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Autor
Apresentação
Albert Eije é bacharel em Sistemas
Informação e especialista em Engenharia
Software.
Possui
larga
experiência
desenvolvimento dos mais diversos tipos
sistemas.

de
de
no
de

O autor iniciou sua investida no universo da
informática nos idos de 1990. Na época seu
interesse
era
por
computação
gráfica:
CorelDRAW, PageMaker, Photoshop, etc.
Com o tempo conheceu o mundo da
programação, primeiro através do Clipper,
seguido do Delphi e várias outras linguagens e
ferramentas. Desenvolver sistemas passou a
ser o seu negócio. No início focou em
pequenas e médias empresas: condomínios,
livrarias, construtoras, etc.
Um desenvolvedor que trabalha por conta
própria costuma ser o faz-tudo da empresa
por um bom tempo: analista, programador,
vendedor, suporte, etc.

Como funcionário do Banco do Brasil,
trabalhou nas Diretorias de Governo e
Tecnologia.
Teve contato com sistemas de grande porte e
participou do desenvolvimento de vários
módulos do sistema do Banco do Brasil, o
maior banco da América Latina.
Atualmente faz parte da Equipe T2Ti, que já
formou milhares de profissionais para o
mercado de desenvolvimento de software,
criando
treinamentos
personalizados
e
exclusivos não encontrados em
outras
empresas de treinamento.
Escreveu dois livros que foram publicados pela
Editora Ciência Moderna e outras dezenas de
e-books que estão disponíveis no seu site:
AlbertEije.COM.
Contate
o
autor
AlbertEije.COM.

através

do

site
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PARTE I

Análise e Gerenciamento de Requisitos
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Engenharia de Requisitos de Software
Introdução
As necessidades do usuário são, ou pelo
menos deveriam ser, o ponto de partida para o
início de um projeto. A ambiguidade e sua
resolução em requisitos declarados e validados
de maneira compreensível são a plataforma da
qual você prosseguirá para o projeto. Dar
prioridade aos requisitos permite que você
desenvolva um plano de projeto significativo,
adiando itens de menor prioridade para
projetos posteriores.

Vamos imaginar algumas situações
requerem uma definição de requisitos:

Finalmente, compreender o escopo de seus
requisitos permite que você compreenda que
tipo de arquitetura terá o seu projeto.

Determinar os requisitos é, em última análise,
entender exatamente o que deve ser feito e o
que se espera receber como resultado. Neste
ponto ainda não se questiona como o trabalho
será realizado.

Determinar e gerenciar requisitos, embora
seja considerada uma das mais importantes
atividades do processo de desenvolvimento de
um projeto é, muitas vezes, tratada com
pouco ou até nenhum interesse. Isso muitas
vezes ocorre pelo fator tempo e pela sensação
de que o processo não traz o resultado
esperado.

●

●

●

que

Uma solicitação de um cliente para
desenvolver um produto ou realizar um
serviço
Uma solicitação de um amigo para realizar
um favor.
Uma solicitação de um gerente para realizar
uma tarefa.
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Engenharia de Requisitos de Software
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema
O levantamento de requisitos faz parte de todo
projeto, e as técnicas se aplicam a qualquer
sistema.
Uma das coisas que se deve evitar durante o
levantamento de requisitos é a ambiguidade.
A ambiguidade é um estado em que você
encontra
interpretações
múltiplas
e
contraditórias em um texto ou situação.
Você cria ambiguidades quando declara os
requisitos para seu sistema ou banco de dados
que alguém possa interpretar de maneiras
diferentes.
Será que tem algum homem corajoso o
suficiente para entrar no salão mostrado na
foto ao lado?
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema
Gause e Weinberg (1990) citam três tipos
específicos
de
ambiguidades
que
são
importantes no momento de levantar os
requisitos:
●

●

●

Requisitos ausentes: necessidades que são
uma parte principal da resolução de
diferenças de interpretação.
Palavras ambíguas: palavras na descrição do
requisito que são capazes de múltiplas
interpretações.
Elementos introduzidos: palavras que você
“coloca na boca” dos interessados.

Imagine que você vai fazer o sistema para
uma clínica médica. O dono da clínica, que é o
médico, está sempre ausente e pede para você
levantar os requisitos com sua secretária.
Com certeza existirão requisitos ausentes aí,
pois a secretária não saberá tudo que o
médico precisa para o sistema.

