menu e
Submenu

modulo respectivamente.

Guarda a informaC;8o de cada

usuario, para ele poder lagar e ter
Usuarios

contra Ie de quem faz 0

acompanhamento.

Guarda as modulos au formularios

para 0 processo de travamento e

desbloqueio do mesma. Esse

UsuariosModulos processo gera 0 bloqueio de

formulario para a nac abertura

indevida de usuario

"Desenvolvedor".

• Controle - Necessidades de SeguranC;8 e proteg8o, regras de aces so aos dadas.

• Segurang8 - Par S8 tratar de urn sistema em implantagao e em areas bern

definida, sera necessaria que 0 sistema controle acesso de funcionarios atraves

de senha.

• Copias de seguran98 - 0 sistema devera preyer a realizac;ao de capias de

seguran<;a (back-up) di<irio, semanal e mensal para manutenl'ao da integridade

dos dados em caso de panes.
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3.3.4 Resumo de Uso

o sistema come~ara a ser executado quando a secreta ria 0 sistema, com seu

login e senha pessoal.

Primeiramenie a secretaria ira acessar a tela Solicitac;ao, onde ela ira realizar

a solicita,ao, caso a solicita,ao seja de um novo cliente ela ira cadastra-Io.

Ap6s a solicitac;ao feita, 0 administrador ira distribuir 0 modulo para as

desenvolvedores que faraD a correC;8o e enviarao para a manutenyao, ende serao

feitas as correc;oes finais.

Apos isso, 0 projeto ira para 0 teste ende serao (eitos todos os testes, depois

de feito as testes ale informara ao sistema que as testes (oram feito dando urn check

no acompanhamento do projeto, em todas as fases os respectivos responsaveis

darao urn check no sistema para informar que aquela fase ja foi concluida. FeitD isso

o projeto e aprovado pelo Administrador e distribuido ao cliente.

3.3.5 Caracteristicas do Projeto

3.3.6 Abrangencias

Cons tara do projeto:

• Neeessidades de hardware - que serao definidas apos 0 projeto logieo;

• Projeto das entradas e saidas - definidas no projeto log leo;

• Projeto de proeessamento - definidos no projeto J6gieo;

• Projeto de pessoal - definido no projeto 16gico;

• Projeto basico de seguran,a - definidos no projeto 16gico.

o sistema a ser desenvolvido "nao atendera~ as seguintes situa90es:

• Nao eontrolara mais de um projeto par vez.

• Nao eontrolara inser90es de dados no banco de dados manual mente.
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• 0 software nao abrangera 0 c6digo interno do programa, ou seja, problemas com

o codigo·fonte do programa, naD sera alterado au corrigido.

3.3.7 tmpactos

Como todo processo de inovac;ao, 0 novo sistema de Gerenciamento de

Versao devera provocar impactos na organiz8<;80, na estrutura e no pessoal de

informatica. Abaixo estao descritos os principais impactos identificados.

1. Impactos Positivos

• Reduc;ao no tempo de atendimento das solicitac;6es;

• Melhoria nos controles dos servic;os executados, permitindo ao Administrador

controlar todas as lases do projeto.

• Disponibilidade de informac;6es gerenciais.

• Disponibilidade de informac;oes sabre as m6dulos atraves de Gestao de

conhecimento, utilizando a Taxonomia para padronizar as informac;6es.

2. Impactos Negativos

• 0 aumento do controle tende a trazer urn descontentamento do pessoal gerando

resistencias a mudanc;a;

• Aumento de custo da operac;ao com aumento de despesas fixas (Iuz) e variaveis

(opera,ao do sistema, papel, tinta, etc)

3.3.8 Riscos Conhecidos

Pela visao estabelecida para 0 projeto, foram identificados alguns riscos com

diferentes graus de importancia para 0 sucesso do projeto.

o quadro abaixo mostra estes riscos, uma sugestao de soluc;ao que pode ser

adotada pelo cliente e seu grau de importancia.
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Risco Solu~ao

Nao utiliZ8yaO do sistema pela Atuayao gerencial, patrocinador,

resistencia a inovaC;8o no sentido de uvender" Alto

adequadamente os beneficios

do sistema para tad as.

NaD utilizaCY80 do sistema pelo AtU8y80 gerencial, patrocinador,

controle no senti do de "vender"

adequadamente as beneficios Media

do sistema para todas, e mostrar

que aquele controle trara mais

beneficia a empresa.

