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Resumo

A competitividade na área de negócios fez dos sistemas computacionais um meio
estratégico para as organizações diferenciarem seus produtos. A crescente busca pela
qualidade de seus sistemas exige um processo contínuo de atualização, o que faz do
processo de manutenção um fator importante.

Dada a sua âeqtiência, a manutenção de software tem representado um alto custo
operacional para as organizações, tomando-se um problema orçamentário. A dificuldade na

realização do processo de manutençãun é apontada como uma das principais causas do seu
alto custo. No entanto, a falta de planejamento, o não cumprimento das metas estabelecidas

no cronograma e os prazos quase nunca cumpridos, têm grande participação nesse elevado
custoS

Neste trabalho investigamos o uso das redes bayesianas como meio de representação de

conheciment«, a fim de retratar possíveis problemas e incertezas inerentes ao processo de
manutenção de software. Com base nas informações representadas e com a utilização dos
métodos probabilísticos, disponibilizámos perspectivas de se obter altemativas e

contingências para diminuir a possibilidade do não cumprimento do prazo final do pnljeto.



Abstract

The competition in the business área made the computing systems a strategic way to the

organizations to make a diHerentiation of their products. The growing search in the quality
of their systeins demands a continuous updating process, what makes the maintenance
process a very important point.

Because ofits frequency the soRware maintenance representa a high operational cost to the
organizations, becoming a budget problem. The difHiculty in the realization of the
maintename process is indicated as one of the main rcasons for its high cost. Howevcr the

lack of planning, the non-accomplishmea of the goals ülxed on the planning and deadline
almost nevar accomplished have a largo weight in this high cost.

In this work we investigate the use of Bayesian networks as a way of representation of
knowledge with the purpose to describe problems and uncertainties inherent to the software

maintenance process. Based on represented and utilization of statistical methods, we make
available perspectivas to obtain altematives and contingencies to reduce the possibiliV of
non-accomplishmcnt ofproject deadline.
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Capítulo l

Introdução

Este trabalho descreve um estudo que tem como objetivo avaliar o uso das redes
bayesianas como meio de representar conhecimentos de propagação de atraso das

atividades do processo de manutenção de soRware. Neste capítulo, apresentamos a

motivação para a realização do trabalho, seus objetivos e descrevemos a sua
organização.

1.1 Motivação

Com o avanço tecnológico e a crescente competitividade na área de negócios, o

mercado de produtos tomou-se mais exigente, e o elnpmgo de sistemas computacionais

tomou-se a base de sustentação das instituições, constituindo um meio estratégico para
diferenciação de seus produtos.

Ao longo dos anos, esses sistemas incorporam regras de negócios que regem
diretrizes para cnâentar ambientes osciladores e compditivos, ou sqa, ambientes cada
vez mais complexos. As organizações que buscam crescimento devem estar cientes da

necwsidade de ter um processo contínuo na atualização da sua base de sustentação.

Dentro desse cenário, a manutenção de soRware possui um papel fundamental. O

processo de manutenção passa a envolver não apenas a coneção de erros, mas sobretudo

a adequação do sistema para a integração de novas tecnologias e novos requisitos,
evitando assim sua obsolescência.
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As constantes adequações representam um alto custo operacional para as
organizações, íàzendo do processo de manutenção um problema. A dificuldade na

realização do processo de manutenção é apontada como uma das principais causas do
seu alto custo. No entanto, a falta de planeamento, o não cumprimento das metas
estabelecidas no cronograma e os prazos quase sempre prorrogados têm grande
participação nesse elevado custo.

Uma das abordagens propostas para tratar questões de evolução e modificação em
soRware é desenvolvê-lo de maneira que facilite manutenções fiJturas. Contudo, essa

abordagem serve apenas para os sistemas a serem desenvolvidos, pois existem hoje no
mercado vários sistemas que não usaram meto(blogias modemas de desenvolvimento.

Além disso, mesmo para sistemas mais modemos, existe ainda uma dificuldade de

planeamento de prazos justos para realizar a manutenção, bem como o seu
acomJnnhamento. Por isso, temos que buscar soluções altemativas e contingências que
diminuam a possibilidade de não se cumprir as metas estabelecidas com relação ao prazo
Hinaldo prometo.

Uma outra estratégia usada para melhorar a evolução de soRware é tentar controlar

o processo de manutenção para que as metas soam atingidas. Para isso, o processo de

manutenção deve ser descrito e os seus passos acompanhados de fomla que qualquer
passo não desempaihado como previsto seja devidamente corrigido a tempo. Esta
abordagem esbarra no fato de tempos poucos relatos e dados sobre o desenvolvimento da

manutenção de software, dos quais precisamos para uma predição da situação da
manutenção em desenvolvimento. Além disso, precisamos da modelagem desses dados
para que soam computaciomlmente utilizados por ferramentas de auxílio ao
planqamanto e controle de projeto de manutenção.

Neste trabalho, investigamos o uso das redes bayesianas [PEA88] como meio de
representação de conhecimentos relacionados à manutenção de soRware a fim de dar
suporte computadonal aos sistemas de controle de projetos com esteflm.

As redes bayesianas utilizatn o Teorema de Bayes como método quantitativo para
a revisão de probabilidades conhecidas, com base em uma nova intomlação amostml. A

estatística bayesiana tem origem no trabalho de Thomas Bayes, mas na verdade foi o

matemático Êancês Pierre Simon de LaPlace, em 1 8 12, quem desenvolveu o teorema na
Êonna como ele é conhecido e utilizado atualmenb [HEC95].
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Uma das principais áreas de aplicação das redes bayesianas é a área médica, tendo

seu início na década de 70, época em que foram desenvolvidos vários sistemas dc apoio
a diagnósticos. Apresentamos abaixo alguns sistemas desenvolvidos.

e MYCIN [SH076]: diagnóstico de iníêcções bacterianas no sangue;

e PUFF [AIK83J: diagnóstico de distúbios nspimtórios;

e ONCOCIN [SH08 1J: seleção de protoco]os oncoterápicos

O uso das redes bayesianas na área de engenharia de soRware ainda é pouco
difiindido, mas tem despertado interesse em algumas organizações. A maioria dos
trabalhos encontrados concentra-se na atividade de teste, dentre os quais podetnos
apresentar:

e Modelos gráâcos bayesianos pam teste de software [W0002];

e Confirmação das incertezas no teste de software [ZIV96];

e O princípio da incertezana engenharia de software [ZIV+96j;

e Construindo modelos de rede baycsiana para teste de soRware e incertezas na
manutenção [ZIV97].

Nesses trabalhos, as redes bayesianas são utilizadas para avaliar situações de testes
de programas, bem como suas consequências. Abordam as inúmeras incertezas

envolvidas em um processo de desenvolvimeüo de soRware, sugerindo o emprego de
redes bayesianas como um meio de npresentá-las.

1.2 Descrição do Trabalho

Neste trabalho são exploradas as relações entre prazo c execução das atividades
definidas no processo de manutenção de soâware. A partir dessa colTelaÇão,

construímos uma base de conhecimento. Essa base dc conhecimento é representada por

uma estrutura gráfica e fonnalizada mediante a teoria da probabilidade, a qual
chamamos de redebayesiana para o contexto de mantlenção de soRware.
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O empmgo de redes bayesianas neste trabalho é fiJndamental para atingir os
objetivos. Através delas, obtemos o conhecimento de atraso para uma atividade, bem

como a propagação desse atraso nas atividades subseqüentes definidas no processo de
manutenção. Dessa forma, temos uma predição de prazos para finalização de projetos
com base na situação anual dos mesmos, e informação probabilística da expeiíência de
desenvolvimento de piojetos anteriores.

A partir da modelagem da rede, construímos um protótipo de uma fenalnenta de

apoio ao gerente de prometo nas suas tomadas de decisões com relação às expectativas de

atrasos para um prqeto de manutenção de soRware. Basicamente, a ferramenta é um
meio de disponibilizar as aquisições de conhecimentos representados através da rede
bayesiana.

A aquisição de conhecimento é a parte filndamental no processo de construção de

rede bayesiana, e também onde se concentra a maior diãculdade, principalmente para
domínios que não têm uma base de dados históricos. É justalneMe a situação da área de

desenvolvimento de projetos de soâware, pois não é uma preocupação da maioria das
empresas manter uln histórico de problemas e soluções aplicadas durante o
desenvolvimento do prqeto. Conseqüentemente, quando ocone uma situação similar em

proletos futuros, não existem meios de verificar se o problema já ocorreu no passado e
caso ocorrido, qual a solução aplicada, a não scr que um dos participantes do projeto
tenha vivenciado a situação. Essa é a essência da dificuldade na aquisição de
conhecimentos para construir uma rede bayesiana no contexto de software, por isso,
nossa única conte de inÊomlações é o conhecimento do especialista.

O mesmo não ocone na área médica. Para construir uma rede bayesiana podemos

contar com o médico para estabelecer a relação entre os sintomas e os diagnósticos, e

utilizar as fichas médicas dos pacientes como dados históricos para quantificar os
relacionamentos estabeleidos pelo médico.

Neste trabalho, desenvolvemos uma rede bayesiana para refletir o conhecimento

de propagação de atraso das atividades inerentes ao processo de manutenção de
soRware, considerando seus fatores de risco e complexidade. Esperatnos disponibilizar
com o uso da rede, perspectivas de se obter altemativas e contingências para diminuir a
possibilidade do não cumprimento do prazo final do piojeto de manutenção.
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1.3 Organização da Dissertação

Esta dissertação foi dividida ein seis capítulos organizados da seguinte Êomla

Capítulo l -- Introdução: apresenta as motivações para realização do trabalho,
além dos seus objetivos e organização.

Capítulo 2 Processo de Manutenção de Sofhvare: evidencia a importância do

processo de manutenção dentro do ciclo dc vida do soâware. Apresenta
filndamentos teóricos sobre processo de soRwarc e ressalta a importância da
atividade de gerência de proletos, além do modelo de processo de manutenção
IENE

Capítulo 3 Redes Bayesianas: apresenta os princípios de probabilidades,

métodos de inferências probabilísticas e a sistemática que envolve a construção de
uma rede bayesiana.

Clapítulo 4 Uma Rede Bayesiana no Contexto de Manutenção de Sofhvare:
neste capítulo apresentamos a construção de uma rede bayesiana quc tem como

finalidade refletir o conhecimento de especialistas sobre o desenvolvimento de
manutenção de software.

Capítulo 5 -- Ferramenta de Apoio: a rede bayesiana apresentada no Capítulo 4
permitiu o desenvolvimeúo de uma ferramenta que tem como objetivo
disponibilizar os recursos pertinentes à rede de modo mais intemtivo com o
usuário. Este capítulo apresenta tal ferramenta.

Capítulo 6 - Conclusões e Trabalhos Futuros: este capítulo sintetiza as
contribuições proporcionadas com o desenvolvimento deste trabalho, apresenta as
conclusões e propostas para a realização de trabalhos futuros.

Apêndice A -- Modelo de Processo de Manutenção do IEEE: descrwe o modelo
de processo de manutenção do IEEE.



Capítulo 2

Processo de Manutenção de Software

Este capítulo estabelece a importância da manutenção de software pam as
organizações. Apresenta a necessidade de definição de um processo, que deve possuir
não apenas qualidades técnicas, mas principalmente um acompanhamento muito
próximo, a âm de minimizar os problemas que surgem no decorrer do prometo.

2.1 Introdução

Anualmente, nas organizações, a tecnologia de informação e os sistemas
computacionais por elas geradas diferenciam seus produtos e serviços, proporcionando
vantagens competitivas no mercado. Os sistemas computacionais tomaram-se a base de

sustentação de seus negócios, os quais devem soâer um contínuo processo de
atualização.

Dentro desse cenário, a manutenção de software possui um papel ftindainental. O
processo de manutenção passa a envolver não apenas a correção de erros, mas sobretudo

a adequação do sistema para a integração de novas tecnologias e novos requisitos,
evitando assim sua obsolescência.

A Engenharia de SoRware é uma disciplina que lida com os aspectos aplicados à
produção c manutenção de soRware. Com o objetivo de disciplinar o desenvolvimedo e

a manutenção de soRware muitos métodos coram propostos, alguns abordando o
problema de ordem técnica, outros, apoiando as atividades gerenciais e de controle do
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processo de desenvolvimento. Contudo, as duas naturezas estão fundamentadas em um

requisito importante pam sua qualidade, o processo de desenvolvimento.

Na seção que segue apresmtamos os objetivos e importância em se ter uin
processo de soâware.

2.2 Processo de Software

E â'eqüente, nos diversos segmentos de trabalhos as pessoas criarem e realizarem

processos a âm de desenvolver e padronizar diversas atividades do cotidiano. Durante

essas atividadcs, as pessoas seguem ordenadamente alguns passos para a realização de

atividades específicas até atingir o objetivo final. Segundo Osterweil [OST87], processo
é a realização sistemática de uma ou mais taefas para a criação de um produto.

Um aspecto importante a ser considerado é a diferença entre processo e descrição

de processo. Enquanto processo é o meio para realização de um trabalho, uma descrição
de processo é uma especificação de como o trabalho deve ser realizado [OST87]. Assim,
o manual de instruções é a descrição do processo e a realização de seus passos é o
processo.

A importância do processo concentra-se no intemsse em obter soluções por meio

de especificações generalizadas. Essas especificações tomam-se disponíveis para
instanciação, gerando soluções de problemas individuais. Essa é a essência do
paradigma de exploração de processos [OST87].

Um processo de soRware pode ser definido como um conjunto de atividades

parcialmente ordenadas para criação ou manutenção do soa:ware, incluindo questões
técnicas e gcrenciais [DOW93]. Dentre essas atividades estão: a especificação dos
requisitos do software, a elaboração de protótipos, o prometo dc software, a
implementação, a verificação e validação do software, o controle de qualidade, a
integração dos componentes, a documentação, a gestão de configurações e versões, a
gerência de prometo e a avaliação do soRware [GIM94].

IJm prometo é a instância de um processo com objetivos e restrições específicas
[CON94]. Pode-se considerar que um prometo é um esforço para desmvolver um produto
de soRware, ou sda, envolve uma estrutura organizacional, prazos, orçamentos, recursos
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e um processo de desenvolvimento. A gerência de projetos tem como responsabilidade o
planqamanto, o controle e o acompanhamento de um processo em desenvolvimcMo
[FE193] [DOW91], enquanto, a gerência de processos concentra-se em construir,

analisar e verificar modelos de processos [DOW91 ].

A partir da definição de um processo podemos acompanhar o desenvolvimento do

prometo e, possivelmerte, identificar as falhas eventuais que possam ocorrer e adotar
medidas corretivas.

2. 3 Manutenção de Software

O prometo do ciclo de vida de desenvolvimento de soRware é de vital importância

para determinar as possibilidades e facilidades de sua futura evolução [SOM95, PRE95].
Anualmente, existe uma tendàicia dos softwares serem construídos considerando suas

manutenções evolutivas. Portanto, a idéia inicial de que manutenção é apenas correção
do software, nem seinpm é verdadeira.

No processo de consüução do soaware, independentemente da área de aplicação,

do seu tamanho e complexidade, ocorrem três fases genéricas: definição,
desenvolvimento e manutenção [PRE95]. Na fase de definição, identificam-se as

informações a serem processadas e as fiações e desempenho desejados; estabelecan-se
as interfaces; verifica-se a existência de restrições de prometo e definem-se os critérios de

validação do software. Na fase de desenvolvimento projetam-se a estrutura de dados, a

arquitetum de software e os detalhes procedimentais de implemedação; o prometo é
codificado para uma linguagem de programação e eÊetuam-se os testes [PRE95].

A definição de manutenção dada no glossário de temlinologia de engenharia de
soRware do IEEE é a seguinte:

Mlodi:Rcação de um software produto, depois de liberada, pclla corrigirjalhas
rnelhorat' o desempeltho ott outros atributos, Oll pat'a adaptar o produto cl llttl
ambiettte alterado

Da definição acima são obtidos três tipos de mudanças durante a fase de
manutenção [SOM95, PRE95]:
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e Corretiva: concentra-se na con'eção do software relativo a problemas, falhas e
cotos encontrados;

Geralmente quando ocone, é de caráter de urgência. Esse tipo de manutenção é

a principal responsável pela deficiência na documentação do software, pois
existe uma tendência das pessoas e6etuarem a correção sem docuinentá-la.

Non-nalmmte essa manutenção não exige muito tempo e não possui um
cronograma para sua realização.

e Adaptativa: resulta em modificações no soRware a fim de adaptar mudanças
em seu ambiente;

+ Perfectiva ou Evolutiva: implemeaa novos requisitos funcionais ou não
ftlncionais no software.

Conceitualmente, as manutenções adaptativa e evolutiva diferem, mas do ponto de

vista prático elas seguem os mesmos passos: identificam os requisitos do sistema,
adotam uma solução e estratégia de implementação, e estabelecem um cronograma. A
realização dessas manutcnções segue os mesmos passos da fase de deíjnição e
desenvolvimento do soRware, no entanto, deve-se considerar a existência e
funcionamento do soRware.

Na literatura encontramos alguns métodos e técnicas que buscam diminuir a

complexidade na realização de uma manutenção, os quais estão concentrados nos tipos

de manutenção mais âeqüentes. A Figura 2. 1 apresenta a distribuição do esforço gasto
para cada tipo de manutenção.
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[

Adaptatíva
18%

Figura 2.1 -- Distribuição do esforço da manutenção

]

Nesse trabalho, concentramo-nos na maná//e/zção aaCap/a/íva oi/ evo/l///va. A partir
desse momento, quando nos referirmos a uma /?zanz//e/2çâo estamos tratando de
tnanutenção evolutiva oti adaptcltiva.

2.3.1 Custo da Manutenção

Ao longo dos anos, tem-se constatado que o custo do processo de manutenção tem
aumentado. Sem dúvida, esse aumento decorre das freqüentes manutenções no software

e, muitas vezes, na dificuldade de sua realização. Alguns fatores que contribuem para
esse aumento são:

e Inevitáveis

Mudanças freqücntes nas regras de negócios, conseqüentemente, o soRware
devese adequar.

O ambiente evolui e, muitas vezes, exige modificações no software
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8 Difíceis

- Geralmente os profissionais que executam a manutenção não são os

mesmos que desenvolveram o software;

O emprego de mão de obra terceirizada no desenvolvimento de soRware.
Muitas organizações firmam uma responsabilidade contratual com mão de

obra terceirizada para o desenvolvimento do soâware, a qual não tem um
comprometimento com a sua manutenção. Dessa forma, o terceiro não é
estimulado a desenvolver o software para acomodar mudanças fütums.

Estima-se que lande parte do soRware atual tem em média de 10 a 20

anos. Em virtude do seu ciclo de vida e as íteqüentes manutenções
encontraremos alguns problemas, tais como:

Documentação desatualizada;

Programas desestruturados;

Arquitetum

Emprego de técnicas e métodos que limitam a ftmcionalidade.

A Figura 2.2 apresenta o custo da manutenção em relação ao custo total do
soRware.

Ano

[CSMR2001] 2001

[PRE95] 1980

[PRE95] 1970

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Figura 2.2 Custo da man!!tenção em relação ao custe lota! do sofhvare
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Dado seu alto custo, a manutenção tem recebido considerável atenção na área de
engenharia de soRware.

2.3.2 Modelo de Processo de Manutenção de Software

Os modelos de processo de software concentram-se na representação dos seus
elementos e sua dinâmica. Esses modelos incluem cooperação entre os profissionais,
iterações de atividades, políticas organizacionais, restrições e alterações no estado dos
produtos [GIM94].

Adotamos em nosso trabalho o modelo de processo para manutenção de soRware
definido no IEEE .Sfa/zdard /o/" SoÚMare .A4afn/ena/zce (IEEE Std 1219-1993 -
apresentado no Apêndice A). Este modelo descreve um processo iterativo para controlar

e executar as atividades inerentes ao processo de manutenção, as quais estão agrupadas
em 7 fases:

l . Identificação do Problema/Modificação e Classificação;

2. Análise;

3

4.

5

6.

7.

Design;

Implemerúação;

Teste de Sistema;

Aceitação do Teste;

Distribuição.