Além disso, a secretária não tem o mesmo
conhecimento que o médico e utilizará termos
que podem ser interpretados de várias
maneira por você, que inclusive nem médico
é.
Isso leva ao terceiro item mencionado. Com a
dificuldade de passar os requisitos, você,
provavelmente,
completará
frases
da
secretária em alguns momentos, “colocando
palavras na boca” dela.
E agora, como resolver isso? O primeiro passo
é observar e fazer as perguntas certas. É
preciso explorar os requisitos. No exemplo
abordado, é preciso também fazer isso com a
pessoa certa: o médico.
A secretária pode até passar algumas
informações introdutórias, mas você precisaria
explorar os requisitos diretamente com o
médico.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema
E como é que se explora os requisitos de um
sistema?
O
primeiro
passo
é
você
compreender o problema proposto e depois
questionar se existe solução para o ele.
Voltemos ao nosso exemplo. Qual o problema
do médico que solicitou o desenvolvimento do
sistema? Digamos que nas conversas que você
teve com o médico, sintetizou o problema na
seguinte declaração:
“É preciso um sistema onde sejam cadastrados
os pacientes e o médico consiga acompanhar
todo
o
histórico
de
consultas,
os
medicamentos que eles estão tomando e
também a parte financeira, os pagamentos
efetuados pelos pacientes.”
Pronto, aí está o problema dele. Tem solução?

A declaração lhe fornece o sabor do problema,
mas não possui detalhes suficientes para
chegar a uma solução.
É bom frisar que o consultório já existe e
funciona. Ou seja, o médico já possui um
sistema! Note que não é um sistema
informatizado. Ele anota tudo numa ficha préimpressa. Cada paciente tem uma ficha com o
histórico das consultas, medicamentos e
pagamentos. Tudo feito a mão.
Portanto, estamos começando com uma
norma: uma solução existente. Com esse tipo
de ponto de partida, você quer refinar a
definição de seu problema utilizando o sistema
existente como guia.
No processo, você identifica as limitações do
sistema e talvez os problemas subjacentes de
que o sistema tenta tratar.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema
O passo seguinte na exploração é fazer
perguntas livres de contexto, normalmente
começando com os pronomes familiares quem,
o que, por que, quando, onde e como.

●

●

Ao fazer as tais perguntas, você fatalmente
chegará a algumas conclusões, que podem ser
as seguintes:
●

●

●

O paciente pode ser qualquer pessoa física
que se sente doente e vai até o médico.
Existem pacientes antigos e pacientes
novos.
Os pacientes mais antigos tem certas
benesses, como atendimento preferencial e
descontos.
Alguns pacientes tem reclamado da demora
do médico em encontrar suas informações,
que se encontram nas fichas. Alguns
chegaram a relatar que o médico passou um
remédio
errado.
Provavelmente
se
confundiu com as informações da ficha ou
pegou uma ficha errada.

●

●

O conteúdo das fichas é crítico, pois contém
o histórico de consultas do paciente, o
histórico da medicação e também os
pagamentos efetuados por eles.
Alguns pacientes não se consultam há mais
de dois anos. As informações desses
pacientes
não
são
prioritárias.
As
informações dos pacientes que tem vindo ao
consultório no último ano devem ter
prioridade de cadastro.
O médico quer que o sistema fique pronto
em dois meses. Mas ele afirma que prefere
ter informações fidedignas do que o sistema
funcionando
no
prazo
curto
com
informações incompletas. Ele espera que
você cadastre todas as informações no
sistema quando o mesmo ficar pronto.
A segurança durante o acesso ao sistema
não somente é importante para a validação
dos dados, ela também garante que o
paciente mantenha a confidencialidade e o
sigilo.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema
E então, consegue achar alguma ambiguidade
na lista anterior?

●

Vou te dar dois exemplos:
“Informações
Incompletas”.

Fidedignas”

e

“Informações

É bem provável que para você fidedigno e
incompleto signifique uma coisa e para o
médico signifique outra.
E agora?

●

Informações Fidedignas: são aquelas que
representam uma ficha completa tal e qual
a ficha escrita tomada como base. Inclusive,
o sistema deve permitir que a ficha seja
digitalizada e armazenada para ser utilizada
como parâmetro.
Informações Incompletas: seria aquela ficha
que não coincide com a ficha escrita.

Agora ficou claro. Você não precisou alterar os
termos, mas os explicou de tal maneira que
não existem dúvidas sobre o requisito em
questão.

Caso surjam termos ambíguos, substitua-os
por outros termos ou explique o que os termos
querem dizer dentro do contexto.
Por exemplo:
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema
Levantar os requisitos não é o fim de seu
trabalho. Nem todo requisito possui a mesma
importância dos outros.
A tarefa seguinte é priorizar os requisitos
compreendendo-os, relacionando-os uns aos
outros e categorizando-os. É um processo
iterativo que frequentemente exige uma
análise mais profunda por meio de casos de
uso. Isso se você estiver trabalhando com um
UML.
Existem maneiras ágeis de desenvolver
software, onde não cabe a utilização da UML.
Veremos cada um dos casos para que o leitor
possa escolher o melhor dentro da sua
realidade.
Até você chegar a um nível razoável de
detalhes, pode haver dificuldade para perceber
quais são as verdadeiras prioridades e que
coisas dependem das outras.