••
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4 PROJETO UJGICO

4.1 PROJETO DE ENTRADA

Login de Acesso - a figura 4 apresenta a tela de Login de Acesso.

CONTROLE DE VERSAo

""";0' _- [J!J
,.---- - -- ,~cla~

FIGURA 04 - TELA DE LOGIN DE ACESSO.

Cadaslro de Clientes - a figura 5 apresenta a lela de Cadastramento dos

Clientes.

FIGURA 05 - TELA DE CADASTRO DE CLiENTES.
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Cadastro de AdministradorlDesenvolvedor - a figura 6 apresenta a tela de Cadastre

de Administrador/Desenvolvedor.

Soma
r·····-

Confirmac!o ;

r Admnsltador j- Desenvolvedor r Oullos

r t.ianulenc!o r- Teste i Alivo

FIGURA 06 - TELA DE CADASTRO ADMIN/DESENV.

Cadastre de Modulos - a figura 7 apresenta a tela de Cadastro de Modulos.

~e·Cud;utlo ;Ie Modulos
tadastio'de'~1-6duios

! Oescril;OO ~... ..... "_ •...... _

VerSdO
f-··-

Release . ~

FIGURA 07 - TELA DE CADASTRO DE M6DULOS.
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Cad astra de Menu e SubMenu - a figura 8 apresenta a tela de Cadastro de

Menu e SubMenu.

IObse,vaCdO___ L- _

FIGURA 08 - TELA DE CADASTRO DE MENU E SUBMENU.
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Cadastro Solicital'ao Interna - a figura 9 apresenta a tela de Cadastre de

Solicitagao Interna.

D !iii :x !l
...J!.~~~.L~~~.__...~.~ ....~~char :

FIGURA 09 - TELA DE CADASTRO DE SOLICITACAO INTERNA.
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Cadastro Solicita,ao por Cliente - a figura 10 apresenta a tela de Cadastro de

Solicita~ao par Cliente

Tipo
(.'lrd.lsiiodel'\O\,aluncioMl;~

-. ModflCa.;;io em furci:!n.,iMde lti exulenle

FIGURA 10 - TELA DE CADASTRO DE SOLICITACAO POR CLiENTE.
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Gerenciamento de menu/cliente - a figura 11 apresenta a tela de

Gerenciamento de Menu/Cliente.

FIGURA 11 - TELA DE GERENCIAMENTO DE MENUICLIENTE.
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Cadastro de Erros - a figura 12 apresenta a tela de Cadastro de Erros.

"Gestao de Conhecimento" que possibilita 0 cadastramento de novas informag6es

obtidas no projeto.

FIGURA 12 - TELA DE CADASTRO DE ERROS.
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4.2 PROJETO DE PROCESSAMENTO

4.2.1 Lista De Eventos

1. Efetua login.

2. Cadastrar Usuarios.

3. Cadastrar Clientes.

4. Cadastrar Modulos.

5. Cadastrar Menus e Submenus.

6. Cadastrar Solicita9ao.

7. Enviar solicitac;ao para a Administrador.

8. Administrador distribui solicitacao

9. Envia dados do modulo.

10. Desenvolvedor altera 0 modulo.

11. DesenvoJvedor cadastra informa90es de erros do modulo.

12. Envia modulo para manutenc;:ao.

13. Manuten9ao Aprova modulo.

14. Envia modulo para teste.

15. Teste aprova modulo.

16. Envia modulo para Administrador

17. Administrador aprova modulo.

18. Administrador distribui m6dulo para clientes.
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4.3 PROJETO DE SAiDA

4.3.1 Relatorios

• Usta as vers6es e release par cliente.

• Quantidade de solicita~6es em aberto para cada desenvolvedor.

• Quantidade de solicita90es de cada funcionalidade.

4.3.2 Projeto de Pessoal

Atendente - responsavel pelo atendimento dos clientes, onde ela cadastrara 0

pedido da solicitaC;:8o,do cliente au ate mesma quando 0 pedido for interno, ande ela

cadastrara 0 pedido de modifica9ao da funcionalidade do software.

Administrador - 0 administrador sera responsavel pela distribuiC;:80 das tarefas

aos desenvolvedores, do gerenciamento do projeto do seu inicio ate 0 fim e no final

as ua aprov8C;:8o para que nova versao seja enviada ao cliente.

Desenvolvedor - 0 desenvolvedor sera respons8vel pela evoluc;:ao das

vers6es ou releasesenviados pelo administrador.