Nas seções seguintes apresentamos, de 6onna resumida, apenas as fases de
identificação do problema e análise do modelo do IEEE. As outras fases e atividades do

modelo IEEE, podem ser vistos no Apêndice A. Evitamos descrever todo o modelo aqui
para simplificar a leitua.
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e Identificação do Problema

Entrada Controle

1 . Entrada do Problema/Identificação da
modiãcação e classificação

1. Solicitação da Modificação (MR) e definição do
processo devem ser identificados de forma única e
incluídos no repositório

{

Atividades

l

2.

3.

4.
5.
6.

Atribuir um número de identificação
Classificar o tipo de manutenção

Analisar a modificação para determinar se: aceita, rdeita ou avalia futuramente

Fazer uma estimativa preliminar do tamanho e importância da modificação
Priorizar a modificação

Designar a solicitação de modificação (MR) para o repositório de moda nicações planeadas para
implementação

Saída
l

2

3.

4.

5.

6.

Declaração do problema ou nova solicitação
Avaliação da solicitação ou problema

Classificação do tipo de manutenção solicitada.
Prioridade inicial

Verificação dos dados (se modificação for corretiva)

Estimativa inicial dos recursos necessários para modificar o sistema existente

Figura 2.3 -- ])escrição das atividades da fase de Identíüicação do Pi'oblema
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e Análise

Entrada

1 . Sol imitação de modificação validada

2. Esthnativa inicial dos recursos e outras
informações obtidas a partir do repositório

3. Documentação do sistema e prometo, se
disponível.

Controlei
1. Recuperação da versão relevante a documentação do l

prometo e sistema. l

2. Revisão das atualizações propostas, avaliação técnica e l
económica e avaliação do processo. l

3. Identificação de segurança

4. Consideração da integração da atualização proposta
dentro do sofhvare existente

5. Verificar se toda análise é apropriada e a documentação
do prometo encontra-se atualizada. il

6. Verificar se a organização possui critérios, estratégias e
suporte para teste da atualização do sistema

7. Revisão dos recursos estimados

8. Revisão técnica do problema / melhorar proposta de l
implementação do novo release. A lista de atualização li
deve ser documentada

i

Atividades

Viabilidade da Análise

1. Impacto da modificação.

2. Soluções altemativas, hlcluindo prototipação.
3. Análise de conversão da solicitação.
4. Segurança.
5. Fatores humanos

6. Custos

7. Valor do beneficio na realização da modificação

Análise Detalhada

1. Identificar requisitos para modificação
2. Deãmir requisitos para modificação

3. Identificar segurança
4. Planejar uma estratégia de teste.

5. Desenvolver um plano de implementação. i

Saída
Relatório referente à solicitação da modificação.

Relatório da análise detalhada

Requisitos atualizados.

l

2.

3.

Figura 2.4 -- Descrição das atividades da fase de análise
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As Figuras 2.3 e 2.4, apresentam as descrições das atividades para as fases de
identificação do problema e análise respectivamente. As atividades do IEEE serviram

como base para a construção das redes bayesianas que serão apresentadas no Capítulo 4.

2.4 Gerência de Projetos

Um dos conceitos clássicos de prometo é o que o define como um empreendimento

único, não repetitivo, com início e fim bem detemlinados (prazos). Cada projeto deve
scr também fomlalmente planeado, organizado, coordenado e controlado, e deve
agregar e aplicar recursos (custos) visando resultados preestabelecidos (objetívos)
[sou9q.

A gerência de prometo é uma atividade que acompanha todo o seu processo de
desenvolvimento, envolvendo pessoas, recursos, sistemas e técnicas com a finalidade de

conduzir o prometo de maneira eâciente. Quando a atividade de gerência é mal
conduzida, seus efeitos são logo manifestados, como: atrasos, custos acima do previsto,
descontentamento dos profissionais, necessidade de refazer atividades e uso ineficiente
de especialistas.

Atualmente, observa-se uma tendência em ampliar e melhorar a atividade de
gerência de proletos através do uso de nomaas ISO, reengenharia e o emprego de novas

tecnologias que buscam uma intemção maior entre a gerência de projetos e a gerência de
processos.

A gerência de proUetos surgiu como ciência no início da década 60, mas 6oi a partir

da criação do PMI (Project Management Instituto) em 1969, que a sua disseminação
ocorreu com maior intensidade. O PMI é uma instituição, cujo principal objetivo é
difilndir a gestão de proletos no mundo, de forma a promover ética e profissionalismo no
exercício dessa atividade. Em 1987, o PMI produziu a primeira versão do PMBOK
(Prolect Management Body of Knowledge), o qual comece uma referência básica sobre

conhecimeMos e práticas do gerenciamento de proletos, constituindo-se em um padrão

mundial aceito inclusive pela ANSI (American National Standard Instituto). O PMBOK
[PM196] apresenta as práticas de gerenciamento de projetos divididas pelas seguintes

áreas de conhecimento: escopo, prazo, custo, recursos humanos, comunicação,
qualidade, contratação, riscos e integração. Nessa visão, os processos ocorrem dentro de
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cinco grupos básicos (iniciação, planejamento, execução, controle e finalização) e
podem sc sobKpor ou interagir entre si conforme a Êsse do prometo.

Apresentaremos detalhes sobre algumas tarefas pertinentes ao gerenciamento de
prometo, dando ênfase à tarefa de controle, a qual está diretamente relacionada com o

objetivo do nosso trabalho. Para mais infomlações sobre gcrenciamento de projetos,
sugerimos leitura do PMBOK [PM196].

a) Planejamento

O Planejamento de uma atividade de desenvolvimento de soRware envolve a

elaboração de estmtégias, métHcas, estimativas de tamanho do prometo,

procedimentos e dc recursos a serem utilizados [PRE95]. De forma gera], o

planeamento é considerado como identificador das atividades e pontos de
controle durante o desenvolvimento do prometo. O resultado da realização do
planelamento dá origem a documentos, diagramas e outros mecanismos de

representação. O conjunto desses documentos é nomlalmente conhecido como
o plano do piojeto.

b) Organização

O processo de sc organizar o prometo de soRware envolve a identificação das

atividades necessárias ao desenvolvimento e seu agrupamento em partições
lógicas, as quais são atribuídas aos participantes responsáveis pelos seus
desenvolvimentos.

c) Direção

A direção de um prometo de soRware envolve todas as atividades de gerência
que lidam com os aspectos interpessoais pelos quais os desenvolvedores

entendem e contríbuein para atingir as metas [THA88]. Gcra]mente, após

treinameiÉo dos membros de um prometo, o gerente possui a responsabilidade
de prover diretrizes de melhoíía dc deseinpcnho c ]-motivação.
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2.4.1 Controle

O controle envolve conâontar o desempenho do desenvolvimento do projeto com

os objetivos e as metas estabelecidas no seu plano, identificar a existência de problemas
e adotar medidas conetivas.

Aqui detalhalrns a tarefa de controle já que é o coco do nosso trabalho. A

atividade de controle pode ser auxiliada por métodos e ferramentas de controle,

procurando identificar desvios no plano do prometo. Podemos subdividir os principais
aspectos de controle sob diversas perspectivas, as quais podem ser identificadas como:

a) normas e critérios de desempenho; b) monitoração e apresentação de informações; c)
medição de resultados; d) ações corretivas.

2.4.1.1 Normas e Critérios de Desempenho

UsualmeMe, os gerentes precisam de nomlas e critérios, aprovados pela
instituição, para adequação dos processos e produtos às políticas da empresa.

A instituição pode desenvolver suas nomlas e critérios ou utilizar padrões
extemos, tais como as numas de engenharia de software do IEEE.

2.4.1.2 Monitoração e Apresentação de Informações

O acompanhamento de uma atividade envolve o estabelecimento de técnicas que
permitam avaliar periodicamente o seu desempatho, assim como a apresentação de suas
inÊon-nações. Segundo Humphrey [HUM90], a gerência de projeto tem como uma de

suas responsabilidade estabelecer os métodos e técnicas de monitomção e apresentação
de inÉomlações sobra o andamento do piojeto de sofhvare.

Dentre algumas técnicas e meio de representação, podemos destacar o PERT

(Proa/'íznz Evíz/t/a//o/z and .Revíew Zec/z/zígtle) e os gráficos de Gantt [MIL70].

PERT: é uma técnica de análise de redes orientada por eventos, utilizada para estimar a
duração de uin prometo. O PERT adora o método do caminln crítico utilizando médias

ponderadas para as estimativas de duração das atividades.
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Exemplo

8 dia 7 dias
e 3 dias

g
:ividade 5

C8 dias
a

Atividade l :ividade 2

Figura 2.5 -- Representação PERT

Na Figura 2.5, o caminho crítico representado pela seqüência a, c, e, g, indica que
a solda dos tempos definidos para realização dessas atividades é l-rlaior que qualquer
outro caminho.

Gráfico de Gantt: consiste eln um gráfico que permite acompanhar a realização das
atividades definidas no prqeto. Esta fomla de representação foi introduzida em 1 903 por
Henri Gantt para planear e controlar companhias militares.

Exemplo:

Atividadel

Atividade 2

Atividade 3

OI/Jan. 07/Jan. lO/Jan. 18/Jan 25/Jan

Figura 2.6 -- Gráfico de Gantt
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O gráfico de Gantt indica o início e término para cada atividade deHlnida no
prometo. Há, no mercado soRware, algumas ferramentas disponíveis que possuem, entre
outras funções, a geração do gráHtco de Gantt e Pert.

2.4.1.3 Medição de Resultados

Uma das atribuições do gerente de prometo é eâetuar periodicamente medições dos

resultados obtidos durante a realização do prqeto. Segundo Pressman [PRE95], existe
um consenso de que os proletos de desenvolvimerío de software atrasam de forma
gradual, e embora o atraso de um dia seja raramente considerado sério, a soma total dos
atrasos individuais pode se tomar um grande problema.

2.4.1.4 Ações Corretivas

E de responsabilidade do gerente iniciar ações corretivas para o prometo sempre
que as atividades não são realizadas conforme planeadas, ou as normas e expectativas
do pluUeto não estão sendo cumpridas.

Dentre as atividades envolvidas no desenvolvimento de um projeto, a gerência tem

apresentado maior grau de complexidade, implicando diretamente no custo e qualidade
do produto. Uma das razões para isso é o fato de possuir variáveis extremamente

diversas, tais como: gerência de recursos, planelamento e gerenciamento tecnológco,
conciliação dos objetivos dos usuários, disponibilidade financeira e prazos muitas vezes
estipuladospela organização.

Os gerentes devem gal'antir que o desenvolvimento do projeto seja condizente com
as políticas organizacionais, seus objetivos e requisitos. Para facilitar o processo, é
importante utilizar mecanismos que garantam um controle efetivo das atividades,

possibilitando, ao longo do processo, aplicar medidas coiTetivas que evitem a perda do
objetivo doprojeto.

Dentre as alternativas de controle, podemos considerar o uso de fenamentas de
suporte, tal como:
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. MS Project [MIC001

E utilizado para constmção de cronograma e gerenciamento das atividades e

recursos alocados ao prometo. Permite a visualização da seqüência das
atividades e seu encadeamento, reescalonando os prazos em função das
ocorrências e contingências detectadas durante o desenvolvimento do

prometo. Possibilita a análise de caminhos críticos (PERT) e a visualização
através do gráfico de Gantt.

2.5 Considerações Finais

Vimos que a manutenção desempenha um papel importante nas organizações.

Apesar do avanço tecnológico, muitas vezes é necessário manter e aprimorar o "velho"

sistema, pois sua substituição pode ser inviável tanto financeira quanto
operacionalmente.

No entanto, a manutenção de sistemas tem um alto custo no orçamento das
organizações. Dessa forma, existe um grande interesse em processos de manutenção
realizados com qualidade obedecendo ao cronograma do prometo e conseqüentemeMe
com custo dentro do provisto.

Esperamos com o desenvolvimento desse trabalho atuar na atividade de gestão de
informação pertinentes ao cronograma do prolcto de manutenção, proporcionando

melhoras condições na atividade de gerência de projeto de manutenção.



Capítulo 3

Redes Bayesianas

Neste capítulo serão apresentados princípios de probabilidades, métodos de inferências

probabilísticas e a sistemática que envolve a construção de uma rede bayesiana, a qual

representa um modelo do domínio e, como todo modelo, constitui uma simplificação da
realidade.

3.1 Introdução

Muitas situações exigem soluções e tomadas de decisões onde a infomtação é
parcial (isto é, não completa) ou aproximada (isto é, não exata), como, por exemplo em
sistemas inteligentes. Mas para problemas formulados com informação parcial ou
aproximada, pode-se obter apenas soluções aproximadas, ou seja, com incerteza.
Portanto, toma-se necessário dispor de meios quepossibilitem lidar com fatos incertos.

Um dos objetivos da Inteligência Artificial (IA) é encontrar soluções de problemas
que se encontram dentro de um cenário de incertezas. Para atingir esses objetivos,
grande parte dos esforços em IA tem se concentrado em buscar ou aperfeiçoar técnicas
de representação do problema com a finalidade de tomar sua solução mais íãcil.

A busca desses objetivos em IA teve scu início na década de 70, e foi sotnente no

final da década que os pesquisadores fizeram a descoberta mais importante: de que o
poder de solução do problema, depende mais do conhecimento e in6onnações
pertinentes ao problema do que a representação utilizada. Essa conclusão levou ao
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desenvolvimento dc sistemas de aplicação para fins específicos, onde estes sistemas
passaram a ser conhecidos e chamados de ''Sistemas Especialistas".

Sistemas especialistas podem ser definidos como sistemas desenvolvidos para
resolver problemas em domínios específicos cujo conhecimento utilizado é fornecido

por pessoas que são especialistas naquele domínio. Esses sistetnas são capazes de emitir
uma decisão, apoiada em uma base de inÊomlações, tal qual um especialista da arca
faria

Para isso, os sistemas especialistas são compostos de uma base de conhecimento,
técnicas que possibilitam representar os conhecimentcs adquiridos, e métodos de
inferências para obter soluções ou decisões para qual o sistema foi projetado.

Dentre as técnicas de representação de conhcciinento destacarms aqui a rede de
crenças e a teoria de evidência. As redes de crenças são estruturas gráficas que
representam sistemas baseados em conhecimento, variando conforme a teoria aplicada.
Quando são formalizadas com base na teoria da probabilidade são chamadas de Redes
Bayesianas [PEA88].

As redes bayesianas constituem um formalismo que explora o relacionamento de
causalidade e independência condicional entre as variáveis aleatórias, permitindo
associar um grau de crença para certas variáveis, face às evidências observadas. com
base na teoria dc probabilidades de Bares [GAA96].

A teoria da probabilidade para tratar a incerteza é um teorema desenvolvido por
Thomas Bayes (Teorema de Bayes) onde, segundo ele, Redes Bayesianas são «z{/}la

ucperiência para resolver ltm problema na crettça de probabilidades". B.sse teorema ê

muito importante para o cálculo de probabilidades, e quando bem compreendido, pode
se mostrar como lei fundamental para o processo de inferência lógica. Esse teorema é

uln método quantitativo para a revisão de probabilidades conhecidas com base em uma

nova informação amostrar. E dessa âomla, fundamental para sc analisar um conjunto de
informações disponíveis e sc chegar a uma conclusão objetiva, expressa numericamente
[NAS98].

A construção de redes bayesianas envolve dois aspectos: a construção da topologia
da rede e a definição das probabilidades às variáveis. A seção que segue mostra um
exemplo simplinlcado de uma rede bayesiana, cujo objetivo é avaliar a perspectiva de
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encontrar erro na codiâcação de um programa. Atribuímos aleatoriamente as
probabilidades, assumindo um contexto específico.

3.1.1 Uma Rede Bayesiana no Contexto de Software

Vamos construir urna rede bayesiana que indica a possibilidade de encontmr erro
no teste de uln programa. Antes de apresentamlos a topologia da rede, discutiremos
alguns fatoies que podem influenciar a qualidade de um programa e, consequentemente,
o seuteste.

e A qualidade de codiâcação de um programa tem uma correlação com a
experiência do programador. É comum acharmos que programadores mais

experientes realizam a codiâcação de um programa com maior qualidade. A
veracidade dessa possibilidade é justiâcada pela tendência que existe em um

processo dc desenvolvimento e manutenção de software, onde as codiâcações
mais complexas e críticas são assumidas por programadores mais experientes,

deixando as modificações de menor complexidade e criticidade para os menos

experientes. Dessa fonna, podemos assumir quc a experiência do programador
influencia díretalnente a qualidade dc codificação do progratna.

e No item anterior, fizemos referência à complexidade do programa.
Verificaremos agora, a relação existente entre a qualidade de codinlcação de
um programa com a sua complexidade. Se analisannos essa relação sem
considemmlos quem irá codificar o programa, podemos considemr que: existe

maior chance do programa menos complexo apresentar maior qualidade do que
o programa mais complexo. Logo, podemos assutnir que a complexidade do
programa influencia a sua qualidade de codificação.

Na Figura 3. 1 temos uma representação gráfica das relações estabelecidas nos
itens acima.



Figura 3.1 -- Representação gráfica para avaliar teste de um programa

A Figura 3. 1 apresenta um grado direcionado acíclico, onde cada vértice representa
uma var.lavei e os arcos significam dependências diretas entre as variáveis associadas.
Assim, considerando a figura temos:

l ''Experiência do Programador" -) "Teste do Programa": representa
uma influência direta entre as variáveis. O direcionamento do arco é utilizado

para designar que a variável "Teste do Programa" sobe influência da
variável "Experiência do Programador". A ausência de um arco entre duas

variáveis significa que essas variáveis não possuem influência direta, e então,
dizemos que elas sã) condicionais independentes.

2. ''Complexidade do Programa" -> "Teste do Programa": representa
uma influência direta entre as variáveis "Complexidade do Programa" e
"Teste do Programa".

Na Figura 3.1 temos uma topologia que idmtiílca como as variáveis se
relacionam, identificando as influências diretas entre as variáveis e as condicionais

independentes. Precisamos agora qualificar as variáveis e quantificar seus

relacionamentos, atribuindo um valor numérico que expresse a influência das variáveis

predecessoras. A Figura 3.2 apresenta os atributos e suas respectivas probabilidades para
as variáveis da Figura 3.1 , as quais indicam suas possibilidades de ocorrência.



111 -- Redes Bayesianas 25

Exper.iência do Progmmador
0 to l 50.0
l to 3 30.0
3 to 5 20.0

Complexidade do Progmma
20.0

Baia 50.0
Mdh 30.0

1.7 j:1.4

Teste do Progmma

Figura 3.2 -- Uma rede bayesiana para verificar qualidade de codificação

Para melhor compreensão da rede, vamos analisar as variáveis e suas respectivas
probabilidades:

. ''Experiência do Programador'': tem como filnção obter a experiência do
progainador, a qual saá infomiada através dos atributos:

"0 to 1": experiência menor que l ano. A probabilidade de 50% indica que
metade dos programadores do local onde a rede será utilizada possuem menos de
l ano de experiência;

"I to 3": experiência compreendida entre l e 3 anos. A probabilidade de 30%

indica que aproximadamente 1/3 dos programadores possuem experiência de l a
3 anos;

"3 to 5": experiência compreendida entre 3 e 5 anos. A probabilidade de 20%
indica que 1/5 dos programadores possuem experiência de 3 a 5 anos.

. ''Complexidade do Programa'': tem como fiJnÇão obter a complexidade
do programa, a qual será informada através dos atributos:
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'Alta": programa com grande dificuldade. A probabilidade de 20% indica que no
local onde a rede será utilizada apenas 1/5 dos programas possuem essa
complexidade;

"Media": programa com diâculdade mediana. A probabilidade de 30% indica
que aproximadamente 1/3 dos programas possuem essa complexidade;

"Baixa": programa simples. A probabilidade de 50% indica que 1/2 dos
programas são de simples codíicação.

e
''Teste do Programa'' : a característica dessa variável difere das apresentadas
acima. Enquanto as variáveis "Experiência do Programador" e "Complexidade
do Programa" têm como fiinção obter inÊomlações para a rede, a função da variável
"Teste do Programa" é apresentar uma conclusão baseada nas evidências

apresentadas por essas variáveis.