Quando você chegar ao projeto, geralmente
achará que existem dependências tecnológicas
que também deve levar em consideração,
forçando-o
a
revisar
novamente
suas
prioridades.
Porém, quando você possuir seus requisitos
básicos, pode iniciar a criação de uma
estrutura para o desenvolvimento do sistema e
do banco de dados.
O fato de você possuir uma lista do que as
pessoas esperam que seu sistema faça, não
significa que você compreende os requisitos. A
lógica do erro afirma que todo sistema resiste
aos esforços dos seres humanos em mudá-lo.
Quanto mais você fizer, e quanto mais você
aprender com seus erros, melhor você ficará
na arte de levantar requisitos
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema | Categorias dos Requisitos
No nível mais fundamental,
categorizar requisitos em:
1)
2)
3)
4)

você

pode

Objetivos Operacionais.
Propriedades de Objetos.
Regras.
Preferências.

1) Objetivos Operacionais
Expressam o propósito existente por trás do
sistema e a abordagem que você pretende
assumir para alcançar esse propósito. Metas,
funções, comportamentos, operações são
todos sinônimos de objetivos operacionais.
É o tipo mais importante de requisito, porque
ele expressa o significado por trás do sistema,
o porquê do que você está fazendo.

2) Propriedades de Objetos
Quando você começar a desenvolver os
requisitos de dados para o sistema, começará
a ver os objetos (entidades, tabelas, classes, e
assim por diante) que existirão no sistema.
Quando você pensar neles, começará a ver
suas propriedades. Propriedades de objetos
são a segunda categoria de requisito, e
provavelmente a mais importante para o
projetista do banco de dados. As propriedades
podem ser colunas de tabelas, atributos de
objetos ou membros de dados de classe.
Nem todas as propriedades de objetos estão
diretamente relacionadas aos elementos do
banco de dados. Em sua maioria, boas
propriedades de objetos são muito específicas:
o sistema deve estar disponível 24 horas por
dia; a resposta do sistema deve levar dois
segundos ou menos para qualquer informação
determinada,
etc.
Cuidado
com
as
ambiguidades.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema | Categorias dos Requisitos
3) Regras
São requisitos condicionais sobre propriedades
de objetos. Para o valor de uma propriedade
ser aceitável, ele deve satisfazer a condição. A
maioria
de
restrições
de
integridade
referencial se enquadra nessa categoria de
requisito.
Por exemplo, para um paciente ser cadastrado
no sistema, será necessário um identificador
único, um documento, e tal documento deve
ser verificado pelo sistema. A decisão é usar o
CPF, que deve ser validado antes de ser
persistido. Consegue enxergar os problemas
que vão surgir ao implementar tal requisito no
sistema?
As regras de regulação de tempo também se
enquadram nesta categoria. Por exemplo, você
pode possuir um objetivo operacional de que o
sistema
responda
uma
solicitação
de
informações dentro de dois segundos.

Isso passa a ser uma regra: todas as
informações do banco de dados devem possuir
características de acesso que permitam
recuperação em dois segundos ou menos.
Temos uma terceira categoria: a regra de
qualidade. Você pode especificar tolerâncias de
erro que se tornem parte de seus requisitos.
Esses tipos de regras estabelecem tolerâncias
ou limites além dos quais os dados não podem
passar.
Pense um pouco antes de criar uma regra. As
regras têm a tendência a se tornarem leis,
particularmente em um projeto de software
com prazo de entrega. Esteja razoavelmente
seguro de que sua regra é necessária antes de
impô-la a seu projeto. Você pode ter que
conviver com ela por muito tempo.
Voltando à regra do CPF, imagine um
estrangeiro ou uma criança sendo consultada
pelo nosso médico.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema | Categorias dos Requisitos
4) Preferências
Uma preferência é uma condição sobre um
objeto que expressa um estado preferido.
É importante saber a diferença entre regra e
preferência. Uma regra diz 'deverá', 'irá' ou
'poderá'.
Normalmente,
as
preferências
assumem a forma do 'máximo possível',
'ótimo', 'em equilíbrio' ou algo similar. É uma
questão de integridade versus uma questão de
desejo (assim como tantos outros aspectos da
vida).
É possível utilizar valores iniciais ou valores
padrão - valores que o banco de dados
atribuirá se você não especificar nada - para
representar preferências.