ManutenC;:8o - a manutenC;:8o sera responsavel pelas passiveis manutenryoes

nos softwares desenvolvidos.

Teste - 0 teste sera respons8vel pelos todos os testes antes que a

modifica980 seja enviada ao cliente, nestes testes serao procurados todos as bugs

possiveis, para manter uma alta qualidade no software e confiabilidade.
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4.3.3 Prajeta de Cantrale e Seguran9a

• Capias de seguran9a

As copias de seguranc;a devem ser executadas diariamente e de forma

automatica pelo sistema. Para tanto 0 gerenciador de banco de dados deve ser

configurado para execu980 deste procedimento.

Capia semanal devera ser feita pelo operador e gravada em disco 6ptico.

Capia mensa I devera ser feita pelo operador e gravada em disco 6ptico e guard ada

fora do ambiente da empresa. Sugestao: deve fiear sob a responsabilidade do

Gerente esta capia.

• Sen has de acesso

Cada operador recebera uma senha que Ihe dara direitos de acesso ao

sistema somente nas areas utilizadas para 0 desenvolvimento de seus trabalhos. E

de responsabilidade do funcionario as guardas desta senha, nao devendo em

hip6tese alguma a entrega a outro funcionario.

Nos periodos de ferias dos funcionarios as sen has deverao ser bloqueadas e,

atribuidos os direitos aos substitutos.

• Senha Master

o sistema tera uma senha master com todos os direitos de acesso que

devera ficar de posse do Gerente ou de urn funcionario determinado pela direg80 da

empresa. Esta senha podera alterar as permiss6es de todas as outras conforme

politica da empresa.
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4.3.4 Dicionario de Termos

• Atendente - Telefonista que recebe as li98908S dos clientes solicitando

o servic;o de manuteng.3o do software au mesma das solicitagoes

internas como as dos desenvolvedores.

• Pacates - Todos as modulos compactados em urn arquivo contendo

informagao do perfil do cliente alem dos dados da versao.

• Modulo - E uma parte do sistema que engloba as menus e submenus.

• Solicita,ao - Pedido leito pelo cliente ou desenvolvedor para altera,ao

au inclusao de urn novo modulo.

• Check in - libera,ao do m6dulo a ser alterado.

• Check out - libera,ao do m6dulo para a gera,ao do pacote.

• Caixa Preta - Testa todas as condi90es de entrada e saida de urn

sistema, como par exemplo, urn cadastre de modulo.

• Ordem de servi.yo - E a alual tarefa a sar desenvolvida no momento.

• Gerar ordem de servic;o - Ira gerar a ordem de servic;o a ser comprido,

utilizando regras para determinar ardem de servic;:o.

• Manutenc;ao - Corre<;ao do m6dulo solicitado e nao criac;:ao de

m6dulos.

• Clientes - Sao pessoas que tern urn vinculo com a empresa e ao

mesma tempo possui urn pacote de software da empresa.

• Distribuivao - Ira distribuir os pacates para determinados clientes

• Teste - Pessoas que tern como objetivo testar todas as solicitac;:6es

antes da aprova<;ao do administrador.
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5 CONCLUsAo

No desenvolvimento de urn sistema e frequente que urn au mais desenvolvedor

acesse a mesma informaryao, 0 problema ocorre quando e realizada uma alter8yao

no projeto e ela nao e informada ao restante da equipe, com isso e passive I que

Dutro membra da equipe fay8 uma alterac;:.3o no mesma projeto acarretando na

perda de dados au gerando informag6es inconsistentes, em ambos as casas a

chance de ocorrer problemas futuros e grande.

Para evilar que as problemas aeirna ocorram, 0 nosso prot6tipo tern como objetivo

gerenciar todas as versaes desenvolvidas e controlar todos os acessos no projeto,

evitando que duas ou mais pessoas realizem modifica<;6es no mesma modulo ao

mesmo tempo. Para issa foi utilizado a tecnica de Source Safe que S8 mostrou

eficaz no controle de acesso aos modulos.

Para apoiar os desenvolvedores na tomada de decisoes au ate mesmo no proprio

desenvolvimento, foi utlizada a teenica de Gestao de Conhecimento. Com ela foi

passive! disseminar todas as informac;oes obtidas no decorrer do projeto, e com

essas informar.;:oes foi gerado um banco de conhecimento, onde todos poderam

realizar consultas nessa base. Como resultado, terao um sistema de apoio na

tomada de decisao.