A rede apresentada na Figura 3.2 ilustra um contexto para as variáveis "Experiência
do Programador" e "Complexidade do Programa". Este contexto é representado
através dos atributos e suas respectivas probabilidades, os quais foram identiâcados
por profissionais ou especialistas que têm conhecimento sobre o assunto. Da mesma

âomla, o especialista atribui as probabilidades condicionais para a variável "Teste
do Programa"

Baseado nessas informações, a rede comece como resultado uma expectativa de que
35% dos programas podan aposentar anos e 65% não.

Na acção 3.3, no estudo do teorema de Bayes, mostraremos a obtenção dessas
probabilidades.

Um aspecto importante na abordagem de problemas através de redes bayesianas é
a possibilidade de criar evidências para suas variáveis e veriâcar suas conseqüências na

rede, sem que para isso tenhamos que nos preocupar com a sua topologia. Esse fato é
ilustrado através da Figura 3.3, onde simulamos uma nova situação para as variáveis

"Experiência do Programador' e "Complexidade do Programa" e pretendemos

saber qual é o efeito dessas lnodiflcações na variável "Teste do Programa". Nesta
simulação, temos colmo evidência que o programador tem de "0" a "l" ano de
experiência e o programa é de "alta" complexidade.
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Experiência do Programador
Complexidade do Programa

Teste do Programa
Existirerr0 90.0
Sem erro 10.0

Figura 3.3 Simulação na rede para verificar qualidade de codificação

Feito isto, podemos verificar o efeito na variável "Teste do Programa" na
Figura 3.3, onde podemos constatar que a probabilidade de "existir erro" passou para
90%

Simulando uma nova situação em que temos como evidência um programador
com "3" a "5" anos de experiência e uin programa de "alta" complexidade, obteremos

uma nova probabilidade da existência de ecos no programa. A Figura 3.4 apresenta a
alteração e sua consequência para a variável "Teste do Programa"

Experiência do Programador
Ota l
lto 3
3to 5

Complexidado do Programa

4 t 0.58

Teste do Programa
Existir erro 2a.0
Sem erro 80.0

Figura 3.4 -- Simulação na rede para verificar qualidade de codificação

As Figuras 3.3 e 3.4 evidenciam a simulação de duas situações diferenciadas pela
variável que identifica a experiência do programador. Ao sc comparar essas duas
figuras, observa-se que a probabilidade do programa apresentar eno é menor para o
programador mais experiente, ou sqa, a rede retrata tendências mencionadas

inicialmente: experiência do programador c complexidade do programa influenciam
diretamente na qualdade de codiâcação do programa.
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Os resultados das diferentes simulações são obtidos pela aplicação do Teorema de
Bayes às redes bayesianas.

Na seção seguinte faremos uma definição mais conceptual de redes bayesianas, dos
conceitos de probabilidades como medida de crença e dos métodos de inferências

probabilísticas. Com isso, podemos formalizar o uso de conhecimento de manutenção de
soRware, o qual é objetivo principal do nosso trabalho.

3.2 Redes Bayesianas

Uma rede bayesiana (BN) é um grado direcionado acíclico onde os nós

representam as variáveis de uin domínio e os arcos significam a existência de influência

direta entre as variáveis associadas. O peso da influência é representado por
probabilidades condicionais que são associadas a cada grupo de nós pais-alhos da rede
[PEA88].

Uma rede bayesiana pode ser vista como uin instrumento de inferência para
deduzir novos relacionamentos através das variáveis utilizadas na construção da rede. A

semântica da rede dispõe de uma visível correspondência entre a topologia da
representação gráfica e os relacionamentos de dependência existentes [PEA88].

Uma rede bayesiana é construída através de aquisições de conhecimentos para um
domínio de aplicação específico, geralmente de um especialista, representando portanto

o seu conhecimento genérico. Sendo essa rede composta por duas partes, uma qualitativa
e outra quantitativa [GAA96].

Qualitativa: é a representação gráfica, onde as vaüáveis são os nós e os arcos
significam dependências dirctas entre as variáveis associadas. Considerando a
Figura 3.5, temos que X -) Z representa uma influência direta entre as variáveis X

e Z: o direcionaimnto do arco X -) Z é utilizado para designar Z como efeito ou

conseqüência da causa de X. A ausência de um arco entre dois vértices do grato
significa que essas variáveis não possuem influência direta, e então, dizemos que são
condicionais independentes.
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Figura 3.5 Topologia de uma rede bayesiana

Exemplo:

Na fede bayesiana apresentada na Figura 3.1, temos que a variável "Teste do

Programa" sofre influência direta das variáveis: "Experiência do Programador"
e "Complexidade do Programa"

e (quantitativa: associado à parte qualitativa de uma rede bayesiana está um
conjunto de funções que representam valores numéricos de uma distribuição. A cada

vértice do grato é associada uma probabilidade condicional, descrevendo a

influência dos valores dos vértices predecessores. Estas probabilidades juntas
compõem a parte quantitativa da rede.

Exemplo:

As probabilidades apresentadas na Figura 3.2 referem-se à parte quantitativa da rede

Para que uma rede seja considerada uma rede bayesiana, é necessário que uma
condição seda satisfeita: cada variável do grato deve ser condicionalmente independente

de todos os nós que não são seus descendentes, excito seus nós-pai]PEA88].

Um fator que propicia a utilização de redes bayesianas na representação do
conhecimento humano é a correlação do raciocínio humano com os métodos de
inferência utilizados na rede. Os seres humanos têm uma certa necessidade de moldar os

fatos em forma de relacionamentos causais. Durante esse processo de raciocínio, o
indivíduo val verificando a importância dos fatos que encontra em relação às
informações já adquiridas no seu conhecimento sobre esses fatos e hipóteses. Nesse
processo, o indivíduo formula novas hipóteses e verifica quais novos fatos influenciaram
o processo de raciocínio, até chegar a tina conclusão.
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3.2.1 Raciocínio Probabilístico

Os conceitos básicos em raciocínio probabilístico são probabilidade e
probabilidade condicional. Na interpretação bayesiana, a probabilidade do evento A

representa a crença ou convicção de um agente na veracidade de A, baseado na
informação disponível. Essa condição deve ser consistente com os axiomas da
probabilidade.

: espaço amostral de um experimento aleatório é o

conjunto dos resultad(s do experimento. Os elementos do espaço amostral serão
chamados também de pontos ainostrais. Representaminos o espaço amostml por Q
[MOR83].

: probabilidade é uma função P: 2n -) [0,1], quc satisfaz
os aromas:

i) P(A) = 1 e:oA = Q

ii) V (A,B) ç; Q se A n B = a então P (A u B) = P(A) + P(B)

iÜ)P(=A)

(evento certo)

(aditividade)

Os bayesianos consideram a seguinte base: " ... dado que tudo que conheço é C''

como conceito primitivo da linguagem, o qual é sintaticameite representado pela
colocação do C após a barra do condicionamento como em P(A l C) - p. Essa notação
combina as noções de conhecimento e crença e atribui um grau de crença p a A, dado o

conhecimento C [PEA88]. O contexto C representa toda informação disponível. Agora,
se uma nova evidência E toma-se disponível, então a nova estimativa da probabilidade
de A passa a ser escrita como: P(A l E, C), onde a vírgula denota a conjunção da
evidência E com o contexto C do conhecimeüo antepor.

A notação P(A l C) = p é a probabilidade
condicional do evento A, dado que o evento C é verdadeiro e que as outras informações
são inelevantes para o evento A

Exemplo: Considerando a Figura 3.1, temos que:

P(Teste do Programa l Experiência do Programador, Complexidade do
Programa)
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!)çt!!!içãlr 3,3 (Eventos Independentes): Dois eventos A e B são independentes
quando a probabilidade de ocorrer um deles independe do fato de ter ou não ocorrido o

outro. Dado que A e B são independentes, temos: P(A,B) = P(A).P(B)
p(A l n)
P(B l A)

Exemplo: Considerando a Figura 3.1, temos qw:

As variáveis "Experiência do Programador" e "Complexidade do Programa" são
independentes, pois o fato de tempos um programador experiente independe da
complexidade do programa e vice-versa.

jçionalmente Independentes): Se P(A l B,C) - P(A l C),
diz-se que A e B são condicionalmente indq)endentes, dado C.

Exemplo: Considera que acrescentamos a variável "Implantação Programa" à
topologia da Figura 3. 1 , confomie abaixo:

ado + Complexidade do

Teste do Programa

Implantacao Programa

Temos que: P(Implantação Programa l Teste do Programa), portanto "Implantação

Programa" é independente da "Experiência do Programador" e "Complexidade do
Programa" dado "Teste do Programa".

p(A l B).p(n)
= P(A,B) ou a 6on-na altemativa que mostra o contexto condicionante C, dada por
P(A l B, C).P(B l C) - P(A,B l C).
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P(Ei, E2

P(E: l E-) P(Ei).
, E.) - P(E.l E.-i,....., Ei)

Da regra fündameMal segue P(A l B).P(B) - P(A,B) - P(B l A).P(A), o que produz o
teorema de Bayes na fom)a P(B l A) - P(A l B).P(B) / P(A)

3.3 Teorema de Bayes

O teorema de Bayes foi descrito como uma 6omla de organizar as regras de
probabilidade para atualizar a probabilidade a priori, ou crença, dada a nova int)rmação,
resultando na crença a pos/eríori.

Os métodos de inferência bayesiana realizam as inferências pelas probabilidades

representadas na distribuição da rede com o uso repetido do teorema de Bayes. Dessa

6onna, o resultado obtido com o teorema de Bayes não detennina apenas um resultado

de probabilidade, luas o grau de conhecimento de um evento, dadas as incertezas que o
antedecem. A fórmula fundamental para inferência bayesiana é enunciada sobre
probabilidade condicional, destacda a seguir:

P(H l e)
P(e)

A fómlula significa que a crença associada à hipótese .H, após obter a evidência e, pode

ser obtida multiplicando-se a probabilidade a priori P(IH) pela probabilidade /'6e l X9, de
que a evidência e vai se concretizar se .l/ for verdadeira. P(IH l e9 é também chamada de

probabilidade a pos/eriorí. /"(e9 deve sel- considerada, pois é um fàtor normalizador:

P(e) P(e l n).p(n) + P(e l nH).p(an)
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Agora que já deãnimos os conceitos básicos de probabilidades e o teorema de

Bayes, já temos condições de reconer à Figura 3.2 para calcularmos as probabilidades

para a variável "Teste do Programa". Para facilitar a visualização reproduzimos a
Figura3.2 abaixo:

Expeüência do Plngmmador
0 to l 50.0

30.0lto 3
20.03 to 5

Complexidade do Pn)grama
20.0Alta

Baixa 50.0
Mdh 30.0

1.7:L 1.4

Teste do Progmma
B(istir erro 35.0
Sem eno 65.0

Temos as s%uintes probabilidades para as variáveis

. "Experiência do Programador": P(0 to l)

P(l to 3)

P(3to 5)

50% ou 0,5

30% ou 0,3

20% ou 0,2

P(Alta)

P(Baixa) ou 0,5

P(Media) = 30% ou 0,3

Na Figura 3.2 são apresentadas as probabilidades individuais para os atributos da
variável "Teste do Programa". Para obtê-las é necessário aplicar o teorema de Bayes,
juntamente com as probabilidades condicionais, as quais são apresentadas na Tabela 3.1 .
Em scglida, mostramos os cáculos para obter as probabilidades individuais

. "Complexidade do Programa":
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Tabela 3.1 Probabilidades condicionais da variável "Teste do Programa"

Aplicando o teorema de Bayes temos

P(Existir Erro) P(Existir Erro 1 0 to 1, Alta).P(0 to l).P(Alta) +

P(Existir Erro 1 0 to 1, Baixa). P(0 to 1). P(Baixa) +

P(Existir Erro 1 0 to 1, Media). P(0 to 1). P(Media) +

P(Existir Eno 1 1 to 3, Alta). P(l to 3). P(Alta) +

P(Existir Erro 1 1 to 3, Baixa). P(l to 3). P(Baixa) +

P(Existir Erro 1 1 to 3, Media). P(l to 3). P(Media) +

P(Existir Erro l 3 to 5, Alta). P(3 to 5). P(Alta) +

P(Existir Erro l 3 to 5, Baixa). P(3 to 5). P(Baixa) +

P(Existir Erro l 3 to 5, Media). P(3 to 5). P(Media) +

(0,9).(0,5).(0,2)

(0,4).(0,5).(0,5)

(0,6).(0,5).(0,3)

(0,3).(0,3).(0,2)

(0 ,1).(0,3).(0,5)

(0,2).(0,3).(0,3)

(0,2).(0,2).(0,2)

(0,05).(0,2).(0,5)

(0,1).(0,2).(0,3) :

0,35 ou 35%

P(Sem Erro) P(Sem Erro 1 0 to 1, Alta).P(0 to l).P(Alta) +

P(Sem Erro 1 0 to 1, Baixa). P(0 to 1). P(Baixa) +

P(Sem Erro 1 0 to 1, Nícdia). P(0 to 1). P(Media) +

P(Sem Erro 1 1 to 3, Alta). P(l to 3). P(Alta) +

(0 ,1).(0,5) .(0,2)

(0,6).(0,5).(0,5)

(0,4).(0,5).(0,3)

(0,7).(0,3).(0,2)

Experiência do
Programador

Complexidade
do Programa

Existir Erro  
  Alta 0,9 0,1
0 to l Baixa 0,4 0,6
0 to l Media 0,6 0,4
lto 3 Alta 0,3 0,7
l to 3 Baixa 0,1 0,9
l to 3 M.adia 0,2 0,8

3 to 5 Alta 0,2 0,8
3 to 5 Baixa 0,05 0,95
3to 5 Media 0,1  
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P(Sem En-o 1 1 to 3, Baixa). P(l to 3). P(Baixa)

P(Sem Erro 1 1 to 3, Media). P(l to 3). P(Media)

P(Sem Erro l 3 to 5, Alta). P(3 to 5). P(Alta)

P(Sem Erro l 3 to 5, Baixa). P(3 to 5). P(Baixa)

P(Sem Erro l 3 to 5, Media). P(3 to 5). P(Media)

+

+

+

+

+

(0,9).(0,3).(0,5)

(0,8).(0,3).(0,3)

(0,8).(0,2).(0,2)

(0,95).(0,2).(0,5)

(0,9).(0,2).(0,3) :

0,65 ou 65%

Poderíamos também ter aplicado conceitos básicos de probabilidades (Definição 3.1

item iii) ao invés de calcular P(Sem erro), onde:

P(Sem erro) = 1 -- P(Existir EITO) 1 0,35 - 0,65 - 65%

3.4 Ferramentas para Construção das Redes Bayesianas

Existem disponíveis no mercado alguns softwares que manipulam redes
bayesianas. O uso desses soRwares facilita a construção das redes bayesianas, pois a
maioria trata-se de um "SmEZZ, '' de fácil acesso que possuem a capacidade de executar
inferências bayesianas. Apresentamos abaixo alguns desses softwares.

e Bayesian Knowledge Discoverer BKD

E uma ferramenta desenvolvida em Co/?z/ zo/z .Liso que pemlite a construção de redes
bayesianas, a propagação de evidências na rede e o aprendizado de novas redes a

partir de dados. A construção da rede é feita em uin editor gráfico que gera um
arquivo do tipo BBN (Z?aves/a/z .Be/íef .NêMork). Os dados para o aprendizado

devem estar armazenados em um aquivo texto (ASCll).
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e Microsoft Belief Networks MSBN

E uma fenamenta que a MicrosoR utiliza para construir protótipos de muitas das
suas bases de conhecimento, utilizadas eln sistemas de diagnóstico on-lhe
( . .A@cros(W Be/lef NeMorh é um

soRware de propagação de crença em redes de conhedmento causais desenvolvido

para ser utilizado em plataforma Windows 95/98/NT. Para mais informações sobre o
soRware, sugerimos ver www:!çsearch.m icrosoR.comljdtas/msbn/default.html.

e JavaBayes

Esta ferramenta foi desenvolvida na linguagem de programação Java, o que pemlite
seu uso diretamente na intcmet sem a necessidade de instalação do soRware. A
ferramenta possui: um editor gráâco para a construção de redes bayesianas, um

módulo que realiza a propagação de crença na rede gerada e a descrição das redes
em arquivos no format Bm (.Bayesfan /n/erc/za/zge ror/?za/). Para mais informações
sobre o soft:ware, sugerimos ver /fome pczge do dava.Bares no endereço eletMnico
www.cs. cmu edu/-i avabaves/ind ex.html.

e Netica

E uma ferramenta que permite construir redes bayesianas e diagramas de inâuência.

Possui uma inteúace amigável que permite construir, modificar de maneira simples,

além de realizar inferências na rede com muita eficiência. Os gráficos da rede são
apresentados pela ferramenta com alta qualidade, pemiitindo diversas configurações
de visualização. A utilização do software é para fins comerciais, entretanto, existe
uma versão demonstrativa que permite construir redes de até 15 variáveis. Para mais

inÊonnações sobre o soRware e down/oad da versão demonstrativa sugerimos acessar
a /zo/nepage da empresa Àxorsys, no endereço eletrânico www.nQBys.com.

Dentre as Qrramentas apresentadas, adotamos para construção das redes bayesianas, a
ÀXe//ca por se tratar de uma ferramenta de fácil aprendizado e bons recursos.
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3.5 Considerações Finais

A característica principal das redes bayesianas é a capacidade para explorar a
estrutura do grado e reduzir o cálculo a uma série de cálculos locais, usando somente
variáveis obtidas de uin nó e aqueles com quem ele se relaciona. Existem outras
vantagens para uso das redes bayesianas, como:

1. Facilidade de representar e manipular a incerteza com base em princípios
matemáticos fundamentados;

2. Pennitir modelar o conhecimento do especialista do domínio de forma muito

intuitiva. Essa facilidade toma-se possível devido ao conceito da dependência
causal (causalidade) entre as variáveis, a qual limita o número de relações quc
precisam ser consideradas no desenvolvimento da topologia da rede.

O interesse na utilização de redes bayesianas para a representação do
conhecimento é decorrente dos seres humanos terem a tendência de raciocinar em forma
de relacionamentos causais. Ou seja, sempre que um fato está sendo analisado,
buscamos uma explicação, a causa do fato em questão, mesmo que não se tenha absoluta
certezal

Dados os recursos disponíveis nas redes bayesianas, julgamos que, no nosso
trabalho, a construção e uso de uma rede bayesiana para auxiliar a manutenção de
soRware será útil, pois, atmvés dela, poderemos representar situações e problemas que
surgem no deconer do processo de manutenção, os quais na maioria das vezes não são
descritos nem considerados no processo. Acreditamos que a capacidade de armazenar
conhecimentos sobre possíveis soluções de problemas também sda útil aos gerentes de
proletos nas suas tomadas de decisão.

No deconer dos estudos, constatanns a necessidade de se construir redes
bayesianas apenas com as variáveis mais relevantes à tomada de decisão. A geração de
redes bayesianas com todas as variáveis de um domínio de aplicação traz muitas
dificuldades para o espwialista na construção da topologia da rede e principalmente na
quantificação de suas variáveis. Como exemplo dessa situação podemos considerar a
tomada de decisão na prática clínica, onde apenas as variáveis mais relevantes são
consideradas necessárias para a tomada de decisão sobre um detemnnado diagnóstico. O
mesmo ocorre na área dc engenharia de software, a tomada de decisão na atividade de

gerência de projetos considera os fatos e acontecimentos mais significativos para a
tomada de decisão nas dirctrizes do prometo.



Capítulo 4

Uma Rede Bayesiana no Contexto de .Nllanutenção
de Software

Este capítulo apresenta um problema que oconc âeqüentemente cm projetos de
soRware: o não cumprimento dos prazos estabelecidos no processo de manutenção de
soRware. Uma forma de solucionar o problema é tentar adquirir conhecimento sobre o

mesmo para que possíveis soluções possam ser aplicadas em proüetos íilturos. Para isso,
precisamos não só adquirir os conhecimentos relacionados, mas também termos 6onnas
eficientes derepresentá-los.

As redes bayesianas são utilizadas neste trabalho, como meio dc representação dos
conhecimentos. Neste capítulo apresentamos, de forma sistemática, a construção de uma
rede bayesiana específica para o problema de atraso na manutenção de soRware.