E o que seria uma preferência? Por exemplo, o
médico prefere que o paciente pague sempre
em dinheiro e fornece um desconto de 10%.
Então ele deseja que, ao lançar um
recebimento, o sistema já informe os dados
em dinheiro e calcule o valor do desconto.
Dessa forma, o paciente saberá que está
ganhando um desconto e o médico receberá o
dinheiro na hora, de acordo com sua
preferência. Assim ele deseja. Pode ser que o
paciente decida pagar no cartão. Nesse caso, o
médico deverá alterar a forma padrão do
recebimento, aquele que é a sua preferência.
Percebeu
a
diferença
entre
regra
preferência? Pense em outros exemplos.

e

Obrigar a digitação do CPF para todos os
pacientes é uma regra, não uma preferência.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema | Relacionando os Requisitos
O próximo passo na compreensão de
requisitos é tratá-los como um sistema,
relacionando-os uns aos outros. A combinação
sinérgica de requisitos geralmente pode mudar
a natureza da sua abordagem do projeto.
Com requisitos de dados, você normalmente
expressa relacionamentos diretamente por
meio de modelos de dados que contenham os
objetos e seus relacionamentos.
Por exemplo, você pode ter uma tabela onde
guarda os tipos de remédio, mas em algum
momento os remédios armazenados terão que
se relacionar com os pacientes, criando assim
o histórico de medicamentos do paciente.
Isso também ocorre com os pagamentos. Você
pode ter uma tabela que armazene os tipos de
pagamento: dinheiro, cartão, etc. Em algum
momento você vai relacionar os pagamentos
aos pacientes, criando o histórico financeiro.

É importante compreender como os requisitos
se aglomeram. As conexões que você pode
estabelecer entre os requisitos normalmente
lhe dirão como a arquitetura de seu sistema
pode organizar seus subsistemas. Se em
determinado conjunto os requisitos se
relacionam fortemente uns com os outros,
mas são relativamente desconexos de outros
requisitos, você possui um candidato a um
subsistema. Por outro lado, se você sentir
intuitivamente que vários requisitos pertencem
uns aos outros, mas não encontrar nenhum
relacionamento entre eles, pense mais. Você
deixou escapar alguma coisa.
Por exemplo, armazenar o paciente é o
requisito central do nosso sistema de estudo.
Os históricos de medicamentos e financeiro
fazem parte desse requisito principal. Saber
qual paciente mais frequenta o consultório
para ganhar um brinde seria um subsistema,
com implementação separada, embora exista
relação com o requisito central.
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Engenharia de Requisitos de Software
Funcionalidades do Sistema | Prioridades
Os requisitos assumem muitos aspectos.
Alguns são vitais para o projeto, outros, são
menos importantes.
Você precisa treinar muito para distinguir
entre requisitos sem importância e aqueles
que realmente farão o sistema funcionar de
acordo com o esperado por quem o
demandou. Um aspecto disso é a relatividade
das prioridades. Elas dependem da natureza
das pessoas envolvidas no projeto.
Essa configuração de crenças e atitudes pode
mudar radicalmente de projeto para projeto.
De muitas formas, você deve ver as
prioridades como completamente novas em
cada projeto. Cada um dos diferentes tipos de
requisito possui um diferente conjunto de
prioridades.
Devem-se priorizar os objetivos operacionais
por sua contribuição à missão básica do
sistema.

Se o alcance da missão depende totalmente de
um determinado objetivo, este é crítico. Se
você puder pular esse objetivo e ainda assim
atingir a missão, ele será marginal. Se o
objetivo não possui relação com a missão, ele
é um requisito ruim.
Exemplos:
1) Objetivo crítico: cadastrar o paciente.
2) Objetivo marginal: cadastrar os pais do
paciente na sua ficha.
3) Requisito ruim: cadastrar as preferências do
paciente em relação a filmes.
Devem-se priorizar as propriedades de objetos
em categorias similares: obrigatória, desejável
e ignorável. Uma propriedade 'obrigatória' é
uma propriedade sem a qual o sistema não
realizará sua missão (1). Uma propriedade
'desejável' é algo bom de ter (2). Uma
propriedade 'ignorável' é algo que talvez seja
útil, mas provavelmente não vale o custo (3).
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Levantamento de Requisitos
Técnicas | Entrevistas
A entrevista é um instrumento fundamental
para o levantamento de requisitos.
A entrevista se baseia em uma técnica com
seus procedimentos ou regras empíricas com
os quais não só se amplia e se verifica como
também, ao mesmo tempo, se aplica o
conhecimento científico.