Com as solur.;:oes aplicadas 0 prot6tipo se mostrou eficaz no gerenciamento das

versoes, atingindo 0 seu objetivo de gerenciar todas as versoes desenvolvidas e

consequentemente as fases de desenvolvimento, e par fim 0 objetivo de disseminar

o conhecimento dentro da empresa foi obtido.

Para trabalhos futuros, pode-se ser implernentado a controle de mais de urn projeto

por vez, integrando formularios diferenciados para cada cliente, sendo distribuido

automaticamente via web.
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APENDICE

APENDICES 1 - VISUAL BASIC 6.0

o Visual Basic tern uma maneira fapida e facti de criar aplicativos para

interfaces Windows. Alem de proporcionar urn conjunto completo de ferramentas

para simplificar 0 rapido desenvolvimento de aplicativos.

Parte do Visual Basic refere-se ao metodo usado para criar a interface de

usuario grafica (GUI) e a outra para criar linguagem BASIC (Beginners All-Purpose

Symbolic Instruction Code), uma linguagem na hist6ria da computa,ao.

o Visual Basic desenvolveu-se a partir da linguagem BASIC original e agora

contem varias centenas de instruc;6es, fungoes e palavras-chave, muitas das quais

se relacionam diretamente com a GU/ do Windows.

Com sua interface simples e bern ao modele Microsoft alavanca muitos

programadores a utiliza-Io em ambiente Windows, possibilitando uma fusao simples

e fapida entre 0 programador e 0 sistema operacional.

Alem de ter uma versao mais recente como Visual Studio .Net voltada para

aplic8c;oes .Net, nao iremos utilizar a versao par nao utilizar plataforma Web,

colocando urn programador moderadamente talentoso pode facilmente e

rapidamente construir uma aplic8ry80 simples usando os componentes fornecidos

como 0 VB.
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APENDICES 2 - SOL

o SOL e uma linguagem universal que facilita 0 uso de diversos tipos de

bancos de dados pelo conhecimento de algumas poucas regras. Como 0 nome ja

diz Structured Query Language, ou Linguagem de Ouestoes Estruturadas ou SOL,

foi original mente criada pela IBM, mas muitos desenvolvedores fcram criando

"dialetos" para ela.

Foi assim que em 1986 a ISO (International Standars Organization) e a ANSI

(American National Standard Institute) publicaram uma normalizal'ao em conjunto.

As normas fcram revisadas em 1992 a esla versao foi dado 0 nome de SQL-92

A norma SOL-92 passa a dar suporte a todas as funl'oes da SOL-89 e

acrescenta ainda os agentes SOL, conexoes clientelservidor SOL, SET

TRANSACTION (contrale mais granular de transal'oes), catalogos padranizados

para descrever a estrutura de um banco de dados, suporte para SOL embutida para

novas linguagens, na epoca inciuia-se 0 C, Ada e MUMPS, suporte SOL dinamica,

suporte a novas lipos de dadas, suporte para tabelas temporarias, suporte para

operadores de jun,ao, codigos de erro e diagnosticos padronizados, verifica,oes e

restric;:ao de dominic, entre Qulras.

A norma mais recente foi publicada em 1999 e e conhecida como SQL-99 au

SOL3. (MECASO, 2004).
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APENDICES 3 - REQUISITOS MiNIMOS DE SISTEMA

SERVIDOR

Software

• SQL SERVER 2000

• Windows 2000 Server ou Superior

Hardware

Os requisitos de hardware estao de acordo com os requisitos minimos para

funcionamento do sistema Operacional definidos pelo fabricante do mesmo.

CLiENTE

Software

Nao e necessaria a instalaC;80de software no cliente, porem 0 mesma

funciona apenas em computadores com Windows 2000 e Windows XP.

Hardware

Os requisitos de hardware estao de acordo com as requisitos minimos para

funcionamento do Sistema Operacional definidos pelo fabricante do mesmo.
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ANEXOS

• MANUAL UM DE INSTALA<;:AO

Banco de Dados

1- Abrir 0 Enterprise Manager. (Geralmente 0 caminho e Iniciar IProgramas I

SOL Server I Enterprise Manager)

2- Expandir 0 no Microsoft SOL Server, localizado a esquerda.

3- Expandir 0 no SOL Server Group. Caso 0 servidor local esteja registrado ir

direto para 0 passo 6.

u .:':J CJ :.:J U ..:.J
•.•. -- "'- -,-T•......totJMb..•

I

I"~J ...........•.......... 1.. .•.



oPl'ao "New SQL Server Registration ..."