4.1 Introdução

Um dos problemas mais õeqüentes em projetos de modo geral é o não
cuinpnmento das metas estabelecidas no planeamento, principalmente no que diz
respeito ao prazo de entrega do produto. Em projetos de soRware a situação não é
diferente, é comum encontramlos analistas e programadores tendo que trabalhar além de

seus horários para conseguir cumprir o cronograma estabelecido para o prometo,

entretanto, muitas vezes esse esforço não é suficiente e o prazo de término ultmpassa o
previsto.
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Esse problema tem sido amplamente discutido na área de Engenhaha de SoRware,
através da gerência dc riscos. Gerência de riscos é um segmento da Engenharia dc
Software cujo objetivo é tratar problemas que podem inteúerir no desenvolvimento do
prometo colmo um todo. Pretendemos com o desenvolvimento deste trabalho identificar e

mapear inÊomlações relacionadas ao processo de manutenção e, através dessas,
construir uma base de conhecimeMo para auxiliar a gestão do projeto. Para isso,
contamos com o apoio de especialistas' que atuam na área de desenvolvimento e

manutenção de sistemas na tarefa de auxiliar a construção da base de conhecimento para
o contexto de mamlenção de soRware.

Como meio dc representação da base de conhecimento, adotamos as redes
bayesianas, as quais são fonnalizadas com base na teoria da probabilidade e exploram o
relacionalncnto de causalidade e independência condicional entre as variáveis de
lnaneim clara (apresentadas no Capítulo 3). O objetivo da rede bayesiana construída

neste trabalho é estabelecer uma relação entre o perfil dos profissionais, informações
sobre o soRware e as atividades responsáveis pelo atraso de projetos na maioria das
vezes. Com base nessas infomiações a rede bayesiana proporcionará como resultado o
risco da manutenção, bem como a probabilidade de ocorrer atraso nas atividades,
mediante as evidências apresentadas. Podanos também verificar o conhecimento de

propagação de atraso das atividades dependendo de fatores de risco e complexidade do
sistema.

A rede bayesiana foi construída com o auxílio de especialistas que amuam na área
de desenvolvimerüo de sistemas. Dessa fomla, a rede refletc os seus conhecimentos

sobre os domínios de aplicação, plataformas de desenvolvimeúo e modelos de processo
utilizados:

l Os especialistas que auxiliavam na tarefa de construção das redes bayesianas são

profissionais que amuam como analistas de sistemas. Contamos com a participação de
três analistas, possuindo eles experiências de 8 anos, 12 anos e 15 anos. A partir deste

momento, quando nos reÊerimlos a especialistas considcxamos esses proâssionais com
suasrespectivas experiências.
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e OS sistemas nos quais os especialistas amuam foram desenvolvidos para atender
e controlar negócios da área administrativa em uma instituição financeira;

e A plataâoima de desenvolvimento utiliza o monitor TSO para comunicação
com o computador central (IBM MainÊame) e o produto ISPF/PDF como
Êenamenta básica para desenvolver as atividades inerentes ao desenvolvimento
de sistemas aplicativos;

e O modelo de processo de manutenção utilizado pela instituição Hlnanceira

baseia-se em descrições das atividades similams ao modelo de manutenção do
IENE

Portanto, é importante esclarecer que as variáveis identificadas na rede e suas

respectivas calibragens' possuem como origem o conhecimento dos especialistas com as

características acima. Podemos considemr que a topologia da rede dentro dos objetivos
deste trabalho seja a mesma para outros segmentos de aplicação e plataÊomlas de
desenvolvimento, entretanto a calibragem da Kde deve respeitar as características locais.

4.2 Modelo de Processo

Buscamos na construção das redes bayesianas, identificar e representar as
atividades pertinentes ao processo de manutenção que pudessem influenciar as metas

estabelecidas no cronograma do planeamento. Para identificar e mapear essas
atividades, adotamos neste trabalho o modelo de processo para manutenção de soRware

definido no IEEE (Standard Êor SoRwarc Maintenance - IEEE Std 1219-1992). Este

modelo é constituído de descrições de atividades comuns ao processo de manutenção de
software. As atividades do modelo estão agrupadas em sete fases, conforme abaixo:

2 Processo de identificar os atributos das variáveis da rede e atribuir suas respectivas
probabilidades individuais e condicionais.
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1. Probl ema/Identificação da Modificação; 

2. Análi se; 

3. Des ign; 

4. Implementação; 

5. Teste de Sistemas; 

6. Aceitação do Teste; 

7. Dis tribuição. 

Para mais info rmações sobre o modelo de processo da IE EE, sugerimos a leitura 

do Apêndice A, ou Standard for Software Maintenance (IEEE Std 12 19- 1993) _ IEEE 

lnstitute of Electri ca l and Electronics Engi neers. 

4.3 Construção de Redes Bayesianas para o Contexto de 

Manutenção de Software 

Como vimos no Capítulo 3 a construção de uma rede bayes iana se inic ia com a sua 

topologia, também conhecida como pa1ie qualitativa da rede. Em seguida são 

quantificados os relacionamentos entre as variáveis da rede, ou sej a, são determinadas as 

probabilidades individuais e condicionais das vari áveis. Aqui , apresentamos a lguns 

detalhes e resultados obtidos no decorrer das constrnções das redes bayesianas rea li zadas 

neste trabalho. Por fi m, apresen taremos a rede resultado decon-ente dos nossos estudos 

com o o bjetivo de dar suporte ao gerenciamento de manutenção de software. 

No nosso trabalho, a construção das redes bayesianas utili za as ati v idades 

definidas no modelo do IEEE, juntamente com os conhecimentos dos especia listas, com 

o obje ti vo de identi fica r s ituações de ri co sobre cada atividade e os seus efei tos sobre as 

demais ati vidades. Com isto, acreditamos que eventuais problemas com as atividades no 

decorrer do desenvolvimento da manutenção sejam identifi cados na rede e os seus 

poss íveis efeitos diagnosti cado~. Diante desse cenári o, esperamos que o processo de 

manutenção possa tornar-se mais previsível, principalmente para aquele menos 

experi entes. 
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As atividades do modelo do IEEE podem ser usadas para a construção das redes
bayesianas para auxiliar o gercnciamento da manutenção de soRware de duas mandras:

1. Individualizada: considerando a importância de cada atividade do modelo do
IEEE e os fatores que influenciam essas atividades na construção das redes
bayesianas.

2. Agrupadas: considerando a importância de um conjunto de atividades na
construção das redes bayesianas e os fatores que os inílucnciain.

Utilizamos as duas Êomaas na construção das redes bayesianas apresentadas nesse
trabalho e as seções seguintes apresentam seus detalhes. Para facilitar a apresentação da
construção das redes, dividiremos essa tarefa cm duas partes: apresentaremos

inicialmente a topologia da rede e, em seguida, atribuiremos as probabilidades
individuais e condicionais às variáveis da rede.

4.4 Uma Rede Baseada nas Atividades do Modelo do IEEE

Na construção dessas redes, buscam-nos no modelo do IENE as atividades com as
seguintes características:

e Sua realização depende da alocação de recursos;

Exemplo: Consta no modelo do IEEE, na fase de implementação, a atividade
Codificação e teste individual3

Certamente uma manutenção de software envolve lnodi6car e até mesmo gerar
novos códigos de programas. A realização dessa atividade exige uin grande
esforço de recursos e é responsável pela maior parte do tempo previsto no
planeaamento. Cabe aqui uma observação à interpretação dada ao termo
recursos para este trabalho.

' O sublinhado signiâca que são atividades do modelo de processo de manutenção
de soRware do IEEE.
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Embora recursos, dentro do contexto de engenharia de soRware, não
significam apenas profissionais atuando no processo, neste trabalho, sempre
que nos referirmos a recursos estaremos assumindo "especialistas" para as
atividades em questã).

Como recursos (pessoas) são seres humanos que estão sujeitos a problemas de

várias origens: doenças, problemas particulares, desmotivação com o trabalho,
entre outros, a atividade de possui grande
probabilidade de apresentar problemas decoiTentes dos recursos, o que
certamente merece ser considerado no momento da construção da rede.

e Deve ter uma interação com outras atividades;

Exemplo: Consta no modelo do IEEE, na fase de identificação do problema, a
atividade .

Essa é uma atividade que tem influência sobre outras, pois caso o tamanho
preliminar da modificação sqa subestimado, é provável que os recursos
alocados para o prometo não correspondam à sua necessidade.

Conseqüentemente, as atividades que alocaram recursos devem apresentar
problemas no decorrer do prometo. Dentre essas atividades podemos mendonar:

etc

. Não scr de controle

Exemplo: Consta no modelo do IEEE, na fase de identiHlcação do problema, as
atividades :Atribuir um número de idçdjficação e Priorizar a modificação.

Essas atividades têm sua importância para o processo, entretanto, suas
realizações estão mais voltadas ao cumprimento de normas da instituição, do
que uma necessidade imprescindível para o processo, ou seja, a não realização
dessas atividades não inviabiliza o processo de manutenção.

A idéia pode ser mais compreensível através da seguinte situação: suponha que

o prometo de manutenção encontra-se em andamento, e quc seu número de
identificação sqa "X" c sua prioridade "A". Não existe nenhuma implicação e
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dependência técnica o fato da identiâcação ser "X" e a prioridade ser "A'' col-n

a atividade de codificação, por exemplo. A codificação deverá ser realizada
independente do número de identificação e prioridade obtida.

As atividades que tiverem essa característica não constarão nas redes
bayesianas.

4.4.1 Topologia

Uma vez estabelecidas as características das atividades identinicaremos, no modelo
do IENE, quais atividades poderão fazer parte da rede bayesiana. A Figura 4. 1 ilustm a

topologta de uma rede com algumas das atividades do modelo IEEE. Esta rede é apenas
um Êagmento da rede inicialmente comtruída no trabalho.

Identif. Requisitos lvbnut.

t
Ident. Modulos Sistema

Recursos

Figura 4.1 -- Topologia de uma Rede Baseada nas Atividades do Modelo de Processo do
IEEE

A topologia da I'ede apresentada na Figura 4. 1 6oi definida para avaliar o plano dc

implementação do processo de manutenção. As dependências existentes entre as
atividades coram definidas com o auxílio de especialistas.

Vamos avaliar as interações entre as variáveis "ldent. Requisitos Manut." e
ident. Módulos Sistema", pertencentes à rede da Figura 4. 1.

l Ident. Solucao Problema

   
Plano de Implementacao
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A variável "ldent. Módulos Sistema" sobe influência da variável "ldent
Requisitos Manut.".

Identif. Requisitos Manut

Ident. lvlodulos Sistema

Do ponto de vista prático, significa que, ao realizar a atividade de identificação
dos requisitos para manutenção, obtemos os requisitos (pontos) que devem ser

modificados para a manutenção do sistema. Após a finalização desta atividade, inicia-se

o processo de identificação dos módulos (partes) do sistema, nos quais os requisitos
terão que ser modificados. Devemos considerar algumas situações na realização dessas
atividades:

1 . Todos os requisitos coram identificados conetamente, conseqüentemente existe
grande possibilidade de que os módulos também sejam identificados corretamente,
visto quc uim atividade influencia diretameíte a outra

2. Se ao realizar a atividade de identificação dos requisitos para manutenção ocorrer
ausência de requisitos, podem ocorrer duas situações para a atividade de
identificação dos módulos do sistema:

2.1 . Perceber que houve um erro na atividade de identificação dos requisitos, e neste
caso, refazer a atividade;

2.2. Não detectar erro na atividade de identificação dos requisitos e realizar a
atividade de identificação dos módulos do sistema de maneira normal. Neste

caso, pode ocorrer desconsideração de módulos (partes) do sistema e esse erro

desencadeará problemas para as atividades subsequentes ao processo de
manutenção.

Vamos avaliar as interações entre as variáveis "ldent. Requisitos Manut.".

"ldent. Módulos Sistema" e "ldent. Solução Problema", pertinentes à rede da Figura
4.1
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A variável "ldent. Solução Problema" sobe influência das variáveis "ldent
Requisitos Manut" e "ldent. Módulos Sistema

Identif. Requis itos Manut Ident. Solucao Problema

Ident. Modulos Sistem a

Considerando as interações entre as variáveis acima, podmios verificar que se
ocorrer um eno nas atividades "ldent. Requisitos Manut" ou "ldent. Módulos
Sistema", a solução dada ao problema pode não resolver a necessidade que originou a
manutenção. Entretanto, essa possibilidade também existe mesmo não ocorrendo eno

nas atividades, mesmo que em mencr proporção.

As combinações possíveis entre essas variáveis dão origem às probabilidades
condicionais, ou seja, a atribuição das probabilidades condicionais é a quantiâcação
dessas combinações entre as variáveis.

Podemos supor várias combinações entre as variáveis, entretanto, é mais
importante analisar os resultados possíveis para a variável "ldent. Solução Problema",

deixando a tarefa de combinações para o momento da sua calibragem. Sendo assim, ao
realizar a atividade ''ldent. Solução Problema", dependendo dos resultados das outras

atividades e também dessa, podemos aplicar uma solução:

e EHlcaz. Significa que todas as atividades coram realizadas com pleno sucesso e
a solução condiz com o problema;

e Parcial. Significa que a solução atende o problema de maneira parcial. Deve

ser refeita essa atividade ou outras que influenciaram a solução parcial;

8 Ineficaz. Signiílca que a solução não condiz com o problema, e neste caso,
certamente todas as variáveis devem ser refeitos.

Vamos avaliar as interações entre as variáveis "ldent. Solução Problema".
Recursos" e "Plano de Implementação", pertinentes à rede da Figura 4.1.
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Ident. Solucao Problem a

Plano de Implementacao

O objetivo da rede apresentada na Figura 4.1 é obter um diagnóstico para o plano
de implelnedação. As variáveis "ldent. Solução Problema" e "Recursos" têm
influência direta sobre o plano de implemeúação. Do ponto de vista prático, significa
que, se a solução dada ao problema 6or eficaz e tiver recursos para sua aplicação, é
provável uma boa definição do plano de implementação. Entretanto, se uma das
variáveis contribuir de fomla negativa, será difícil definir um plano de implementação
satisfatório.

Uma vez apresentada a tipologia da rede e fomecidos detalhes de como as
variáveis se relacionam, podemos dar continuidade ao processo de consüução da rede
bayesiana. Na seção seguinte apresentamos a identificação dos atributos para cada
variável da Figura 4. 1 e suas respectivas probabilidades individuais e condicionais.

4.4.2 Calibragem

Uma vez definida a topologia da rede, inicia-se o processo de idcntiâcação dos
atributos que melhor qualifiquem as variáveis da rede e suas respectivas probabilidades
individuais e condicionais, o que chamamos de calibragem da rede. Assim como na

construção da topologa da rede, a participação dos especialistas se faz necessário, pois
auxiliarão na definição das probabilidades das variáveis. Dessa forma, as probabilidades

represcntaln suas convicções na oconência dos eventos, baseando-se para isto, nas suas
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experiências e conhecimentos adquiridos com proyetos de desenvolvimento e
manutenção de sistemas.

A paüicipação dos especialistas na tarefa de construção das redes bayesianas para
o contexto de manutenção de soawarc é essencia], pois os problemas que oconem com
as atividades no deconer do desenvolvimento da manutenção não são considerados no

processo, assim como também não existem históricos sobre esses problemas, na maioria
das empresas.

Na Figura 4.2 apresentamos a rede bayesiana com suas respectivas probabilidades

Identif. Requisitos Manut. Ident. Solucao Problema

Req Ok
Req Nok

80.0
20.0

Eficaz
Parcial
Ineficaz

61.6
29.6
8.80

Ident. Módulos Siste ma Plano de Implementacao

Recursos
Suficiente 70.0
Insuficiente 30.0

Figura 4.2 Rede Bayesiana Baseada nas Atividades do Modelo de Processo do IEEE

A Figura 4.2 ilustra uma calibragem para a topologia apresentada na Figura 4.1.
As variáveis coram qualificadas por atributos e ao lado de cada atributo associa-se uma
probabilidade indicando sua possibilidade de ocorrer.

Para compreender a sistemática da rede apresentada na Figura 4.2, apresentamos
algumas considemções em relação às suas variáveis.

Vimos na seção anterior (4.4.1) quais situações que podem ocorrer para as
variáveis da topologia da Figura 4.1. Abaixo são apresentados os atributos que
representam essas situações, bem como suas respectivas probabilidades.
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e ''ldent. Requisitos Manut.''

Para esta variável podemos ter duas possíveis situações

l Os requisitos são obtidos conetamente, representado pelo atributo "Req Ok",

com uma probabilidade de 80%. A probabilidade reflete a crença dos
especialistas que atuam em processos de manutenção de sistemas, ou sda, as
chances da atividade "ldent. Requisitos Manut.", ser executada corretamente
são de 80%.

2 Os requisitos não são obtidos corretamcnte, representado pelo atributo "Req.
Nok". Como essa atividade assume apenas duas situações e a probabilidade do

atributo "Req Ok" é 80% o atributo "Req. Nok" só pode assumir 20%.

Significa que a chance dessa atividade apresentar problemas e ter que ser
receita é 20%, dentro do contexto de manutenção dos especialistas.

. ''ldent. Módulos Sistema''

Para esta variável podemos ter duas possíveis situações

l . Os módulos do sistema que devem ser modificados são obtidos corretamente.
representados pelo atributo "Sís Ok"

2. Os módulos do sistema não são identificados corretainente, representado pelo
atributo "Sis Nok"

Na Figura 4.2 são apresentadas as probabilidades individuais pala os atributos

dessa variável, entretanto, para obtê-las é necessário aplicar o teorema de Bayes,
juntamente com as probabilidades condicionais, as quais são apresentadas na Tabela 4. 1 .
Mostmremos como são obtidas essas probabilidades individuais.

Tabela 4.1 Probabilidades Condicionais - "ldent. Módulos Sistema"

Identif.
Requisitos
Manut.

Sis 0k Sis Nok

Req Ok 90% 10%

Req Nok 70% 30%
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Aplicação do teorema de Bayes

P(Sis 0k) P(Sis Ok l Req Ok).P(Req Ok) +

P(Sis Ok l Req Nok).P(Req Nok) 0.9 x 0.8 + 0.7 x 0.2 = 0.86 ou 86%

P(Sis Nok) P(Sis Nok l Req Ok).P(Req Ok)

P(Sis Nok l Req Nok).P(Req Nok) 0.1 x 0.8 + 0.3 x 0.2 = 0.14 ou 14%

Poderíamos tambán ter aplicado conceitos básicos de probabilidade vistos no capítulo 3
Onde:

P(A) - l P(=A)

Para o caso acima amos que: P(Sis Nok) 1 -- P(Sis 0k) 1 -- 0.86 = 0.14 ou 14%

Portanto, podemos agora apresentar as probabilidades exibidas para os atributos da
variável "ldent. Módulos Sistema" na Figura 4.2, sendo:

"Sis Ok" probabilidade dc 86% e

"Sis Nok" probabilidade de 14%

Mais inÉomtaçõcs sobre o teorema de Bayes e regras de probabilidades podem ser
vistas no Capítulo 3.

e ''ldent. Solução Problema''

Para esta variável podemos ter três possíveis situações

l A solução dada ao problema é eficaz, representada pelo atributo "Eficaz'

Assim como a variável "ldent. Módulos Sistema", essa atividade também

sobe influência de outras variáveis ("ldent. Requisitos Manut." e "ldent.

Módulos Sistema"). Portanto, as probabilidades individuais são obtidas com a

aplicação do teorema de Bayes, juntamente com as probabilidades

condicionais. Como já mostMai-nos a aplicação do teorema de Bayes
apresentamos diretamente as probabilidades individuais para os atributos dessa
variável. Dessa forma, a probabilidade de oconer o atributo "Eficaz" é 61,6%.
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2. A solução dada ao problema é parcial. Essa situação pode ocorrer devido a
dois problemas:

2.1. As atividades que influenciam não Êomeceram todas as inÉomiações

necessárias, conseqüentemente, a solução dada ao problema é incompleta.

2.2. As atividades que influenciam apresentaram todas as informações

necessárias, entretanto, a solução dada não contempla o problema por
completo.

Essas situações são representadas pelo atributo "Parcial", recebendo uma
probabilidade de 29,6%.