A entrevista pode ser de
fundamentais: aberta e fechada.
●

●

A técnica é o ponto de interação entre a
ciência e as necessidades práticas. É assim
que a entrevista alcança a aplicação de
conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo,
obtém ou possibilita levar a vida diária do ser
humano ao nível do conhecimento e da
elaboração científica. E tudo isso em um
processo ininterrupto de interação.

dois

tipos

Aberta: o entrevistador tem uma liberdade
para
as
perguntas
ou
para
suas
intervenções,
permitindo-se
toda
a
flexibilidade necessária em cada caso
particular.
Fechada: as perguntas já estão previstas,
assim como a ordem e a maneira de
formulá-las. O entrevistador não pode
alterar nenhuma dessas disposições.

A entrevista é um instrumento muito difundido
e devemos delimitar o seu alcance em função
de suas regras ou indicações práticas de sua
execução.
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Levantamento de Requisitos
Técnicas | Entrevistas
A entrevista fechada é, na realidade, um
questionário que passa a ter uma relação
estreita com a entrevista, na medida em que
uma manipulação de certos princípios e regras
facilita
e
possibilita
a
aplicação
do
questionário.
No entanto, a entrevista aberta não se
caracteriza essencialmente pela liberdade de
inserir perguntas, pois há uma flexibilidade
suficiente para permitir, na medida do
possível, que o entrevistado configure o campo
da
entrevista
segundo
sua
estrutura
psicológica particular. Dito de outra forma: a
entrevista pode se configurar o máximo
possível dependendo da personalidade do
entrevistado.

Podemos considerar a entrevista de um outro
ponto de vista, classificando também de duas
maneiras, de acordo com o número de
participantes.
Assim sendo, teríamos a entrevista individual
e a entrevista grupal. A individual seria apenas
entre o entrevistador e o entrevistado. A
grupal envolveria um ou mais entrevistadores
e/ou entrevistados.
No entanto, em todos os casos, a entrevista é
sempre um fenômeno grupal, já que mesmo
com a participação de um só entrevistado sua
relação com o entrevistador deve ser
considerada.
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Levantamento de Requisitos
Técnicas | Entrevistas
Um ponto fundamental numa entrevista é que
o
entrevistador
desperte
interesse
e
participação, que “motive” o entrevistado.
O certo é que não há possibilidade de uma
entrevista correta e frutífera se não se incluir a
investigação. Uma utilização correta da
entrevista integra na mesma pessoa e no
mesmo ato o profissional e o pesquisador.
A chave fundamental da entrevista está na
investigação que se realiza durante o seu
transcurso. As observações são sempre
registradas em função das hipóteses que o
observador vai emitindo.
A forma de observar bem é ir formulando
hipóteses enquanto se observa, e durante a
entrevista verificar e retificar as hipóteses no
momento mesmo em que ocorrem em função
das observações subsequentes, que por sua
vez se enriquecem com as hipóteses prévias.

Quanto ao tipo de comunicação que se
estabelece na relação do entrevistador com o
entrevistado, deve-se sempre levar em conta
a personalidade do entrevistado.
O entrevistador deve observar
entrevistado se comporta.

como

o

Interessam particularmente os momentos de
mudança na comunicação e as situações e
temas ante os quais ocorrem, assim como as
inibições, interceptações e bloqueios.
O tipo de comunicação não é importante
apenas por oferecer dados de observação
direta que, inclusive, podem ser registrados,
mas porque é o fenômeno-chave de toda a
relação interpessoal, que, por sua vez, pode
ser manipulado pelo entrevistador e, assim,
graduar ou orientar a entrevista.
De uma boa
requisitos.

entrevista

sairão

excelentes
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Levantamento de Requisitos
Técnicas | Workshops
Conduzir um workshop de requisitos implica
em reunir todos os envolvidos durante um
período intensivo, concentrado. Um Analista
de Sistemas atua como um facilitador da
reunião. Todos os participantes deverão
contribuir ativamente e os resultados da
sessão
deverão
ser
disponibilizados
imediatamente para eles.

O facilitador de um workshop de requisitos
precisará estar preparado para as seguintes
dificuldades:
●

●

●

O workshop de requisitos fornece um
framework para aplicar as outras técnicas de
identificação
como,
por
exemplo,
brainstorming, encenação, interpretação de
papéis e revisão dos requisitos existentes.
Essas
técnicas
poderão
ser
usadas
isoladamente ou combinadas. Todas poderão
ser combinadas ao método de caso de uso. Por
exemplo, você poderá criar uma ou algumas
encenações para cada caso de uso previsto
para
o
sistema.
Você
pode
usar
a
interpretação de papéis como uma maneira de
compreender como os atores usarão o sistema
e para ajudá-lo a definir os casos de uso.