4- Clicar com a batao direito em "SOL Server Group" e em seguida clicar na

85

Welcome to the Register
SQl Server Wizard

This wizard helps you register one or mOle SQl Servers.
WIth this wizafd you wiI~

Select a SQL Server

Selsct an authentication mode.

5- Casa aparega a opgElo para registro com 0 Wizard, marcar a OP9ao "From

now on, I want perform this task without using a Wizard' e cliear e Avangar.
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Options "''''''''' " ..•.... "" .. ,,", ,,"" "" .

S~Vef Group: It:JSQL Server Group •:J ..:J

Registered SQl Server Properties a
Generalj

rUse Sql Serve! authentication,--------.!.oginNameo

Pgssword

Sera criado um registro do Servidor local,

6- Expandir 0 No ulocar e clicar com 0 botao direito em Y Database", em seguida

dear em ~Todas as tarefas" e entaD "Restore Database"



Restore database Ei
Genelal ! Opl,ions I

~ .8.estoreasdalab~: FWf#~

Res\Ofe: ("' Q.atabase (" [iIeglOUP; or files .c.' Fromdevice

r·Parame1efs····

De):ices:

Select Oevices . t
,.,,,";,,..,,.,,.p' --"'-------'
(.' Aet\Qre b~kup set

r. D§!tQbase· complete

r Databa!e· dlllelential
r llansactionlog

r File 01 lilegOtJP

r Read backup set information and add to backup LlittOljJ--==-~~I
7- Na caixa Restore as database, digitar "ControleVersao" (Sem aspas).

8- Nas oPl'oes de Restore: Marcar a oPl'ao "From device"

9- Cticar em "Select Devices .. ."
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Choose Restore: DeYices 13

'when the backup is feslored, SQl SeNer wig aUempt 10 restore hom Ihe
devices listed below,

RestOlellOm: -r.' ~ c I;-;:~(-

1"'0"'""",:::· :'::"'-::-:mecc---"-=----,I I ~dd.

I

Media verWicdtion option

r'" Onl}, reslme hom media w~h the following name:

I ,).,""..'
I "",.,,,.,y

10- Em Restore from marcar a OP9iio "DisK'

11- Clicar em "Add ..."

Choose Restore Destmation 13
Select the file name or backup device 10 use lor the restore
opefaUon Backup devices can be Cleated for files that you
usefreQuenU}'.

{;' Eiename:

"'lc7:\eo;:-":"'-,oIeV:-:7,-'''-,0------- [CJ]
r ftackUPr-_' _' -"
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12- Selecionar a op.yao ~File name:"

13- Copiar 0 arquivo do ControleVersao de dentro da pasta Banco de Dados do

CD. Digitar 0 caminho para onde foi copiada a pasta mais 0 nome Banco de

Oados\Local, se preferir podera selecionar a pasta diretamente do arquivo,

para isso basta clicar no batao" ...H.

14- Clicar em OK.

Oloose Restore Device'> Ei
rEL. When the backup is lesiOled. SOL Selvef wi <3ltempt to lestOle hom the
~ devices ij~edbelow.

Backup set·

Restorefrorn:

C:\ConIroleVefSao

I
Media verijjcotion option

r ,gnlv restore trom moola with lhefoJlowing name:



15- Clicar em OK.

General 1 Options J

Restore database lEi

Restore: r Qat.,base r. FIO!!ldevicer filegfOUp~ or fies

De~ices:

,e..,ckupnumbe!: r ="===:;;;d
-(~ Aesl.Qre backup sel

r. Dgtabate - complete
(' Ddtaba£e· diffeueniia!

r Iransactionlog
(" FileOllllegr01:!p

(" Ae.,d backup set information and add to backup JjstOfY

16- Clicar em OK.

Sera disparada a mensa gem:

V-"--~-~·I\L_.<ik J
--------

SQLServer Enterprise Manager

Fechar a Enterprise Manager.
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• MANUAL DOIS DO USUARIO

Apresenta,ao do Sislema

o Conlrole de Versao em Geslao do Conhecimento tem como objetivo

controlar 0 desenvolvimento de urn projeto desde a sua solicita9ao ate a distribuicao

para 0 cliente. Todas as fases do desenvolvimento serao monitoradas, utilizando

relatorios gerenciais e uma tela de acompanhamento, que mostrara em tempo real

em que fase do desenvolvimento 0 projeto S8 encontra.