3. A solução dada ao problema é ineficaz. Significando que a solução não condiz

com o problema, sendo representada pelo atributo "Ineficaz", recebendo uma
probabilidade de 8,80%

. ''Recursos''

Para esta variável podemos ter duas possíveis situações

1. Existem recursos suficientes para serem empregados no prometo.
Representado pelo atributo "Suficiente", recebendo uma probabilidade de
70%

2. A quantidade de recursos alojados não corresponde a necessidade do projeto.
Representado pelo atributo "Insuficiente", recebendo uma probabilidade de
30%

e ''Plano de Implementação''

Para esta variável podemos terduas possíveis situações

1. As condições são favoráveis para desenvolver um bom plano de
implementação. Representado pelo atributo "Satisfatório", recebendo uma
probabilidade de 64,5%.
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2. As condições apresentadas indicam que o plano de implementação não são

ideais pala a realização do prometo de manutenção. Representado pelo
atributo "Insatisfatório", recebendo uma probabilidade de 35,5%.

A calibmgcan completa da rede deve contemplar não apenas as variáveis
individualmente, mas também a relação condicional entre as variáveis. A tabela 4.2

mostra as probabilidades condicionais da variável "ldent.Solução Problema", a qual
depende das variáveis "ldent.Requisitos Manut." e "ldent. Modelos Sistemas".

Tabela 4.2
Probabilidades Condicionais para a Variável "ldent. Solução Problema" da
Figura4.2

Nessa fase do desenvolvimento do trabalho, deparamo-nos com problemas na
construção das redes bayesianas: à medida que inserimos as atividades do modelo do

IEEE a calibragem da rede toma-se intratável e os resultados para situações distintas
tendem a ficar muito próximos.

Para compreender melhor esse problema, inserimos a

Manutenção" à rede da Figura 4.2, como ilustm a Figura 4.3.
variável "Tipo

Ident.
Requisitos
Manut.

Ident.
Módulos
Sistema

Eficaz   Ineficaz

Req Ok Sis 0k 80% 20% 0

Req Ok Sis Nok 15% 70% 15%

Req Nok Sis 0k 20% 60% 20%
Req Nok Sis Nok 0 20% 80%
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Idenüf fbcNgUMnul Idert Soltxno Ptoblenn nPO cb IVb
m.o
31.5

Inda(a 8.B

Bdüiw a).0
Qxrdiw 15.0

z.oe.

Idert l\lbddos Sigüla

Ss a( a].0
Ss l\t)k 14.0

Plano de Iríplemeí

Figura 4.3 Rede Bayesiana Baseada nas Atividades do Modelo de Processo do IEEE

Tabela 4.3 Probabilidades Condicionais para a Variável "ldent. Solução
Problema" da Figura 4.3

ull:::Módulos
Sistema   y ! P'

  Sis 0k Evolutiva   20% 0

Req Ok Sis 0k Corretiva   15% 0

Req Ok Sis 0k Adaptativa 70% 30% 0

Req Ok Sis Nok Evolutiva 15% 70% 15%

Req Ok Sis Nok Corretiva 20% 75% 5%

Req Ok Sis Nok Adaptativa 5% 80% 15%

Req Nok Sis 0k Evolutiva 20% 60% 20%

Req Nok Sis 0k Corretiva 25% 65% 10%

Req Nok Sis 0k Adaptativa 10% 70% 20%

Req Nok Sis Nok Evolutiva 0 20% 80%
Req Nok Sis Nok Corretiva 0 30%  
Req Nok Sis Nok Adaptativa 0 10%  
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A intenção de apresentar e detalhar a rede bayesiana da Figura 4.2 6oi mostrar toda a
sistemática que envolve as redes bayesianas e também para tomar compreensível e
justificável o motivo pelo qual este trabalho não concentrou a construção das redes
bayesianas levando em considemção todas as atividades do modelo do IENE.

Para compreender melhor esse problema, vamos considerar as Tabelas 4.2 e 4.3

onde são apresentadas as probabilidades condicionais para a variável "ldent. Solução
Problema" icÊerente às redes bayesianas das Figuras 4.2 c 4.3, respectivamente.

As Tabelas 4.2 e 4.3 apresentam as probabilidades condicionais para a variável

"ldent. Solução Problema" referente às redes baycsianas das Figuras 4.2 e 4.3,
respectivamente. A Tabela 4.2 apresenta quatro situações, as quais se referem às
probabilidades condicionais da variável ''ldent. Solução Problema" dada a influência

de duas outras variáveis, conforme Figura 4.2. Enquanto a Tabela 4.3 apresenta doze
situações, as quais se referem às probabilidades condicionais da variável "ldent.

Solução Problema", dada a influência de três outras variáveis, conforme Figura 4.3.

Cada situação deve ser analisada individualmente pelo especialista a fim de
atribuir uma probabilidade que expresse sua crença na ocorrência do evento. Para a

Tabela 4.2, o especialista deve analisar a relação entre 2 variáveis4, envolvendo 7
atributos distinto?, para atribuir um total de ]2 probabilidades. Para a Tabela 4.3, o
especialista deve analisar a relação entre 3 variáveis6, envolvendo 1 0 atributos distintosz.
para atribuir uln total de 36 probabilidades.

Identif. Requisitos Manut' e "ldent. Módulos Sistema
Req Ok", "Req Nok" , "Sis Ok", "Sis Nok', "Eficaz', 'Parcial" e "Ineficaz

Identif. Requisitos Manut', "ldent. Módulos Sistema' e "Tipo de Manutenção'
Req Ok', "Req Nok" , 'Sis Ok", "Sís Nok', "Evolutiva'. "Corretiva", "Adaptativa', "Eficaz'
Parcial" e "Ineficaz'
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O aumento de uma única variável, contendo 3 atributos foi o suficiente para
aumentar a quantidade de situações a serem analisadas de 12 para 36. Não considerando

a dificuldade e o trabalho do especialista em analisar cada uma das situações,
comparando as probabilidades da variável "ldent. Solução Problema" nas Figuras 4.2
e 4.3, podemos verificar que a diferença entre as probabilidades é pouco signiâcativa
para a situação real de uso. A Tabela abaixo apresenta as probabilidades e a diferença
entre elas.

Tabela 4.4 Quadro comparativo entre as Figuras 4.2 e 4.3

O objetivo do uso das redes bayesianas no nosso trabalho é obter informações que

possam agregar valores na gestão de infomnação pertinentes ao processo de manutenção.
Contudo, com os resultados mostrados na Tabela 4.4, vemos que aproximação entre as
probabilidades toma o resultado apresentado pelas redes sem muito efeito gerencial (o

mesmo estu(b foi realizado pam vários outros ftaglnentos da rede de tarefas).

Diante desse problema, resolvemos alterar a estratégia de construção das redes
bayesianas. Verificamos que as redes construídas para gestão de inÉomlação no contexto
de manutenção de soRware devem satisfazer os seguintes aspectos:

1 . As informações representadas através das variáveis na rede precisam ter objetividade
e se possível não apresentar muitas interações sobre uma única variável;

2. Os resultados apresentados pela rede bayesiana precisam ser expressivos dentro do
domínio de manutenção de soítware.

Então, a nova estratégia adotada na construção das redes bayesianas foi buscar

infonnações no contexto do prometo e obter atividades, ou grupos de atividades, que
tenham uma conelação com o cronograma do projeto.

Ident. Solução Problema
Atributo Figura4.2 Figura 4.3 Diferença

Eâcaz 61,6% 60,0% 1,6%
Parcial 29,6% 31,5% 1,9%
Ineâcaz 8,80 8,53% 0,27%
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Definimos três atividades: deülnição, codificação e teste. A realização dessas
atividades no nosso trabalho subentende a realização de algumas atividades pertinentes
ao modelo do IEEE. A partir deite momento, quando nos referirtnos a atividade de
definição, codificação e teste estamos considerando a realização das atividíxies conforme
apresentada na Tabela 45.

Atividade no Trabalho

Definição

Fase no Modelo do IEEE

Identificação do Problema

Atividade no Modelo do IEEE
Fazer uma estimativa preliminar do©

tamanho Importância dae
modificação

Identificar requisitose para
modificação

Definir requisitos para modificação

Codificação8

Teste individual8

Teste funcional no sistema

Teste de interfacee

Revirar teste para avaliar suae

aceitação

Análise

Implementação

Implementação

Teste do Sistema

Tabela 4.5 Agrupamento das atividades do modelo do IEEE

Dentre as atividades definidas no modelo do IEEE, verificamos que a maioria dos

problemas que a6etam o cronograma do prometo se concentram nessas atividades. Na
seção seguinte apresentamos a construção da rede bayesiana tendo como base as
atividade de definição, codificação e teste, e in6omiações do contexto de
desenvolvimento da manutenção. Essa rede bayesiana é a base de desmvolvimento do
nosso trabalho.

4.5 Rede Bayesiana Baseada em IFases de Manutenção de
Software

A rede bayesiana para o contexto da manutenção de soaware foi construída de
forma incremeMal, agregando-se as variáveis conÊomie o relacionamento causal
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existente entre elas. Sua topologia pode ser dividida em duas partes, as quais procuram
abordar os seguintes aspectos:

l . Obter informações que identifiquem o contexto no qual a manutenção será realizada,
de comia a qualiâcar o risco da manutenção;

2. Refletir o conhecimento de propagação de atraso para essas atividades/fases com
base no risco da manutenção e complexidade que envolve as ativida(Es.

Para facilitar a apresentação desta rede bayesiana dividimos essa tarefa em duas

partes: apresentaremos inicialmente a tipologia e calibragem da rede que qualifica o
risco da manutenção e em seguida a rede que efetua a propagação de atraso para suas
van av eis.

4.5.1 Rede para Obter o Risco da Manutenção

Aqui apresentamos inicialmente a topologia da rede para então prosseguir com a
sua calibragem para o ambiente de trabalho dos especialistas.

4.5.1.1 Topologia

Para a construção da topologia da rede buscamos informações que identiHicassem

em que contexto a manutenção é realizada. O estudo nos mostra que precisamos
representar, no mínimo:

e Experiência dos profissionais com a plataforma de desenvolvimento no qual o
sistema está inserido;

B Experiência dos profissionais com o segmento de negócios retmtados pelo
sistema;

e Se existe documentação técnica ou não sobre o sistema e

' Complexidade da manutenção.

Essas características não são exaustivas, mas essenciais para conhecermos o
contexto de desenvolvimento. A interação entre essas inâonnações comece um
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diagnóstico a respeito da manutenção, o qual chamamos de risco da manutenção,
representado e explorado na construção da topologia da rede pelas suas variáveis.

Antes de apresentarmos a topologa da rede que fornece o risco da manutenção, é
importante mencionamtos a fi)nção que cada variável assume delira da rede.

''Experiência na Plataforma": identifica a experiência (em anos) que o proHlssional
ou profissionais possuun na platatomla do sistema.

''Experiência no Sistema": identifica a cxperiàicia (em anos) que o profissional ou
profissionais possuem no sistema. É importante mencionar que quando nos referimos a

sistema, estamos considerando um conjunto de programas e procedimentos com a

finalidade de dar suporte a uma aplicação de um domínio específico. Assim, quando se

busca obter a experiência no sistema de um profissional ou proâssionais, espera-se
detellninar o tempo que eles possuem de experiência nestes conjuntos de programas,
procedimentos e domínio de aplicação, (exemplos de domínio de aplicação: contas a
pagar, compras, recursos humanos, etc.).

"Sistema Documentado": informa se existe documentação da parte do sistema a ser
modificada. Sabe-se que um dos problemas mais graves que as empresas enâentam
atualmente é com relação à documentação de sistemas. A maioria dos sistemas não

possui uma documentação atualizada ou o método de documentar não é o mais
adequado. Esse problema certamente possui uma influência no contexto de
desenvolvimento de um pmleto, o quejustifica sua representação na rede.

''Complexidade da Alteração": identiâca a complexidade da alteração no sistema.

Para compreender a origem dessa infomlação é necessário lembrar que a manutenção do
sistema será realizada confomle o modelo de processo do IENE, onde o processo de
manutenção inicia com a identificação dos requisitos. Assim, após a finalização desta
fase do processo, épossível identificar a complexidade da alteração.

Tendo em mãos essas variáveis, construímos a topologia da rede, apresentada na
Figura4.4.
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Complexidade Alteracao

Risco da Manutencao

Sistema Documentado

Experiencía no Sistema Experiencia Plataforma

Figura 4.4 -- Topologia da Rede para Obter o Risco da Manutenção

Lembramos que as relações entre as variáveis podan ser

Independentes: Duas variáveis são independentes quando a ocorrência de uma
delas independe do fator de ter ou não oconida a outra.

Condicionais: a ocorrência de uma variável está condicionada a outra

Vistas as características das variáveis e a topologia da rede, apresentamos a seguir
como as atividades se relacionam para a obtenção do risco da manüenção:

] Relação entre ''Experiência no Sistema'' e ''Experiência na
Plataforma''

Experiencia no Sistema Experfencia Planar)rma

Essas variáveis têm um comportamento independente entre si, ou seja, um
profissional pode ter experiência em uma plataforma específica, no entanto, não

possuir conhecimmto ou experiência no sistema e vice-versa. Sendo assim.
essas variáveis são ]'apresentadas na rede como condiciomis independentes.
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2. Relação entre ''Sistema Documentado'' e ''Complexidade
da Alteração''

Complexidade Alteracao

Risco da M anutencao

S istem a Docum entado

A documentação de sistemas incide sobre padrões e nomias de
desenvolvimento adotados pela instituição, com o objetivo de reunir
inÊomlações relevantes ao processo de desenvolvimento do sistema. Dessa

6omla, a documentação é um meio de conhecer a filncionalidade do sistema, o
que viabiliza a tarefa de levantamento de requisitos e análise.

Portanto, a documentação do sistema não influencia a complexidade da
alteração; não a torna mais simples ou mais complexa. A complexidade
depende única e exclusivamente da necessidade da manutenção no sistema.
Assim, essas variáveis são condicionalmente independentes.

As Figuras apresentadas nos itens l e 2 mostram o relacionamento entre as

variáveis na obtenção do risco da manutenção em separado. Entretanto, é necessário

juntar essas topologtas para dar maior abrangência na obtenção do risco da manutenção.
ConÊomte sugerido na Figura 4.4.

Aqui, analisamos porque as quatro variáveis que influenciam o "Risco de
Manutenção" são condicionalmente independentes:
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l Relação entre ''Sistema Documentado'', ''Experiência no
Sistema'' e ''Experiência na Plataforma''

encha no Sisterra Riscoda

Sistema [lk)currenta(b

Os objetivos da documentação do sistema nos pennitem concluir que não existe
uma dependência entre as variáveis acima apresentadas. Ou sqa, podemos

encontrar sistemas bem documentados, e termos profissionais com pouca ou
nenhuma experiência no sistema/platabmla, como por exctnplo, uln
profissiorul recém-contratado.

2. Relação entre ''Complexidade Alteração'', ''Experiência no
Sistema'' e ''Experiência Plataforma''

Complexidade Altaacao

Riscoda 0Experiencia no Sistema Experiencia Platalbrma

A complexidade da alteração é obtida na fase de levantamento de requisitos e
análise, conÊormc o modelo de processo do IEEE, e tem como finalidade

verificar quais as partes do sistema que serão a6etadas pela altemção. Neste
levantamento, é considerado o quão crítico é modificar as partes envolvidas,
não se preocupando neste momento com as qualificações dos desenvolvedores
que irão participar do processo de mantlenção do sistema.

Na seção que segue apresentaremos a identificação dos atributos para as variáveis
da Figura 4.4 e suas respectivas probabilidades.
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4.5.1.2 Calibragem

Na Seção 4.4.2 apresentamos as características da tarefa de calibrar uma rede.
Essas considaações são válidas também para a presente secção. Dessa fomta,
apresentaremos os atributos para as variáveis empngadas na topologia da rede da
Figura 4.4:

e
''Experiência na Plataforma": é comportados atributos "0 to I" (até l ano), "I

to 3" (de l a 3 anos) c "3 to 5" (de 3 a 5 anos) os quais irão detemlinar a experiência

do profissional, e ao lado de cada um dos atributos é associada à probabilidade

individual de oconer o evento. Quando existir a necessidade de especificar a
experiência na platafonna, e essa experiência for composta por mais de um
profissional, espera-se quc os atributos e as probabilidades representem a maioria
dos profissionais alojados para o prometo. A mesma considemção deve ser feita às
demais vaüáveis da rede, quando existir situação semelhade.

. "Experiência no Sistema": possuem os mesmos atributos identificados para a

variável "Experiência na Plataforma

e ''Sistema Documentado": deve ser inÊomtado se o sistema ou módulo do
sistema que está sendo modificado possui documentação técnica, podendo assumir
sim" ou "nâo

. "Complexidade da Alteração": deve ser inÊomlada a expectativa com relação à

complexidade da alteração, baseada na realização das fases de identificação do
problema e análise. Podendo assumir: "baixa", "média" ou "alta".

Na Figura 4.5 apresentamos as probabilidades para os atributos descritos
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Complexidade Alteracao
20.ÜAlta
5Ü.Ü

Media 30.D

Risco da Idanutencao

Sistema Documentado

2.2 t 1.5

Experiência no Sistema

2.5 t 1.4

Experiência Plataforma

Figura 4.5 - Calibragem da Topologia da Rede para Obter o Risco da Manutenção

A Figura 4.5 mostra a calibmgem para a topologia apresentada na Figura 4.4. As
variáveis foram qualificadas por atributos e ao lado de cada atributo associa-se uma
probabilidade que indica a crença do especialista na possibilidade de ocorrer o evento.
Sendo assim a variável:

e ''Experiência no Sistema": com os atributos "0 to ]" igual a 30%, "I to 3" igual
a 40% e "3 to 5" igual a 30%, retrata que as experiências dos profissionais que
amuam na manutenção de sistemas estão distübuídas conEomlc seus percentuais. Ou

sqa, a maioria dos profissionais possui experiência compreendida entre l a 3 anos, a

quantidade de profissionais poucos experientes ("0 to 1") e mais expedientes ("3 to
5")são equivalentes.

e ''Experiência Plataforma": possui os mesmos atributos da variável

"Experiência no Sistema'', sendo diferenciada apenas por suas probabilidades.

. ''Complexidade Alteração": com os atübutos "Alta" igual a 20%, "Baixa" igual
a 50% e "Média" igual a 30%, retrata a manutenção predominante no dia-a-dia

desses proâssionais: a de baixa diãculdade, seguida da de média, e a manutenção
que menos ocorre é a de alta complexidade.

e ''Sistema Documentado": com os atributos "Sim" igual a 60% e "Não" igual a
40% indicam que boa parte do sistema possui documentação, mas não
completamente.
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e ''Risco da Manutenção": tem as probabilidades obtidas a partir das evidências
apresentadas pelas variáveis que a influenciam. Dessa fomla, temos que 49,4% das
manutenções no sistema são simples ou de baixo risco, em seguida temos as
manutenções de médio risco (33,1%) e por último as manutenções de alto risco
(17,5%). Todas essas probabilidades são calculadas usando a Teoria de Bayes
apresentada no Capítulo 3, seção 3.3.

4.5.1.3 Exemplo de Uso

A Figura 4.5 ilustra uma rede bayesiana calibrada a partir das probabilidades
atribuídas pelos especialistas. Podados utiliza-la para simular situações que evidenciam
modificações sobre as variáveis da rede

Suponha que na realização de uma manutenção temos a seguinte situação:

e A experiência do profissional no sistema e plataforma que realizará a manutenção é
de 4 anos;

e O módulo que soÊ'erá modificação encontra-se documentado; e

e Depois de finalizada a fase de identificação dos requisitos e análise, concluiu-se que
a dificuldade em realizar a manutenção é média

A Figura 4.6 retrata as situações acima, e com base nelas, determina o risco da
manutenção.

Com plexidade Are ra cao
Alta
Baixa
Media

Experiencia na Sistema
0 to l
l to 3
3 to 5

Risco da Manutencao Experiencia Plataform a

Baixo 25.0
M adio 75.0

Alto 0

l to 3
3to 5

4 Ü 0.58 4 t 0i58

riste ma Documentado

Figura 4.6 Simulação na rede para obter o risco da manutenção
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Baseada nas evidências apresentadas na Figura 4.6, a rede infere como resultado

uma probabilidade de 75% para considaar um risco da manutenção com complexidade
média e 25% para complexidade baixa.