●

É possível que os envolvidos saibam o que
desejam, mas não consigam expressar isso.
É possível que os envolvidos não saibam o
que desejam.
Os envolvidos poderão achar que sabem o
que desejam até que você lhes forneça a
alternativa correta.
Os
analistas
poderão
achar
que
compreendem os problemas dos usuários
melhor do que eles próprios.
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Levantamento de Requisitos
Técnicas | Workshops
Algumas pessoas não gostam de participar
desse tipo de dinâmica. Se você perguntar
para as pessoas se elas preferem uma
entrevista ou um workshop, muitas delas dirão
que preferem a entrevista. O facilitador
precisará divulgar o workshop para os
envolvidos que deverão estar presentes e
estabelecer o grupo que participará dele.
Os futuros participantes deverão receber
material de estudo de “aquecimento” antes do
workshop. São funções do facilitador:

●
●
●

●
●

Dar a todos a oportunidade de falar.
Manter a sessão sob controle.
Reunir informações para Atributos
Requisitos aplicáveis.
Registrar as descobertas.
Resumir a sessão e elaborar conclusões

de

Após o workshop de requisitos, o facilitador
(juntamente com os colegas analistas de
sistemas) precisará dedicar um tempo à
síntese das descobertas e ao resumo das
informações em um formato apresentável.
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Levantamento de Requisitos
Técnicas | Brainstorming
Segundo
a
wikipédia,
o
brainstorming
(literalmente: “tempestade cerebral” em
inglês) ou tempestade de ideias é uma
atividade desenvolvida para explorar a
potencialidade criativa de um indivíduo ou de
um grupo - criatividade em equipe colocando-a a serviço de objetivos prédeterminados.













A técnica de brainstorming tem várias
aplicações, mas é frequentemente usada em:

Desenvolvimento de novos produtos obter ideias para novos produtos e
efetuar melhoramentos aos produtos
existentes.
Publicidade - desenvolver ideias para
campanhas de publicidade.
Resolução
de
problemas
consequências, soluções alternativas,
análise de impacto, avaliação.
Gestão de processos - encontrar
formas de melhorar os processos
comerciais e de produção.
Gestão de projetos - identificar
objetivos dos clientes, riscos, entregas,
pacotes de trabalho, recursos, tarefas e
responsabilidades.
Formação de equipes - geração de
partilha e discussão de ideias enquanto
se estimulam os participantes a
raciocinar e a criar: criatividade em
equipe.

24

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 03 – Análise e Gerenciamento de Requisitos | Conceitos de Linguagens de Programação

Levantamento de Requisitos
Técnicas | Brainstorming
Podemos dividir o brainstorming em três
partes:
1) Encontrar os fatos.

Definição do problema.

Preparação.
2) Geração da ideia.
3) Encontrar a solução.
Inicialmente, define-se o problema. Poderá ser
necessário subdividir o problema em várias
partes. A técnica de brainstorming funciona
para problemas que têm muitas soluções
possíveis tal como o levantamento de
requisitos para um sistema. Depois é
necessário colher toda a informação que pode
relacionar-se com o problema. Após isso,
parte-se para a geração de ideias por
brainstorming. Finalmente, para encontrar a
solução, deve-se avaliar e selecionar as
melhores ideias.
Existem dois princípios para o brainstorming:

1) Atraso do julgamento. A maioria das más
ideias são inicialmente boas ideias.
Atrasando ou adiando o julgamento, é
dada a hipótese de se gerarem muitas
ideias antes de se decidir por uma.
Quando geramos ideias, é necessário
ignorar as considerações à importância da
ideia,
à
sua
usabilidade,
à
sua
praticabilidade. Neste patamar, todas as
ideias são iguais.
2) Criatividade em quantidade e qualidade.
O segundo princípio é relativo à
quantidade e qualidade da criatividade.
Quanto mais ideias forem geradas, será
mais provável encontrar uma boa ideia.
Uma ideia pode levar a uma outra. Ideias
más podem levar a boas ideias. O
brainstorming dá-nos a hipótese de pôr
as ideias que passam pela cabeça no
papel, de maneira a conseguir obter as
melhores delas.