Alem desses recursos, 0 projeto utilizou como base a Gestao de

Conhecimento para disseminar 0 conhecimento dentro da empresa, com intuito de

melhorar a distribuic;ao da informayao e conhecimento dentro da empresa.

o projeto conta com urn controle das vers6es dos clientes, para que casa

ocorra algum imprevisto com atualiza9ao, 0 sistema possa oferecer vers6es

anteriores e corrigir a problema 0 mais rapido posslve1.

o sistema tambem conta com um sistema de prioridade de solicita<;ao, para

que as solicita<;oes mais urgentes, tenham prioridades sabre as autras e seja

atendido 0 mais rapido passivel, ganhando em agilidade e tempo.

Com todas essas op<;oes 0 sistema procura trazer a empresa agilidade nos

processos e na resolu<;ao de possiveis problemas, seguran<;a no resuUado e nas

decisoes e sobre tudo 0 controle gerenciaJ sabre 0 projeto.
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Senlla;

CONTROLE DE VERSAO

U,ua.io, ~-.---.- DO

FIGURA 13 - TELA ABERTURA

Ao executar 0 programa abrira essa tela de Abertura, ande S8 devera informar

o seu Usuario e sua Senha, depais de feito isso clicar em OK para confirmar as

dados e acessar 0 sistema ou Cancelar para sair do mesmo. Detalhe, dependendo

do usuario que voce acessa tera privilegios dentro sistema, como 0 Administrador

que tera aces so a todo a sistema, e tambem a tela inicial dentro do sistema varia de

acordo com 0 usuario, par exemplo, a tela inicial do desenvolvedor que mostrara

uma tela para selecionar os formularios de urn projeto.

:LCadastro Admlnlstrador /Desenvolvedor I!!IelEi
Cadastre AdmInistr&doflDerenvolvedol-'"

login ID

P Administlado! r Oe:senvolvedoJ r Outtos

r~Manutencao r Teste r.;;.' Ativo

Nome

Descncao

FIGURA 14 - TELA LOGIN
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Nessa tela S8 poden3 cadastrar urn novo u5uario no sistema au alterar 0 seu

perfil. No casa de S8 alterar 0 perfil no sistema, e preciso alterar algum dado na tela

au nas caixas de checks. No casa de urn novo usuario, ap6s ter preenchido todos os

campos S8 clicara em Salvar para registrar 0 novo u5uario no sistema.

3Cadastro deModulos f3
,·'Cadastro de Modulos···

.- Descri~aojAcademico

Verseo !,

FIGURA 15 - TELA CADASTRO DE MODULOS

Nessa tela S8 podera cadastrar alterar ou excluir urn modulo, no casa de

alterar au excluir a modulo essa 8980 56 poder<3. ser realizada isso casa 0 m6dulo

nac tenha vinculo com nenhum cliente. Oepois de informado a sua descrig8o, versao

atual e seu release clicassem em Salvar para inserir a novo modulo, DU no casa de

clicar em Alterar ele sera alterado com as novas informa96es e exelufdo no de se

cliear em Excluir.
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F 'iflftffl¥f@§§i1!AiM§'§,,!
," Cadas.tro de Menu'"
, Moo.;D r';;;;;;,m;oo -.--.--- ..--.----.---- ..--- --3
j De.;cl~o ,ReI~IOIios J!!j
: O=IV~ iRelat6rios do modulo ac:ademico

_ "I."".=\=:Pj]=;!l=:I'=D======!H=.::......=."""=m="=~=.=11=",-3 =='I1<i

'II
2SJi

FIGURA 16 - TELA CADASTRO DE MENU E SUBMENU

No cadastre de Menu e SubMenu, primeiramente S8 informara ao sistema em

qual modulo sera feito 0 cadastro do menu, informando a sua descricao e

observa\=80 S8 necessaria, apos issa dear em Salvar para registrar no menu no

Sistema, ou clicar no batao com urn "XN, para excluir a menu alual.