Cabe aqui uma observação: a expressão ''a rede infere", significa que a partir das
probabilidades individuais, probabilidades condicionais e utilizando métodos

probabilísticos (Teorema de Bayes) a rede apresenta os resultados, ou seja, as
probabilidades paa o risco da manutenção.

4.5.2 Rede de Propagação de Atraso nas Atividades

Da mesma forma que na seção anterior, apresentamos aqui a topologia da rede
seguida da sua calibragem.

4.5.2.1 Topologia

Na construção da topologla da rede para propagação de atrasos, utilizamos as
atividades de definição, codificação e teste confomte critérios estabeleddos na Tabela

4.5, bem colho as informações que pemlitam qualificar suas complexidades. A topologia
da rede construída através dessas atividades é apresentada na Figura 4.7.
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Nmso na Definicao

Araso na CodH:icacao

Complexidade Definicao

Complexidade Codificacao

u Recursos ?

Complexidade TesteCriticidade da Manutencao

Figura4.7 Topologia da Rede de Propagação de Atraso

O objetivo da rede apresentada na Figura 4.7 é rcfletir o conhecimento de

propagação de atraso das atividades dependendo da complexidade do sistema O
desenvolvimento das redes construídas neste trabalho tem como base as informações

fornecidas por proâssionais (especialistas) a respeito da metodologia que utilizam para
realização de um processo de manutenção. Dentre as in6omiaçõcs adquiridas,

procuramos repnsentar na construção da topologia da Figura 4.7 a seguinte situação.

e Ao realizar um cronograma para um prometo de manutenção, esses profissionais,

estabelecem "pontos'' de controle para o prometo. Esses "pontos'' detemlinam prazos
limite pam as atividades. Abaixo é dado um exemplo paa ilustrar tal situação.

Exemplo

Através do cronograma estabelecido para as atividades de definição, codificação e
teste, obsewaulos que os "pontos" de controle mostram que no dia 08 a tarefa de
definição de progamas deverá ser concluída, assim como no dia 16 a tarefa de

Atividade Duração Janeiro--2003

    Q S S 1) S T Q 0 S S D { { { {02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 ] 12 17 18 19 2n 21

Definição 5 dias                 
Codificação 8 dias        
Teste 3 dias      
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codificação e no dia 21 o teste deverão ser concluídas. Entretanto, para efeito de
realização do pmleto nesta instiUição, o prazo limite pala o prometo é o prazo final para a

atividade de teste, pois a fase de implantação é automática e de responsabilidade de
outros profissionais.

Na prática, é comum atividade de definição ou de codiülcação apresentar um atraso

em relação ao cronograma, e ainda assim o prometo ser entregue dentro do prazo. Isso
pode ocorrer devido a uma compensação do atraso sobre as atividades seguintes. Essa

compensação varia de acordo com a atividade cm atraso, com a complexidade das
atividades c o quão crítico é realizar as atividades subseqüentes ao atraso.

O objetivo da topologia da Figura 4.7 é retratar essa situação. Para tanto, é
necessário fornecer detalhes sobre as variáveis da figura e o funcionamento da rede.

Vimos na seção 4.5.1. 1, a descrição detalhada de intenção entre as variáveis da

rede de risco da manutenção c suas características. A descrição da rede de propagação de
atraso segue uma sistemática de desenvolvimento semelhante à anterior e, portanto,
julgamos desnecessário repetir o mesmo processo para a tipologia da Figura 4.7. Além
disso, a interpretação da topologa é bastante intuitiva e mais adiante apresentamos
simulações da rede.

4.5.2.2 Calibragem

Na Seção 4.4.2 apresentamos a sistemática de calibrar uma rede, essas

considerações são válidas também para esta seção. Dessa folha, apresentamos abaixo a

calibragem da rede da Figura 4.7 e em seguida daremos inâonnações sobre as
características de algumas variáveis.
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'qraso na Definicao (%)
0 74.5
0to10 19.5

6.0010to20
20to:l) 0
30to40 0

Complexidade Definicao

Buxo m.o
h/ódio n.o
Ato m.o

1.9 t 4.1

Araso na Codificacao (%)
0 63.8
0to10 28.7
10 to a) 7.51
a) to ll) 0
ll)to 40 0

2.6t4.5

Axescentou Recursos ?

caso no Teste (a%o)

0 87.1
0to10 12.9
10to20 0
20to30 0

Criticidade da

Conplexidade Teste

n.o
FK/ódio :X).0
Ato 20.00.6t2

Prcjeto ('Z-)
Arasar 12.9
lxkn ,qrasar 87.1

Figura 4.8 Rede Bayesiana de Propagação de Atraso

A Figura 4.8 apresenta a calibragem para a rede da Figura 4.7. As variáveis coram
definidas, qualificadas por atributos e, ao lado de cada atributo, associada uma
probabilidade que indica a crença do especialista na possibilidade de ocorrer o evento.
As probabilidades identificadas ao lado de cada atübuto retratam o contexto de
manutenção de sistema no qual os especialistas amuam. Abaixo descrevemos detalhes
sobre as variáveis da ülgura.
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e As variáveis ''Complexidade Definição'', "Complexidade Codificação'' e

"Complexidade Teste'', possuem as mesmas características apresentadas para a

variável "Complexidade da Alteração" da Seção 4.4.2.

. "Acrescentou Recursos ?": tem como fiinção verificar se no decorrer do
processo houve inclusão de recursos no prometo. Essa situação deve ser identificada
por "Sim" ou "Não"

. ''Criticidade da Manutenção": tem como função identificar se a manutenção

oferece riscos ao sistema ou no segmento de negócio. Daremos um exemplo para
esclareça' o propósito do uso desta variável na rede.

Considera uma manutenção com a finalidade de gerar relatórios ao usuário para simples
conferência. Suponha que uma outra manutenção sqa realizada com a finalidade de
modificar os critérios de cálculo de multa no recebimento de uma natura. Sem dúvida a

segunda manutenção é mais crítica que a primeira, pois um eno na execução desta pode
gerar prejuízos à instituição. Já no primeiro caso, é provável que o usuário acuse o eno e
solicite coneção do relatório. Portanto, uma manutenção pode ser considerada mais
crítica que outra e exigir que os testes sejam melhor preparados e executados. A
criticidade deve ser identificada através dos atributos: "Baixa", "Média" ou "Alta'

. ''Atraso na Definição (%y', ''Atraso na Codificação (%y' e ''Atraso no

Teste (%)": essas variáveis têm dois objetivcs:

l Infomiar uma situação de atmso ocorrido em alguma das atividades; ou

2 Exibir a propagação, através das variáveis da rede, do atmso ocorrido

Nas duas situações os atributos têm como finalidade informar atraso na atividade.

O atributo "0" (significa não ocorrência de atraso), "0 to l O" (atraso compreendido entre

0 c 10% do tempo previsto no planeamento), "10 to 20" (atraso compreendido entre
10% e 20%), "20 to 30" (atraso compreendido entre 20% e 30%) e "30 to 40" (atraso
compreendido entre 30% e 40%). Utilizamos a apresentação do atraso por meio de
percentuais por duas razões:

1. Se pemlitíssemos identificar o atraso em dias, teríamos o mesmo problema

apresentado na construção da rede com todas as atividades; excesso de informação,

exigindo um detalhamento muito "fino" o que inviabilizaria sua construção. Ao
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adotamlos percentuais para representar o atraso, estamos generalizando a informação
e trabalhando com uma quantidade menor de atributos.

2 A maneim como os especialistas interpretam o problema induz a utilizar percentuais

para diagnosticar o efeito do atraso nas atividades subsequentes. Por exemplo:
oconido um atraso, este será contextualizado no processo de manutenção e seu

comprometimento sela determinado em relação ao tempo das atividades
subseqüentes.

4.5.2.3 Exemplo de Uso

Assim como mostramos situações de evidências para as outras redes apresentadas
no decorrer deste capítulo, o mesmo será feito para a rede bayesiana da Figura 4.8. A
Figura 4.9, apresenta situações de evidências para suas variáveis:

afago na Düfinicao f%
0
Dto in

Complexidade Definicaa

#raso na Codificacao [%)
D
D tÜ ID 4Ü.0
10 to 2D
20 to 30 0
3D to '+0 Ü

3.5 Ü 4.0

#rasü no Teste [%]
D 85.5
D to lO t4.5
ID to 20 D

02D to 3[1

Complexidade Teste
0

[u[edio ; ]i]00a.PitaB .? t 2.]

Figura4.9 Simulação da rede bayesiana de propagação de atraso
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l

2

3

4.

5.

A complexidade da deânição, codificação e teste foram identiâcadas como médio.
alto, e médio respectivamente;

A criticidade da manutenção é alta;

A vaííável "Atraso na Definição", indica que a atividade 6oi concluída com um
atraso de 1 (}% sobre o prazo deteKninado no cronograma;

O projeto não receberá mais recursos, pois a variável "Acrescentou Recursos?
identifica essa situação(Não);

A partir das informações apresentadas nos itens acima, a rede comece:

5. 1 . Para a atividade de codificação:

5. 1 . 1 . Não atrasar é associada uma probabilidade de 50%;

5.1 .2. De atrasar até 1 0% do prazo estimado é associada uma probabilidade de
40%;

5.1.3. De apresentar um atraso compreendido entre 10% e 20% do prazo
estimado é associada uma probabilidade de 10%-

5.2. Para a atividade deteste:

5.2. 1 . Não atrasar é associado uma probabilidade de 85,5%;

5.2.2. De atrasar até 1 0% do prazo estimado é associada uma probabilidade de
14,5%.

5.3. "Projeto": nesta variável é reproduzido o resultado da atividade dc teste, pois
seu término, signiílca o término do pnZjeto, no nosso contexto.

11

)

4.5.3 Uma Rede de Propagação de Atraso e
Manutenção

Risco da

Ao apresentamlos a topologia na Figura 4.7, enunciámos que seu objetivo é refletir

o conhecimento de propagação do atraso das atividades, dependendo da complexidade
do sistema. Entretanto, também construímos e apresentamos uma rede bayesiana

(Seção 4.5.1) que busca informações do contexto no qual a manutenção está inserida,
para obter o risco da manutenção.

Portanto, se juntarmos a inÊonnação do risco da manutenção à rede da Figura 4.9,

passaríamos a refletir o conhecimento do atraso das atividades dependendo da
complexidade do sistema c dos fatores de risco envolvidos. Sem dúvida, essa nova rede
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bayesiana é mais completa e abrangente, pois consegue mapear informações da
complexidade que envolve as atividades e obter informações que qualificam seu fisco.

A junção das redes representadas através das Figuras 4.5 e 4.9 será mostrada na

Figura 4.10. A tipologia e calibmgem da nova rede são idênticas às das redes que Ihe
deram origem.

Hraso na Defínicao r%
D 74.5
D ta lO ]g.5
Isto 20
2D ta 3D
3t)to 40 D

exidade PJteracao
exidade Definicao

1.9 t 4.1

2.5 Ü 1.4

Experienoia no Sistema
Hraso na Codificacaa [%)
0 .8
Oto lO 28.7
ID ta 2D ?.51
20 to 30 D

3D to 40

Complexi dade Codificacaü

2.1 Ü ].5

SÍ stema

2.6 t 4.5

Critici dado da hlandeneao
#ra$o no Teste [%)

D.0 Ü 2

Figura 4.10 Rede Bayesiana para o Contexto de Manutenção de Software

A rede da Figura 4.10, resultante da junção das redes representadas através das
Figuras 4.5 e 4.9, exigiu a revisão das probabilidades condicionais das variáveis "Atraso

na Codificação" e "Atraso no Teste". Essa necessidade de rever as probabilidades
condicionais, oconerá sempre que existir a inclusão ou exclusão de uma variável à
topologia darede.

4.5.3.1 Exemplos de IJso

Assim como mostramos situações de evidências para as outras i-odes apresenta(hs

no decorrer deste capítulo, o mesmo será feito para a rede bayesiana da Figura 4.10. A
Figura 4. 1 1 apresenta situações de evidências para suas variáveis:



IV -- Uma Rede Bayesiana no Contexto de Manutenção de Software 73

D

D ta ]E)
loto 20
20to 30
30tp 4D

#rasn na D fmi caa

to

3to 5

enfia na PI atafQrma
Complexidade PJter3cao

5 t:2.Ü

Wraso na Codificacao [%)
D 20.0

lato 2D 3D.O
2ü to 3D 0

3D to '10 DD.5 tD.20
7 t B.l

0 B3.1
Dta ID 3B.Q
ID ta 20 0
2Dto 30 D

Hraso no Teste [%J

1.8

Prometo
Arasar 38.9
Nao Arasar 63.1

Figura 4.11 Simulação da Rede Bayesiana para o Contexto de Manutenção de Sofhvare

l

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A complexidade da definição, codificação e teste coram identificadas como médio.
alto, e médio respectivamente;

As experiências na plataforma e no sistema dos profissionais que irão realizar a
manutenção são identiülcadas como até l ano;

A complexidade da alteração no sistema é identificada como alta;

O módulo que so6erá a manutenção possui documentação técnica;

Das interações entre os itens 2,3 e 4 resulta que o risco da manutenção é alto;

A criticidade da manutenção é alta;

A variável "Atraso na Definição", indica que a atividade 6oi concluída com um
atraso de 1 0% sobre o prazo detenninado no cronograma

O projeto não receberá mais recursos, pois a variável "Acrescentou Recursos?".
identifica essa situação(Não);

A partir das informações apresentadas nos itens acena, a rede comece

5.4. Para a atividade de codificação:

5.4. 1 . Não atrasar é associada uma probabilidade de 20%;

5.4.2. De atrasar até 10% do prazo esthnado é associada uma probabilidade de
50%;
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5.4.3. De apresentar um atraso compreendido entre 10% e 20% do prazo
estimado é associada uma probabilidade de 30%.

Para a atividade de teste:

5.5.1. Não atrasar é associado uma probabilidade de 63,1%;

5.5.2. De atrasar até 10% do prazo estimado é associada uma probabilidade de
36,9%.

"Prometo": nesta variável é reproduzido o resultado da atividade de teste, pois
seu término, significa o término do prometo, no nosso contexto.

5.5

5.6

Vamos verificar o efeito na rede modificando os conteúdos das variáveis conforme
indicado:

blodificações dessas
variáveis

Hraso na Definicaa t%)
oill!: : : : ' $10
Dto ID Í; 100
tD to:20$ $ D
20:to 30 ã 0
30 to © 8 ê #O

5 t 2.g

Complexidade .Nteracao
Ata il;;#l$$$@l# Ê10
Baixalg# g B
Media 81# IDD

Complexa dado Definicao
eaixoggÉlê$$ to
bhdiaãg ê: lü0
Ato®gg 0

Experiencía no Sistema
0 to 11 ®lã Ê$ 810
l to 3:ini IÊ g g$ D
3 tÜ 5 Ê IÚO

4 t0.58

#raso na Codificacao [%]
D 'H.2
0 to 10 36.2
10 to 20 17.5
20 to 30 0
30to 40 0

4.4 t 5.8

Ri sco da l-lanutencao
Baixo 25.0
Media 75.0
Jâtto 0

Complexidade Codífioacao
Baixo 13Ê $ #gg0
hhdio$@g y : ü
Ato$g 8$ Ê 100

Si stema Documentado
gih'
Nao # $ 1g :: D

Critici dado dá ,háanutencao
Ata @%;81? : l";i;;;: õ
Baixa % g ;lWI g$tnn
Media 8 :% D

Acrescerüou$Recurso$ ?
Simãg$$$@©0
Nao gÊlggg loü#raso no Teste (%]

0 80.3
0 to lO lg.8
10 to 2D 0
20 to 30 D

l t 2.4

Complexidade Teste
Baliu ã 1:1;1 D
h&dio g 10D
Hto $ © lg Ü

Projeto [%J
A:asar lg.8
Nao Rasar 80.3

Figura 4.12 Simulação da Rede Bayesiana para o Contexto de Manutenção de Software

As Figuras 4.11 e 4.12 evidenciam simulações de duas situações diferenciadas
pelas variáveis que identificam o risco da manutenção e a criticidade da manutenção. Acp

se comparar essas duas figuras, observa-se que a presença de fatores de risco menos
críticos, toma a probabilidade de atraso menor para o prqeto. Pretendemos mostrar com

Experiência na Plataforma  
0 ta' f= !$ê@Lã !:l a
l ta 3 $ $$ $ êiiHO
3 to 5 Ê g #'ãÇ11 tOÜ   

4 t D.5B  
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isso que a rede tem o objetivo de apresentar um resultado baseado em evidências. Dessa

forma, caso o gerente do prolcto julgue que a probabilidade de atraso do prometo é alta,
ele tem a possibilidade de alterar as evidências buscando um contexto t-naif conveniente

para o processo delnanutenção.

4.6 Considerações Finais

O desenvolvimento de uma manutenção de software é realizado através de um

processo, o qual é compreendido por uin conjunto de atividades parcialmente ordenadas,
e critérios de precedência de execução entre elas. No entanto, o processo não considera

ou pressupõe problemas com as atividades no deconer do seu desenvolvimento, embora
eles existam na prática.

O objetivo dc empregar as redes bayesianas na gestão de riscos é retratar possíveis
problemas e incertezas relacionadas ao processo de manutenção. A partir dessa
inÉomaação, criamos uma perspwtiva de obter altemativas e contingências para diminuir
a possibilidadede não cumpür o prazo final do prometo.

Entretanto, na construção das redes bayesianas, constatamos que se uma variável

da rede soâer influência de muitas outms, o processo de atribuição de probabilidades

condicionais toma-se impraticável. As interações entre as atividades exigem um
detalhamento muito "fino" e, do ponto de vista de gestão de informação, esse

preciosismo inviabiliza o processo como um todo. Portanto, a rede bayesiana que serviu
como base para o nosso trabalho, possui propósito bem definido e limitado: propagar o
atraso para as atividades de definição, codiílcação e teste, baseado cm fatores de risco e
complexidade que envolvem essas atividades.



Capítulo 5

Ferramenta de Apoio

Neste capítulo apl-esentamos o desenvolvimento de uma ferramenta que tem como

base a rede bayesiana apresentada no Capítulo 4. A ferramenta é composta por uma
interface que interage com o usuário de maneira simples, e está fundamentada nos
métodos probabilísticos aplicados na rede bayesiana O resultado dessa união é a

facilidade de simular situações de risco e atraso na manutenção de soRware, e obter
como resposta o conhecimento dos especialistas repKsentado através de probabilidades.

5.1 Introdução

No Capítulo 4 apresentamos a construção de uma rede bayesiana que tem como

objetivo refletir o conhecimento de propagação do atraso para as atividades de definição,
codiâcação e teste. Esse conhecimento tem como base os fatores de risco e
coinplexidadc que envolvem essas atividades em uin processo de manutenção.

Através do uso dessa rede buscamos difundir o conhecimento de propagação de
atraso de prqetos e oferecer ao gerente a possibilidade de avaliar antecipadamente,

altemativas para diminuir a possibilidade do não cumprimento do prazo final do projeto.
Para intensificar o uso desta rede entre gerentes de prometo e verificar sua confiabilidade,
desenvolvemos uma ferramenta que integra os conceitos aplicados na rede bayesiana e

os disponibiliza através de uma interface simples e eficaz. A implementação dessa
fenamenta no nosso tmbalho tem como objetivos principais:
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e PI'over aos desenvolvedores de proyetos, uma ferramenta para simular problemas
relacioníxios a pmzos de projctos;

e Examinar a viabilidade de se automatizar a representação dos conhecimentos
relacionados a piljetos de manutenção;

e Verificar a aplicabilidade das redes bayesianas na gestão de informações para
proletos demanutenção de software; e

e Analisar os resultados em situações reais

E importante destacar que o cumprimento dos objetivos propostos estão

direcionados a um domínio de aplicação, platafomla de desenvolvimento e modelo de

processo apresentados na introdução do Capítulo 4.

5.2 Ambiente e Desenvolvimento da Ferramenta

A ferramenta foi desenvolvida em uma plataâomia PC/Windows e implementada

na linguagem de programação Visual Basic 6.0 [MIC00].