25

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 03 – Análise e Gerenciamento de Requisitos | Conceitos de Linguagens de Programação

Levantamento de Requisitos
Técnicas | Brainstorming
Existem quatro regras principais para o
brainstorming:
1) Críticas
são
rejeitadas:
Esta
é
provavelmente a regra mais importante.
A não ser que a avaliação seja evitada, o
princípio do julgamento não pode operar.
2) Criatividade é bem-vinda: Esta regra é
utilizada para encorajar os participantes a
sugerir qualquer ideia que lhe venha à
mente, sem preconceitos e sem medo. As
ideias mais desejáveis são aquelas que
inicialmente parecem ser sem domínio e
muito longe do que poderá ser uma
solução.
3) Quantidade é necessária: Quanto mais
ideias forem geradas, mais hipóteses há
de encontrar uma boa ideia.
4) Combinação e aperfeiçoamento são
necessários: O objetivo desta regra é
encorajar a geração de ideias adicionais
para a construção e reconstrução sobre
as ideias dos outros.

Frequentemente
a
tempestade
cerebral
permite um desbloqueio, um aquecimento
para a conversação entre o analista e o
cliente.
O funcionamento durante o levantamento de
requisitos pode ser assim: dado um tema, o
cliente expressa oralmente, em uma palavra
ou em frases bem curtas, tudo o que lhe vem
à cabeça, sugerido por aquele tema, sem se
preocupar em censurar essas ideias. O analista
vai anotando tudo e a seguir faz a seleção das
ideias, segundo algum critério prévio, seja
agrupando-as por alguma semelhança, seja
eliminando as que não podem ser postas em
prática, etc.
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Participantes do Processo
Introdução
O desenvolvimento de software é uma tarefa
altamente cooperativa. Tecnologias complexas
demandam especialistas em áreas específicas.
Uma equipe de desenvolvimento de sistemas
de software pode envolver vários especialistas,
como
por
exemplo,
profissionais
de
informática para fornecer o conhecimento
técnico necessário ao desenvolvimento do
sistema de software e especialistas do domínio
para o qual o sistema de software deve ser
desenvolvido.
Não é incomum que um mesmo profissional
“incorpore” diversos papéis. Isso ocorre
muitas vezes no caso de um profissional
autônomo. Ele passa a ser o analista, o
programador e até mesmo o vendedor.

Uma equipe de desenvolvimento de software
típica consiste de um gerente, analistas,
projetistas, programadores, clientes e grupos
de avaliação de qualidade. Vamos analisar
alguns desses papéis.
No entanto, é importante notar que a
descrição dos participantes do processo tem
mais um fim didático. Na prática, a mesma
pessoa desempenha diferentes funções e, por
outro lado, uma mesma função é normalmente
desempenhada por várias pessoas.

Mas também é comum em empresas grandes
o acúmulo de papéis por parte de alguns
profissionais.
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Participantes do Processo
Gerente de Projeto
É o profissional responsável pela gerência ou
coordenação das atividades necessárias à
construção do sistema. Esse profissional
também é responsável por fazer o orçamento
do projeto de desenvolvimento, como por
exemplo, estimar o tempo necessário para o
desenvolvimento do sistema, o cronograma de
execução das atividades, a mão de obra
especializada, os recursos de hardware e
software etc.

Ele deve acompanhar as atividades realizadas
durante o desenvolvimento do sistema. É sua
função verificar se os diversos recursos
alocados estão sendo gastos na taxa esperada
e, caso contrário, tomar providências para
adequação dos gastos. Questões tais como
identificar se o sistema é factível, escalonar a
equipe de desenvolvimento e definir qual o
processo de desenvolvimento a ser utilizado
também devem ser cuidadosamente estudadas
pelo gerente do projeto.
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Participantes do Processo
Analista de Sistemas
É o profissional que deve ter conhecimento do
domínio do negócio. Esse profissional deve
entender os problemas do domínio do negócio
para que possa definir os requisitos do sistema
a ser desenvolvido.
Analistas devem estar aptos a se comunicar
com especialistas do domínio para obter
conhecimento acerca dos problemas e das
necessidades
envolvidas
da
organização
empresarial.
O analista não precisa ser um especialista do
domínio. Contudo, ele deve ter suficiente
domínio
do
vocabulário
da
área
de
conhecimento na qual o sistema será
implantado para que, ao se comunicar com o
especialista de domínio, este não precise ser
interrompido a todo o momento para explicar
conceitos básicos da área.