Feilo 0 cadastramento do Menu, senft habilitado a cadastro do SubMenu,

ande a sua descric;ao e observac;ao deverao ser preenchidas para depois cliear em

Salvar, para registrar no sistema 0 novo submenu au cliear em Excluir para excluir 0

registro
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FIGURA 17 - TELA CADASTRO DE SOLICITAc;:AO

Nessa tela sera leito 0 pedido de solicita9ao para manuten9ao em algum

sistema, 0 pedido pode vir do cliente au do desenvolvedor, basta selecionar na tela

quem fez 0 pedido. Apos isso, digita-se 0 nome do Cliente au clica no batao com urn

dedo para fazer uma pesquisa de clientes no sistema ou mesma para cadastrar urn

novo cliente. Ap6s informado 0 cliente S8 informa aD sistema as dados pedidos e no

final elica-s9 em Salvar, para salvar a solicita9ao no sistema, ou em Excluir para

excluf-Ia, ou em Abrir para buscar par solicitac;oes ja existentes ou em Novo para

fazer uma nova solicitac;8o.
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:iCadastro de clJentes 1!!IliJ£I

l CNPJ Insc. Etttid:.t~1}6549876549812001 ·58

FIGURA 18 - TELA CADASTRO DE CLiENTES

Nesta tela e passive I cadastrar urn novo cliente, alterar seus dad as ou exclui-

10 do sistema. Para cadastrar urn novo cliente, basta informar todas as informa90es

dele e depois cliear em Salvar. Mas S8 deseja alterar as dados dele clica-s8 no

batao com urn dedinho fara uma pesquisa no banco de dados e trara todos as

names dos clientes cadastrados no sistema na combo, ap6s issa e 56 clicar sobre 0

nome desejado ande 0 sistema trara todas as informayoes dele na tela, e alterar as

dados que interessar, apos feito a alterayao e cHca-se em Salvar parar que a

alterayc30 tenha efeila. No case de excluir urn cliente, S8 faz uma procura palos

clientes ja existente seleciona 0 dado do cliente procurado e depois clica em Excluir

para que seus dados sejam excluidos do sistema.

FIGURA 19 - TELA DE SOLICITACAo EM ABERTO
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Essa tela sera executada quando a desenvolvedor acessar 0 sistema, ela

informara quais solicitac;:oes eslao em aberlo, para que ela seja fechada e nao

apareg8 enquanto nao liver uma nova solicitaC;Elo em aberlo, clica-se no campo que

tern urn "X", ap6s issa a tela automaticamente S8 fechara.

FIGURA 20 - TELA DE DISTRIBUI<;:AO DE SOLICITA<;:Ao

Nessa tela a administradar pader,; distribuir a salicita,aa para as

desenvolvedores, como S8 pade ver sla traz a informac;ao de quantas solicitac;6es

cada desenvolvedor tern para fazer e seu grau de prioridade, esses dad as servem

para 0 administrador possa distribuir as solicitac;:6es de forma rna is equilibrada entre

as desenvolvedores.

Para distribuir a solicitac;:ao, deve-s8 cliear no boUio com 0 dedo para fazer

uma pesquisa no banco de dados e trazer tadas as solicitac;6es em aberto,

juntamente com 0 valor de sua prioridade, depois de leito iSso, basta clicar no
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campo em branco do respectiv~ desenvolvedor na grid para selecionar 0

desenvolvedor que fara aquela solicital'ao

:lAcompanhamento El
. Acornpaniwnento do PlOjelo ....

····················'1

Ii
'micd" 1\

FIGURA 21 - TELA DE ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR

Nesta tela 0 administrador seieciona em qual solicita9ao ele deseja liberar e

depois dci urn check no campo Administrador, para que 0 desenvolvedor desenvolva

o software.

3Controle do Projeto EI
• ~'m •••w"~ ••w".m'••'~'"wm'm·-_3

'::'!leI
{:.jDocuments and Settings
dioml's.tew~
~Desktop
'::JProjetoFml

i ~nH~~!!.~LVW ~. .__ .__.__. J
ControieVersao.'o'bp
DE.Osr
dlAeCategOfiaSoIicilacao.Dsr
dlAeJQtdeSolicitacao.Dsl
drReIv'ersaoC'entes.Osl

II
FIGURA 22 - CONTROLE DE PROJETO
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Nessa tela 0 desenvolvedor clicara sabre 0 drive para procurar 0 projeto, no

examplo aeima foi 0 drive C: da maquina, ele percorrera 0 caminho nas pastas ate

encontrar 0 projeto procurado. Depois de encontrado 0 projeto S8 seleciona as

formularios que serao alterados e clica em Travar, para que mais de urn usuario nao

altere 0 projeto no masma tempo. Depois de feita a alteraC;;Elo no projeto, S8 dica no

boUio Destravar, para desbloquear as formularios e 0 projeto outro usuario possa

arterar 0 formulario sem problemas.