A ferramenta Êoi implementada a partir da rede bayesiana apresentada no Capítulo
4. Assim,

e as variáveis e atributos definidos na rede bayesiana são representados na
ferratnenta através dos campos e qualiÊcadores;

e a base de conhecimento usada pela rede bayesiana 6oi implementada em um
banco de dados, o qual proporciona facilidade de alteração das probabilidades

caso seja necessário. Com a utilização de um banco de dados para
implementação das probabilidades da rede, o código do programa toma-se
independente da base de conhecimento. A parte qualitativa da rede é
representada na ferramenta pela interface e a quantitativa pelo banco de dados.

A fen'amenta 6oi desenvolvida para ser avaliada dentro do ambiente de trabalho no

qual os especial estas atuam. Sendo assim, adoramos a plataforma PC/Windows e o banco
de dados MicrosoÊ Access 2000.
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5.3 Arquitetura Simplificada da Ferramenta

A arquitetum da ferramenta pode ser vista na Figura 5.1. Segue ainda uma
descrição mais detalhada de cada módulo.

Figura 5.1 Arquitetura Simplificada da Ferramenta

A fenainenta é composta por quatro módulos

l Banco de Dados:
especialistas;

que armazena a base de conhecimento dos

2. Risco da Manutenção:
manutenção.

é o módulo que detemnna o risco da

3 Propagação do Atraso na Codificação: é o módulo que obtém
inÊonnações da complexidade da manutenção, atraso da atividade de
definição e os fatores de risco. Com base nessas inâomtações e as
probabilidades armazenadas no banco de dados, obtemos a probabilidade
de atraso para a atividade de codificação e teste.

''$"Q.,=;.Õ''$"
Codificação 1 1 1 1 Teste l l

  Banco de Dados  
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4 Propagação do Atraso no Teste: obtém informações da
complexidade da manutenção, atraso da atividade de codificação e os
fatores de risco. Com base nessas informações e nas probabilidades
armazenadas no banco de dados, obtemos a probabilidade de atraso para a
atividade de teste.

Nas seções seguintes apresentaremos a filncionalidade envolvida em cada um dos
módulos descritos.

5.4 Módulo do Risco da Manutenção

A partir das informações sobre o projeto, podemos obter o risco de manutenção do

mesmo. A implementação deste módulo tem como base a rede bayesiana que identifica
o risco da manutenção. Dessa forma, serão obtidas as mesmas informações pertinentes à
rede, com a vantagem de que a ferramenta oferece ao usuário uma interface mais
amigável.

A Figura 5.2 apresenta uma janela da ferramenta que tem como função obter
informações para identificar o risco da manutenção. Essas informações são obtidas
através dos qualiHicadores, os quais assumem os mesmos valores (atributos) da rede
bayesiana.

robabilídad

Caracteres
Até l nno

Experiê lorma8 IDe l a 3 anos
De 3 a 5 anos

Experi :i$tema

Baixo

Médio

/Ha Maâ .Ç

Complexidade tviàl unção

Sistema Documentada
Até l ano
De l a 3 anos
De3a5anos Obter Risco

Figura 5.2 Informações para obter o risco da manutenção Determina o Risco

da Manutenção
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Na Figura 5.3 apresentamos um exemplo de como é obtido o risco da manutenção
As inÊomiações utilizadas são as mesmas da Figura 4.6 do Capítulo 4.

Característica da Manutenção

Experiência Platafortna IDe 3 a 5 anãs Complexidade Manutenção

Sistema Documentadc]

Media

ISimExperiência Sistemas IDe 3 el 5 anos

Ejaixo [ [iÉÜ"] :]]]]
Média )'5 %] llllHHIHIHHI
Alto i D% IÍ

Figura 5.3 Identificação do Risco da Manutenção

Na seção seguinte apresentaremos como são obtidas as complexidades das
atividades de definição, codiâcação c teste, as quais servirão como parâmetros para
analisar o contexto da complexidade da manutenção.

5.5 Clomplexidade das Atividades

Na fase inicial do processo de manutenção são realizadas as atividades de
levantamento de requisitos e análise. Uma das finalidades dessas atividades é obter uma

estimativa da complexidade da manutenção, a qual consiste em quantificar e classi6car a
necessidade de alterar ou codificar novos programas.

Após o témlino dessas atividades, é possível informar à fenamenta a quantidade e

complexidade das atividades de definição, codificação e teste dos programas.
A Figura 5.4 apresenta a janela que tem como função obter essas inÊomlações. Aqui, o
usuário precisa fomecer a quantidade de definições necessárias à manutenção, bem

como classiücá-las como de "Alta", "Média" e "Baixa". O mesmo se aplica à
codificação e ao teste.
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Definição Codificação Teste
B

Alta Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Figura 5.4 Informações para obter complexidade da definição, codificação e teste

Depois de infonnada cada uma das quantidades da Figura 5.4 é possível obter as
seguintes inÊomlações:

1 . A complexidade da definição, codificação e teste a partir da média dos valores
atribuídos à Figura 5.4.

2 Tempo para as atividades. Com base na quantidade informada dos programas e
suas respectivas complexidades, a fen'amenta detemnna um tempo aproximado

para as atividades. Os especialistas adotam uma unidade de tempo para as
atividades conforme suas complexidades e, com base nessas informações,
implcmentamos essa fi)ncionalidade à fenamenta.

Na Figura 5.5 apresentamos um exemplo dos tempos obtidos para as atividades de

cocliflcação, definição e teste, dada a informação sobre o prometo, hmecida pelo usuário.

Definição Codificação Teste

Alta

Média

Baixa

Alta

BaÍ)ca

Média

Tempo Previsto - Atividades ']
Definição ii 111 dias codificação llsdias = Teste $110 dias

Obter Tempo:+ Atividades

Figura 5.5 Obtenção dos prazos para as ativiclades de definição, codificação e teste
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O tempo previsto para as atividades determinado pela ferramenta pode ser alterado
caso necessário.

Vimos como obtemos o risco da manutenção e as complexidades das atividades,
na seção seguinte apresentamos qual o efeito de ocorrer atraso na atividade de definição.

5.6 Propagação do Atraso na Codificação

Para mostrarmos a propagação do atraso da definição sobre as atividades de
codificação e teste é conveniente simular o exemplo apresentado no Capítulo 4, ilustrado

na Figura 4.10. A Figura 5.6 ilustra a janela inicial da ferramenta, apresentando uma

parte da simulação. Através das informações apresentadas, obtemos o tempo previsto e

as complexidades para as atividades, assim como o risco da manutenção (o mesmo
apresentado em partes na seção anterior).

Característica da Implementaçan
CodificaçãoDefinição

#

Alta

Teste

Alta

MédiaMédia

Baixa

Média

Tempo Previsto =:Atividades

l Definição © 111 dias Codificeçãa ll 5 dias .l=J!!g! <ü3l:b Teste ll 0 dias

Obter Tempo:'- : Alividades:j: l

Característica da Manutenção
F

Experiência Plataforma Iate l ana

Experiência Sistema Iate l ano

Complexa dado Manuten ção©l IAlta

SistemaDücumentado Ê jsim Neste exemplo
Indicamos que
houve atraso na
definição dos
programas

Baixo l Q%

Médios ""Í Ü': f

Alto l.lü0% .j iElllllllBlllllll

C) éter: Ris:co

Reses

8 iatlraso íJefinição r" Atraso Codificação
Reinicializa os
campos da telaFinalizar Programa

Figura 5.6 Simulação de atraso para a atividade de definição
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Então a ferramenta nos conduz a uma nova tela na qual é preciso informar o
atraso, se houve inclusão de recursos e a criticidade do teste. Essas informações são
apresentadas na Figura 5.7, assim como o efeito do atraso sobre as atividades de
codificação e teste.

Informa o atraso Verifica a conseqüência do atraso
nas atividades de codificação e teste

Duração Definição ;l 1 . dibê.....ã Duração CoMcnção i1 5 diasll=i Duração Teste l] [] dias

l Atraso Definição (dias) 101 dia ,=li ,//'.ÜJ:12ã: %liyiu Acrecentarâ Recursos ? llqãn

Ãh;ãi'iêê'
Criticidnde dn Teste ? $ falta

Nãü Atrasar

' ',",.. l,Sdi-Cq
Após;i'1.}1 3 dia(s)

Codificação

INOX Probabilidade de atrasar até 1,5 dia

Probabilidade de atrasar até 3 dias

Não Atrasar 1 '63,1 %

/tm=*:' 1 di'H:;... 3S.q<
Após
Teste

:HBllll

r'

Considerando os atrasos para a
codificação, ao término do teste
poderá ocorrer um atraso de até
l dia.

Prometo

Atraso

Sem Atraso ríl 63. 1 %

l dia(s).. ..j13s.s9 Retorna

Figura 5.7 Simulação de atraso para a atividade de definição

Na ferramenta, adotamos como unidade de tempo dia. Dessa forma, ao informar o
atraso de l dia para a atividade de definição temos:

+ Para a atividade de codificação temos uma probabilidade de:

- 20% de ser concluída dentro do prazo previsto no cronograma;

- 50% de atrasar até 1,5 dia em relação ao prazo previsto no cronograma;
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- 30% de atrasar até 3 dias em relação ao prazo previsto no cronograma.

Para a atividade de teste a ferramenta considera os atrasos informados na

codificação, obtendo uma probabilidade de:

63,1% de ser concluída dentro do prazo previsto no cronograma e;

36,9% de atrasar no máximo l dia em relação ao prazo previst
cronograma

0 no

e

Assim como fizemos no Capítulo 4, verificaremos o efeito de modiHicarmos o
conteúdo dos campos "Criticídade do Teste" para "Baixa" e o risco da manutenção
conforme Figura 5.8.

Característica da Manutenção

Experiência Platnform a

Experiência Sistema

íjaixoFâ'Ê9;' llHll
Mécjiol 75 9 l IHHll

Alto !" Õa%. 'll'

idade Manutenção

rB Documentado

Informações
modificadas

eí Atraso Definição }ll?ini? Atrtiso codiíicaçaüjjj$gl ' 'u.u ograma l

Figura 5.8 -- Apresentação do risco de manutenção modificado

A Figura 5.9 apresenta os resultados obtidos com essas modificações
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Duração Definição .ll dias :]] Duração Codificação j15dias ] DuraçãoTeste }lü dias

Atraso Definição (dias) 101 dia .i=lliâ$1?tliiliiilãl©i$? iêÉ= Acrecentará Recursos ? $ lINHo

Criticidade do Teste ? ® IBaixn

Não Atrasar

At.,j:t.' :l'Sdi.M
Após g$ 3 dia(s)

Codificação

:h 'HiHH' '
íir:. '':Bf

g4S,ZSX

i36,25%

HHIHI

Modificação da
criticidade do teste

]

l

i .

Não Atrasar

;l dia(s)
Atraso no

Projeto
Após
Teste

80,62%
;l g, 38 %

HEHlllll

lPrometo

Atraso

Sem Atraso

11 dia(s)
:80,62%

g1 9, 3ü %

HHllllll
Retorna

Figura 5.9 -- Simulação de atraso para a atividade de definição

Podemos verificar através da Figura 5.9 que:

8 Para a atividade de codificação temos uma probabilidade de:

46,25% de ser concluída dentro do cronograma;

- 36,25% de atrasar até 1,5 dia em relação ao cronograma e;

1 8% de atrasar até 3 dias em relação ao cronograma.

e Para a atividade de teste a ferramenta considera os atrasos informados na

codificação, obtendo uma probabilidade de:

80,62% de ser concluída dentro do cronograma e;

36,9% de atrasam no máximo l dia em relação ao cronograma



V Ferramenta de Apoio 86

As simulações apresentadas nas Figuras 5.7 e 5.9, são idênticas às apresentadas

nas Figuras 4.11e 4.12 para as redes, considerando as mesmas situações.

Na seção que segue apresentamos a consequência de ocorrer atraso na atividade de
codificação.

5.7 Propagação do Atraso no Teste

Para mostrarmos a propagação de atraso para a atividade de teste, vamos supor que
na Figura 5.9 tenha ocorrido a situação de menor probabilidade, ou sqa, o atraso de 3

dias para a atividade de codificação, conforme ilustrado na figura abaixo.

Duração Definição 1 1 dias .., Duração Codificação :15 dias. l:i DuraçãoTeste ll'o dias

l Atraso Definição (dias) lol día .i:iji 1: i 1%iâl:S'i;i$t=} Acrecentnrá Recursos 7. : lINHa

Critlcidade do Teste ?g: IBaixa

li Atraso na
l# Prometo

APÓS
l Codificação

]

.5 dia(s)

--.-':-«-.l :íHI

Nãü Atrasar [41.gS9 .]g:H]]]]
Vamos supor que
tenha ocorrido essa
situação

l Atraso no
Prometo
Após
Teste

Nãü Atrasar

11 dia(s)
BU,62%

!} 9, 3B%

Hlllllll
:11
Í '':: '::":":

la Prometo Sem Atraso

11 dia(s)
:ü0.6z% :l Hlllllll
lg,3ü9 l :Hl+. ... ' Retorna

O usuárío deve retornar a janela inicial e indicar a ocorrência do atraso na
atividade de codificação, conforme ilustrado na Figura 5.1 0.
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Característica da Implementação
Cadificaçãa

Alta

Média

Tempo Previsto - Atividades

c.dia-ça- I'sdi': E

Obter Tempo - Atividades

Característica da Manutenção

Experiência Plntüforma IDe 3 a 5 àliài d ?l Complexidade ManutençãoÉjIMedln

Experiência Sistema IDe 3 a 5 anos ,l:iJ; ;: g$#SístemaDocumentado $jsim

Baixos 25% l llHH
Média i'5% glHIHHSHllHHI

#.. 1.. f" 'ho/"'""] f

}

D

Definição Teste

w';
Alta

Média

Baixe

Média

E3alxü

Definição 111 dias Teste;? l] [] dias

Informa atraso para a
atividade de codificação

Reset

Finalizar Programa{": Atraso Definição © Atraso Codificação

Figura 5.10 Simulação de atraso para a atividade de codificação

A Figura 5. 1 1 permite informar o atraso oconido na atividade de codificação, bem
como o quão crítico é a realização dos testes e se acrescentará recursos na atividade.



V -- Fenamenta de Apoio 88

Duração Definição tll dias Duração Codificação 1 5 dias Duração Teste311 D dias

Atraso Codificação (dias) AcrescentarâRecursos? Inda

Criticidade deteste ? IBüixa

Não Atrtisar l6z,s%

''#.,,:.:' :',' ':': 1::11* i:,.;ü
Após
Tnstn

llHIHH

IHll

:Hlllll
.Hall

[

PTQjeta U Sem Atraso 8 62.5%

Atrasoglgl ).;ill.S dias ; E37:5%.
Retorna

Figura 5.11 -- Simulação de atraso para a atividade de codificação

A Figura 5.1 1 apresenta o efeito do atraso da codificação na atividade de teste. O
resultado obtido para a atividade de teste mostra que, baseado nas evidências

apresentadas, é possível abreviar a atividade em apenas 1,5 dias. Assim como Hlzemos

nos exemplos anteriores, vamos alterar uma inÊonnação para verificar o efeito nos
resultados apresentados. Vamos alterar a criticidade do teste da Figura 5. 1 ] para "Alta",
a Figura 5. 12 apresenta os resultados decorrentes da alteração.
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Duração Definição :ll dias Duração Codificação 1 5 dias Duração Teste. }l ü dias

Atraso Codificação (dias)
AcrescentnráRecursos? Indo

Criticidade da teste ? IAltü

Não Atrasar ; ll 8,75%

;1.5 dias $42,5%
Atraso no
Projeto
Após
Tnstn

:Hlll
:HHIH

]

Ê2,5 dias l l3ü,ZS%

l jlEEgjeto glSem Atraso 4 i10.ZS%

l Atraso Êlgg$ 1.5 dias .34z.s%
2,5 dias l l38.75%

IHIH
1111

[

Retorna

Figura 5.12 Simulação de atraso para a ativídade de codificação

A partir dessas simulações e outras, o gerente poderia atuar sobre o projeto de
manutenção de forma a cumprir o cronograma estabelecido (as vezes acrescentando
recursos, ou ainda reÊormulatxlo o piojeto).

5.8 Considerações Finais

A implementação da fenamenta obedeceu aos fatores detemunantes propostos na
Seção 5.1, os quais são requisitos fiJncionais e operacionais da ferramenta. No
desenvolvimento da ferramenta implementamos com facilidade os métodos

probabilísticos utilizados nas redes bayesianas, os quais se mostraram eficientes na
inferência desoluções.

Sua avaliação só não pede ser intensificada porque paHLe dos processos de
manutenção aos quais temos acesso não são realizados conforme a scqüência das
atividades proposta na ferramenta. Alguns processos de manutenção são divididos entre
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os membros de uma equipe, onde cada um assume a responsabilidade por uma parte da
manutenção. Dessa forma, os participantes realizam simultaneamente as atividades de

definição, codificação e teste, sem considerar o cronograma de cada atividade

Quando o desenvolvimento é realizado desta maneira, não temos como saber se

existe atraso em alguma das atividades. Dessa forma, não temos como prever se o
cronograma do prometo será cumprido, conseqüentemcnte nenhuma atitude poderá ser
tomada para evitar uln possível atmso no pmUeto.



Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Conceitualmente, um prometo é um empreendimento único e não repetitivo. Neste
contexto, existe um grande interesse das empresas em encontrar critérios, procedimentos

e estratégias que auxiliem na tarefa de identificar, avaliar e reduzir as incatezas que
surgem durante o desenvolvimento de um piojeto.

Para proJetos de manutenção de soRware, podemos considerar duas origens
distintas dc incertezas. A primeira envolve o domínio de negócios no qual o soRware
encontra-se inserido. Muitas vezes, ao realizar urna manutenção, as regras de negócios
não são transmitidas de forma clara e completa pelo usuário, assim como muitas
situações envolvidas na manutenção exigem do usuário uma decisão de médio e longo

prazo, a qual leva a um cenário de incertezas. A segunda concentra-se na realização da
manutenção, onde podemos constatar as seguintes situações de incertezas:

e Será que foram considerados todos os mquisitos necessários para malização da
manutenção?

e

e

e

Os recursos estimados são suíjcicntes para cumprir o prazo previsto para o
prometo?

Eles pennanecerão até o ténnino do projeto?

As atividades descritas no processo estão sendo realizadas corretamente?

Todas essas e outras incertezas são difíceis de serem previstas e quantificadas
com ppocisão, desEavorecendo o sucesso do projeto.

Neste contexto, é preciso contar com mecanismos que auxiliem a gestão de riscos
do prometo. Devemos inserir o prometo num contexto de conseqüências previstas, de
Êolma a subsidiar o gerente de prcljeto nas tomadas de decisão. Modelos de
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conhecimento sobre elementos importantes no desenvolvimento dc soRware podem ser

usados para resolver ou minimizar as dificuldades encontradas no deconer do projeto.
Através deles, podemos retratar situações habituais que raramente são capturadas e
consideradas no processo de manutenção de soRware.

Este trabalho apresentou um estudo sobre o CJnpego dc redes bayesianas como um
meio de representação de conhecimentos relacionados à manutenção de soRware.

Buscamos, através da utilização dos métodos probabilísticos (redes bayesianas), refletir
o conhecimento sobre propagação de atraso em proUetos de manutenção de software para
um domínio de aplicação específico- Acreditamos que, através de uma base de

conhecimento, juntamente com o planejamento e os sistemas de controle, possamos
encontrar melhores condições nas tomadas de decisões, tendo como objetivo o
cumprimento das metas estabeleddas com o prazo de témtino do pr(feto. Nas scções
seguintes apresentamos os resultados obtidos no decorrer do desenvolvimento deste

trabalho e algumas indicações para trabalhos filturos.

6.1 Construção das Redes Bayesianas

As redes bayesianas construídas neste trabalho têm como objetivo atender um

domínio especíâco e limitado ao conhecimento dos espwialistas, os quais auxiliaram na
construção da rede. Dessa bonda, a rede é capaz de emitir uma conclusão apoiada em

conhecimentos obtidos a partir de uma base de informações, da mesma forma que o
espedalista faria. No processo de construção das redes bayesianas para o contexto de
manutenção de soRware, observamos que:

e A rede bayesiana dispõe de mecanismo que permite atribuir uma probabilidade
indicando a convicção do especialista na veracidade do evento e deixa uma
margem para considemr as exceções. Essa situação pode ser exemplificada

através da variável "ldent. Requisitos Manut.'', apresentada no Capítulo 4.