Sub-.t.,4enu Rcl1It';'I()PQlAIuno

,,," 1,;;;;;·····
:"De~8odosErro!"""""""""'"''''

.\ [0';;;;:;;'';;;;;;;';;'';;;;';;0;;;;;;;; -- -
································,,,:······:·'1....................::J

,;oj,
................ _- .._ _ _-- .,,-""---~~-~--, ..

D
!!ovo

FIGURA 23 - TELA CADASTRO DE ERROS

Nesta tela sera possivel utilizar a Gestao de Conhecimento, fazendo uma

consulta no sistema atras de conhecimento, para isso digilasse uma palavra no

campo que tem uma flecha indicando, e depois clicando em Consultar, ap6s isso

aparecera 0 resultado da pesquisa na grid,
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Casa 0 cliente queira cadastrar urn novo conhecimento no sistema, ele

selecionara 0 modulo, a menu e 0 submenu, a palavra chave que ele vai vincular a

informa.y80. A pesquisa da palavra chave e feita atraves de urn batao com dedo, a

cliear nele trara todas as palavras chaves do sistema e basta escolher uma delas

para fazer 0 cadastramento da informac;ao. Oepois basta descrever 0 erro

acontecido na Oescric;ao dos Erros e no final cliear em Salvar. Casa queira inserir urn

novo conhecimento basta clicar em Novo em preencher todo 0 formula rio novamente

e de po is clicar em Salvar.

aAcompanhamento Ef

.... ....1 ~

FIGURA 24 - TELA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVEDOR

Nesta tela 0 desenvolvedor seleciona em qual solicitac;ao ele ja terminou e

depois da urn check no campo desenvolvedor, para que a solicita9c3o passe para a

manutenyc3o.
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('Acompani1amento do Projeto''''''

h..Acompanhamento Ef

FIGURA 25 - TELA DE ACOMPANHAMENTO DA MANUTENCAO

Nessa tela S8 marca no campo de qual solicitagao foi feita a manutengao e

depois S8 da urn check no campo Manutenc;ao para informar que a manutenc;ao ja

loi leita e que 0 Teste pode realizar os testes.

FIGURA 26 - TELA DE ACOMPANHAMENTO DA MANUTENCAO.

Nessa tela S8 marca no campo de qual solicitagao foi feita 0 teste e depois S8

da urn check no campo Teste, para informar que 0 teste ja foi feito e que 0 projeto

pode ir para a aprova9ao.
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:lAC()mpanhamento EI

.;llP ,."

.;ll jV, ,"",";'"',

5lJF
.;ll 17 ;.,Ji

~r Aplo,,~o

FIGURA 27 - TELA DE ACOMPANHAMENTO DA MANUTENC;;Ao,

Nessa tela S8 marca 0 campo da solicita9ao que fot aprovada, ou seja, foi

terminada e depois S8 da urn check no campo Aprovac;;c3o para informar ao sistema

que a solicita9ao aprovada jil pode ser distribuida.

:"Acompanhamento a
Acompanhamenlo do Projeto"····

FIGURA 28 - TELA DE ACOMPANHAMENTO FINAL.

Essa tela e exibida quando nao S8 tern mais nenhuma solicitayao para ser feita
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FIGURA 29 - TELA DE GERENCIAMENTO DE MENUICLIENTE.

Nesta tela se distribui 0 modulo para 0 cliente, primeiramente voce deve

escolher qual m6dulo deseja distribuir clicando no campo modulo, apos isso

seleciona 0 menu e 0 submenu. Oepois disso, escolhe-se qual cliente vai reeeber 0

modulo as alterac;:oes, para isso basta selecionar 0 cliente, e depois clicar em Salvar.

Casa queira distribuir urn novo modulo, basta clicar em Novo e repetir 0

procedimento anterior.
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Lista de Versao POl'Ciient~

r,lQrl"I",.

"----='---_. __ ..._.._.-

FIGURA 30 - TELA DE RELATORIO LlSTA DE VERSAO PI CLiENTE.

Nesta tela se olhe qual tipo de relat6rio deseja, clicando nas op~6es possiveis

no case desse exemplo (oi escolhida a Versao par Cliente, depois disso S8 escolhe

qual area que voce quer que mostre para isso S8 clica na lupa, que trara todas aa

areas da empresa, at basta selecionar uma del as que sera gerado urn reiat6rio,

como no exemplo, (oi escolhido a area de desenvolvedor, e a r8sultado gerado (oi

urn relatorio de Versao par Cliente par Desenvolvedor.