Indicamos para essa variável os atributos "Req Ok'' (significa que a atividade de
identificação dos requisitos para a manutenção foi realizada conetamente) e o

atributo ''Req Nok" (significa que a atividade não foi realizada conetamente).
Essa situação recebe um tratamento de cxceção, pois não estamos considaando o

nível do comprometimento do erro em relação ao processo. (P(Req Nok) = l
P(Req Ok». Essa possibilidade facilita muito o processo de construção de rede
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bayesiana para o contexto de soâware, pois não precisamos analisar inúmeras

situações para as variáveis.

e A necessidade de empregar muitas variáveis para representar um detalhamento

"fino" e a existência de interações sobre uma única variável, toma o processo de
atribuição de probabilidades intmtável, pois o número de combinações entre as
variáveis exige um conhecimento de situações e precisão que os especialistas não

têm vivência e nem meios de quantificar.

e A característica principal das redes bayesianas é a facilidade de explomr a
estrutura do grado e reduzir o cálculo para inferência de resultados a uma série de
cálculos locais, usando somente variáveis obtidas do nó e seus vizinhos. Essa

característica representa uma grande vantagem em empregar as redes bayesianas
como meio de representação de conhedmento.

6.2 Uso das Redes Bayesianas no Desenvolvimento de
Software

A manutenção possui grande importância dentro do ciclo de vida do soRware pois,

atmvés dela, é possível adequar o soRware a novas tecnologias e novos requisitos,
evitando assim sua obsolescâlcia. Esse processo exige um contínuo aprimonalnento do
soRware e isso representa um alto custo para as organizações. Isso nos motivou a
construir uma rede bayesiana no contexto de manutenção de soRware. Buscamos,
através das redes bayesianas, refletir o conhecimento de especialistas na propagação de
atrasos para as atividades do processo de manutenção, dependendo dos fatores de risco e
complexidade do sistema.

O uso das redes bayesianas no desenvolvimento de soRware ainda é pouco
difundido. A maioria dos trabalhos encontrados na litemtura que empregam as redes
bayesianas reter-se a cenários e validação de testes de programas.

Criar um cenário de teste e construir uma rede bayesiana que refeita as situações
previstas é um trabalho amplo mas que se concentra em uma única fase do
desenvolvimento. No nosso trabalho, ampliamos o contexto para todas as fases de
desenvolvimento da manutenção. Para isso, tivemos que considerar as inúmeras
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incertezas do desenvolvimento de soRware. Um dos principais problemas encontrado 6oi
a ausência de documentação de dados históricos sobre os vários desenvolvimentos de

manutenção, os quais poderiam ser utilizados na aquisição de conhecimento para a
construção da base. Por esse motivo, a rede Éoi construída a partir do Conhecimento dos
especialistas, e para isso as atividades coram agrupadas em fases.

A topologia da rede pemiitiu obterinformações do risco e complexidade envolvida
no processo de manutenção e, com base nessas inÉolmações, determinamos as

probabilidades de atraso para as atividades do processo. Toda e qualquer rede bayesiana
tem como objetivo atenda um domínio específico e o fator limitante do seu uso deve-se

a sua base de conhecimento. No nosso trabalho, seu uso ficou restrito ao segmento de

atuação dos especialistas que auxiliaram na construção da topologia e principalmente na
tarefa de calibragem da rede, dada a inexistência de uma base de dados de históricos de
proJetos.

6.3 Utilização da Rede Bayesiana Desenvolvida em Casos
Reais

A ferramenta de apoio desenvolvida para avaliar a eficácia da rede bayesiana ainda

encontra-se em fase de teste para o qual cora proposto. Contudo, podemos relatar seu
comportamento naexccução de dois projetos de manutenção de software.

Projeto l

Natureza do Sistema: Distribuição de informações de produtos, índices e taxas para
fiJncionamento de uma agência bancária.

Recursos llumanos Alojados: l

Tipo de Manutenção: Evolutiva

Descrição do Projeto de Manutenção: Implantação do sistema em uma nova empresa
do grupo.

Situação real do desenvolvimento do projeto

O desenvolvimento desse prometo apresentou uma situação ideal para avaliação da
fenamenta, pois a atividade de definição apresentou um atraso de 2 dias em relação ao
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prazo previsto no cronograma. Já, a atividade de codificação atrasou l dia e a atividade

dc teste finalizou o prometo dentro do prazo previsto no cronograma. A Tabela 6.1
apresenta a situação des(hta:

Figura 6.1 -- Cronograma Projeto l

Simulação do projeto na ferramenta de apoio

Ao inÊomlarmos à ferramenta um atraso de 2 dias na atividade de deãnição ela nos
apresentou as seguintes probabilidades para as atividades de codificação e teste:

e Atraso no prometo em relação ao cronograma após finalização da atividade de
codificação.

Probabilidade de 30% de apresentar um atraso deaté 2 dias

Probabilidade de 50% de apresentar um atraso deaté 2,5 dias

Probabilidade de 20% de apresentar um atraso deaté 3,5 dias.

Atraso no prometo em relação ao cronograma após finalização da atividade de
teste.

Probabilidade de 50,5% da atividade não atrasar

Probabilidade de 49,5% de apresentar um atraso de até 1/2 dia.

Ao in6onnamos à ferramenta um atraso de l dia na atividade de codificaçã
apresentou as seguintes probabilidades para a atividade de teste:

Atraso no prometo em relação ao cronograma.

Probabilidade de 55,0% da atividade não atrasa

Probabilidadede 45,0% de apresentar um atraso de até 1/2 dia

e

o ela nos

e

Atividade Duração Situação Prevista no
Cronograma

Situação realno
desenvolvimento do projeto

Atraso

    Início Término Início Término  
Deânição 5 dias 07/10 ll/lO 07/10 15/10 2 dias

Codi6cação 8 dias 14/10 23/10 16/10 24/10 l dia
Teste 4 dias 2#10 29/10 25/10 29/10  
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Na simulação deste projeto, verificamos que a fenalnenta apresentou uma
expectativa de atraso para a atividade de codificação maior do que o ocorrido na
situação real. Para a situação da atividade de teste a ferramenta projetou um atraso de no

máximo 1/2 dia, sendo o que realmente ocorreu foi a proleção de maior probabilidade
(Não atrasar com probabilidade de 55%).

Projeto 2

Natureza do Sistema: Distribuição de informações de produtos, índices e taxas para
ftlncionamento de uma agência bancária.

Recursos Humanos Alocados: 2

Tipo de Manutenção: Evolutiva

Descrição do Prometo de Manutenção: Disponibilizar informações do sistema através
do meio eletiõnico util azado pela organização.

Situação real do desenvolvimento do projeto

O desenvolvimento deste projeto também pemlitiu a avaliação da ferramenta. Sendo quc
a atividade de definição apresentou um atraso de 3 dias em relação ao prazo previsto no
cronograma. Já, a atividade de codificação não conseguiu reduzir o atraso na atividade
de definição mantendo o atraso de 3 dias. A atividade de teste foi finalizada com um
atraso de l dia, consequentemente o projeto foi implantado com l dia de atraso em
relação ao cronograma. A Tabela 6.2 apresenta a situação descrita:

Figura 6.2 Cronograma Prometo 2

Atividade Duração Situação Prevista no
Cronograma

Situação real no
desenvolvimento do prometo

Atraso

    Início I'érmino Início Término  
Definição 8 dias 04/11 13/11 04/11 19/1] 3 dias

Codificação 10 dias l#ll 28/11 20/11 03/12 3 dias

Teste 8 dias 29/11 lO/12 04/12 11/12 l dia
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Simulação do prometo na ferramenta de apoio

Ao inâonnamlos à 6erramcnta um atraso dc 3 dias na atividade de definição ela nos
apresentou as seguintes probabilidades para as atividades de codificação e teste:

e Atraso no prometo em relação ao cronograma após finalização da atividade de
codificação.

Probabilidade de 35% de apresentar um atraso de até 2 dias;

Probabilidade de 50% de apresentar um atraso de até 3 dias;

Probabilidade de 1 5% de apresentar um atraso deaté 4 dias.

e Atraso no prometo em relação ao cronograma após finalização da atividade de
teste, segundo a fenamenta:

Probabilidade de 61 ,25% da atividade não atrasar

Probabilidade de 38,75o%o de apresentar um atraso de até l dia

Ao in6oímarmos à ferramenta um atraso de 3 dias na atividade de codificação ela nos
apresentou as seguintes probabilidades para a atividade de teste:

B Atraso no pmleto em relqão ao cronograma.

Probabilidade de 50,0% da atividade não atrasar

Probabilidade de 50,0% dc apresentar um atraso de até l dia

Na simulação desse prometo, verificamos quc a Ferramenta teve um comportamento

melhor do que no prometo 1 . Dado o atraso na definição de 3 dias a feiTamenta projetou

um atraso de no máximo 4 dias, entretanto, o atraso de maior probabilidade foi o que
realmente ocorreu (3 dias). A projeção de atraso para a atividade de teste mostrou-se

coerente, embora tenhamos obtido uma probabilidade igual dc não atrasar e atrasar até l
dia

O desenvolvimento desse trabalho evidenciou que a utilização de redes bayesianas

como meio dc representação de conhecimento pode auxiliar na atividade de gerência de
projetos. No entanto, é preciso novos experimentos para verificar se a rede necessita de
mudanças na sua calibragem e se a construção de outras redes com diferentes

abordagens poderão tomar o processo de manutenção mais pmvisível e estável.
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A fase de teste da ferramenta de apoio nos permitiu verificar algumas situações e
problemas, onde suas soluções são propostas como trabalhos fi)toros.

6.4 Trabalhos Futuros

Como continuidade desse trabalho, planejamos a construção de um software para

descrever e acompanhar o prometo de manutenção, disponibilizando condições de
simular altemativas de contingências para o prometo. Quando as atividades descritas não

forem executadas conforme previstas, utilizaremos a nossa rede baycsiana para avaliar
as evidências apresentadas no prqeto e inferir uma conclusão fundamentada na sua base

de conhecimento. A integração da rede bayesiana ao soRware permitirá sua utilização
com maior transparência, pois as inâomlações necessárias para inferência de conclusões
já se encontram descritas no processo.

Além disso, temos ainda como propostas para a realização de trabalhos futuros

e Construção e avaliação de uma rede bayesiana para diagnosticar os efeitos da
oconência de falhas nas atividades descritas no processo de manutenção. A
construção dessa rede tem como objetivo mapear as atividades pertinentes ao
processo dc manutenção, considerando suas dependàicias condicionais e suas

respectivas incertezas dentro do contexto de manutenção de soÊware. Na
ocorrência de falha para uma das atividades deânidas no processo de
manutenção, podemos verificar sua consequência em relação às atividades
subseqüentes através da rede bayesiana Do ponto de vista prático significa um
ganho produtivo ao prometo, pois podemos dedicar maior atenção às atividades

indicadas pela rede a fim de evitar situações que comprometam a qualidade do
projeto.

e O desenvolvimento de uma metodologia para construção de redes bayesianas
para aplicações na área de engenharia de soaware. O desenvolvimento desse
trabalho nos revelou situações nas quais as redes bayesianas são passíveis de uso,
mas também, constatamos situações onde o emprego de redes bayesianas é
impraticável. Com o desenvolvimento de uma metodologia poderíamos refletir
nossas experiências com o uso de redes bayesianas na área de desenvolvimento
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de prqeto. O uso de uma metodologia como essa facilita o aprendizado e uso das
redes bayesianas no contexto de engenharia de soaware.

. A fenamenta desenvolvida encontra-se em teste para casos reais. A
intensificação dos testes pcnnitirá ajustes na base de conhecimento objetivando
a validação darede bayesiana.

e As variáveis da nossa rede bayesiana representam as fases do desenvolvimento

de uma manutenção de soaware, conforme definido no modelo do IEEE.
Pretendemos, após validação da rede bayesiana, realizar uma subdivisão das
fases em macro-atividades. Essa subdivisão pem)itirá a tomada de decisão mais

rápida na ocorrência de um atraso, pois o tempo exigido para realização das
macro-atividades é menor que as fases dentro do cronograma do prometo.
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Padrão para Manutenção de Software do ]EEE 1219-1993

Fase: Identificação Problema

?

é'
4

.+

4..
«

ê'ã

& Nesta fase, a modificação do software é identificada, classificada e atribuída uma

prioridade inicial. Cada solicitação de modificação (MR) deve ser avaliada para
detciminar sua classificação e prioridade. A classificação deve scr feita segundo o tipo
de manüenção: conetiva, adaptativa, ou evolutiva.

Entrada

Entrada do problema/identificação da modificação e sua classificação

Atividade

Se for solicitada uma modificação para o software, as seguintes atividíKles determinantes
devem ocorrer segundo o processo de manutenção :

a)

b)

c)

d)

e)

D

Atribuir um número de identiâcação

Classificar o tipo de manutenção.

Analisar a modificação para determinar se: aceita, rdeita ou avalia futuramente.

Fazer uma estimativa preliminar do tamanho/imp(rtância da modiÊcação.

Priorizar a modiâcação.

Designar a solicitação de modificação (MR) para o repositório dc modificações
planeadas para implementação
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Controle

Solicitação da modiâcação e definição do processo devem ser identificadas de forma
única e inclutlas no repositório.

Saída

A saída desse processo deve ser a solicitação validada e o processo definido, que foi

armazenado no repositório. O repositório deve conter os seguintes ibns:

a)

b)

c)
d)

e)

D

Declaração do problema ou nova solicitação.

Avaliação da solicitação ou problema

Classificação do tipo de manutenção solicitada.
Prioridadeinicial.

Verificação dos dados (para modificação conetiva).

Estimativa inicial dos recursos necessários para modficar o sistema existente

Fase: Análise

Esta fase utiliza as informações do repositório e a solicitação de modificação

validada na fase anterior, juntamente com a documentação do prometo e do sistema. Deve
scr avaliado o objetivo da modificação.

Entrada

a) Solicitação de modificação validada.

b) Estimativa inicial dos recursos e outras informações
repositório.

c) Documentação do sistema e pioleto, se disponível.

obtidas a partir do

Atividade

Análise é um processo iterativo tendo pelo mcncs dois componentes

a) Viabilidade da Análise.

b) Análise detalhada.
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Viabilidade da Análise

a) Impacto da modificação.

b) Soluções altemativas, incluindo prototipação

c) Análise de conversão da solicitação.

d) Seg«rança.

e) Fatoreshuinanos

Í) Custos.

g) Valor do benefício com a realização da modificação

Análise Detalhada

a) Identificar os requisitos para a modificação.

b) Definir exigências requeridas pam a modificação

c) Identificar segurança.

d) Planejar uma estratégia de teste.

e) Desenvolver um plano de implementação.

Controle

a) Recuperação da versão relevante da documentação do prcÜeto e sisbma.

b) Revisão das atualizações propostas, avaliação técnica e económica / avaliação do
processo.

Identiâcação dasegurança

Consideração da integração da atualimção proposta dentro do soRware existente.

Verificar se toda análise é apropriada e a documentação do projeto encontra-se
atualizada.

Verificar se a organização possui critérios, estratégias c suporte para teste da
atualização do sistema

Revisão dos ncursos estimados.

Revisão técnica do problema / melhorar proposta de implemcrtação no novo
release. A lista de atualização deve ser documentada

c)

d)

e)

D

g)

h)
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Saída

a) Relatório referente à solicitação da modiâcação

b) Relatório da análise detalhada

c) Requisitos atualizados.

d) Lista das modificações preliminares.

e) Estmtégia de teste.

í) Plano de implementação.

Fase: Design

Nesta fase, toda documentação do projeto e sistema, software c base de dados

existentes e a saída da fase de análise serão usadas para a modificação do design do
sistema.

Entrada

a) Saída da fme da análise, incluindo:

i) Análise detalhada.

ii) Atualização da solicitação.

iii) Lista das modHicações preliminams.

iv) Estmtégia de teste.

v) Plano de implementação

b) Sistema e piojeto documentados.

c) Códigos existentes, comentários e banco de dados

Atividade

a) Identificar os módulos do soRware afetados.

b) ModiHlcar a documentação do módulo do software.

c) Criar situações de teste para o novo design, incluindo segurança.

d) Identiâcar/criar teste de regressão.

e) Identificar documentação (sistema e usuário) da solicitação
atualizada.

f) Atualizar lista de modificações.

devidamente
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Controle

a) Conduzir inspeção do design do soRware.

b) Verificar se o novo design/solicitação está documentado com autorização para
atualização do soRware.

c) Verificar a inclusão do novo design, incluindo segurança.

d) Verificar se a docLEnentação de tese 6oi atualizada.

e) Completar o acompanhamento da solicitado para o design.

Saída

a)

b)

c)

d)
e)

D

g)

Lista de modificação revisada

Design atualizado.
Plano deteste atualizado.

Análise detalhada revirada

Solicitaçõesrevisadas.

Plano de implementação revisado.

Lista da documentação dos riscos e limitações

Fase: Implementação

Nesta fase, os resultados da fase de design, os códigos dos programas c a
documentação do sistema e projeto serão usados para direcionar o esforço de
implementação.

Entrada

a) Resultados da üse do design.

b) Códigos atuais, comeúários e banco de dados

c) Documentação do projeto e sistema.

Atividade

a) Codificação e teste individual

b) Integração.

c) Análise dos riscos.
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d) Revisão da disp(mibilidade de teste

Controle

a) Conduzir inspcção nos códigos do software.

b) Assegurar que os testes individuais e integrados coram executados e
documentados.

Assegurar sc a documentação de teste 6d atualizada ou criada.

Identiâcar, documentar e solucionar os riscos considerados duran
desenvolvimerüo e teste.

Veriülcar se o novo release do soRwarc está instalado no controle de
gerenciamento de configuração.

Verificar se a documentação técnica e de treinamento foi atualizada

Verificar o acompanhamento do código para o design

te o processo der ess

c)

d)

e)

D

g)

Saída

a) SoRware atualizado.

b) Documentação do design atualizada.

c) Documentação do teste atualizada.

d) Documentação do usuário atualizada.

e) Material de treinamento atualizado.

í) Declaração dos riscos e impacto pam o usuárío

Fase: Teste do Sistema

O teste do sistema , como definido no IEEE std 610.92-1990, deve ser executado

no sistema modificado. Teste de regressão é uma pane do teste do sistema e deve ser

apresentado para validar se o código modificado não introduziu falhas que não existiam
antes da ativida& de manutenção.

Entrada

a) Revisão dos testes disponíveis

b) Documentação, incluindo:
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vi) Plano de teste no sistema

vii) Situação de teste no sistema.

viii)Procedimentos de teste m sistema

ix) Manual do usuário.

x) Design.
Sistema atualimdo.c)

Atividade

a) Teste funcional no sistana

b) Teste de interface.

c) Teste de rW'essão

d) Revisar teste para avalh sua aceitação

Controle

Testes do sistema serão conduzidos de forma independente ou por um meio que
garanta a qualidade do soRware. Antes da finalização do teste, deve ser relatado sua

situação, assim como oscritérios estabelecidos no plano.

Saída

a) Sistema completamente integrado e testado

b) Relatórios dos testes.

Fase: Aceitação do Teste

A aceitação dos testes deve considerar o sistema completamente integrado, a qual
deve serfeita pelo usuáio.

Entrada

a) Relatório dos testes.

b) Sistema comdetamente integrado.

c) Aceitação do plano de teste.

d) Aceitação dos critérios de teste.
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e) Aceitação do processo dc teste

Atividade

a) Apresentar aceitação dos testes no nível fiincional

b) Apresentar o teste completo no sistema.

c) Apresentar teste de regressão.

Controle

a) Executar aceitação do teste

b) Apresentar resultados dos testes para auditoria funcional da conâguração do
soÊware.

Saída

a) Novo release do sistema

Fase: Distribuição

Esta fase descreve os requisitos para distribuição do sistema de software
modiâcado.

Entrada

Deve ser considerada como entrada desta fase o novo release do software, obtido na fase
anterior.

Atividade

a) Versionar o novo release.

b) Notificar os usuários.

c) Criar um backup do sistema.

d) Realizar instalação e treinamento aos ustúrios

Controle

a) Providenciar material do sistema para acesso aos usuários, incluindo replícação e
disüibuição do software.
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b) Finalizaro novorelease

Saída

a) Novo release.

108
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