Tipicamente, o analista de sistemas é o
profissional responsável por entender as
necessidades dos clientes em relação ao
sistema a ser desenvolvido e repassar esse
entendimento aos demais desenvolvedores do
sistema. Neste sentido, o analista de sistemas
representa uma ponte de comunicação entre
dois times: a dos profissionais de computação
e a dos profissionais do negócio.
Para realizar suas funções, o analista de
sistemas deve entender não só do domínio do
negócio da organização, mas também ter
conhecimento dos aspectos de alto nível de
computação. Neste sentido, o analista de
sistemas funciona como um tradutor, que
mapeia informações entre duas “linguagens”
diferentes: a dos especialistas de domínio e a
dos profissionais técnicos da equipe de
desenvolvimento.
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Participantes do Processo
Analista de Sistemas
Com a experiência adquirida através da
participação no desenvolvimento de diversos
projetos, alguns analistas se tomam gerentes
de projetos.
Na verdade, as possibilidades de evolução na
carreira de um analista são excelentes. Isso se
deve ao fato de que, durante a fase de
levantamento de requisitos de um sistema, o
analista se torna quase um especialista no
domínio do negócio da organização.
Para essa organização, é bastante interessante
ter em seu quadro um profissional que
entenda ao mesmo tempo de técnicas de
desenvolvimento de sistemas e do processo de
negócio da empresa.
Dessa forma, não é rara a situação em que
uma organização oferece um contrato de
trabalho ao analista de sistemas ao final do
desenvolvimento.

Uma característica importante que um analista
de sistemas deve ter é a capacidade de
comunicação, tanto escrita quanto falada, pois
ele é um agente facilitador na comunicação
entre os clientes e a equipe técnica. Muitas
vezes, as capacidades de se comunicar
agilmente e de ter um bom relacionamento
interpessoal são mais importantes para o
analista do que o conhecimento tecnológico.
Uma outra característica necessária a um
analista é a ética profissional. Muitas vezes, o
analista de sistemas está em contato com
informações sigilosas e estratégicas dentro da
organização na qual está trabalhando. Os
analistas
de
sistemas
têm
acesso
a
informações como preços de custo de
produtos, margens de lucro aplicadas,
algoritmos proprietários etc. Certamente, pode
ser desastroso para a organização se
informações de caráter confidencial como
essas caírem em mãos erradas.
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Participantes do Processo
Projetista
O projetista de sistemas é o componente da
equipe de desenvolvimento cujas funções são:
1) Avaliar as alternativas de solução (da
definição) do problema resultante da análise.
2) Gerar a especificação de uma solução
computacional detalhada.
A tarefa do projetista de sistemas é muitas
vezes chamada de projeto físico. Na prática,
existem diversos tipos de projetistas.

Pode-se falar em projetistas de interface
(especializados nos padrões de uma interface
gráfica, como o Windows ou o Mac OS),
projetista de redes (especializados no projeto
de redes de comunicação), projetista de
bancos de dados (especializados no projeto de
bancos de dados) e assim por diante. O ponto
comum a todos esses tipos é que eles
trabalham nos modelos resultantes da análise
para adicionar os aspectos tecnológicos a tais
modelos.
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Participantes do Processo
Arquiteto de Software
Um profissional encontrado principalmente em
grandes equipes reunidas para desenvolver
sistemas complexos é o arquiteto de software.
O objetivo desse profissional é elaborar a
arquitetura do sistema como um todo.

Além de tomar decisões globais, o arquiteto
também deve ser capaz de tomar decisões
técnicas detalhadas (por exemplo, decisões
que têm influência sobre o desempenho do
sistema).

É ele quem toma decisões sobre quais são os
subsistemas que compõem o sistema como
um todo e quais são as interfaces entre esses
subsistemas.

Esse profissional também trabalha em
conjunto com o gerente de projeto para
priorizar e organizar o plano de projeto.

32

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 03 – Análise e Gerenciamento de Requisitos | Conceitos de Linguagens de Programação

Participantes do Processo
Programador
É o responsável pela implementação do
sistema.
Normalmente
há
vários
programadores
em
uma
equipe
de
desenvolvimento. Um programador pode ser
proficiente em uma ou mais linguagens de
programação, além de ter conhecimento sobre
bancos de dados e poder ler os modelos
resultantes do trabalho do projetista.
A maioria das equipes de desenvolvimento
possui
analistas
que
realizam
alguma
programação, e programadores que realizam
alguma análise. No entanto, o analista de
sistemas está envolvido em todas as etapas do
desenvolvimento,
diferentemente
do
programador, que participa unicamente das
fases finais (implementação e testes). Outra
diferença é que analistas de sistemas devem
entender tanto de tecnologia de informação
quanto do processo de negócio, já os
programadores tendem a se preocupar
somente com os aspectos tecnológicos do
desenvolvimento.

Não é raro que um programador seja
promovido a analista de sistema. Essa é uma
prática
comum
nas
empresas
de
desenvolvimento de software e é baseada na
falsa lógica de que bons programadores serão
bons analistas de sistemas. A verdade é que
não se pode ter certeza de que um bom
programador será um bom analista. Além
disso, um programador não tão talentoso pode
se tornar um ótimo analista. De fato, uma
crescente percentagem de analistas sendo
formados tem uma formação anterior diferente
de computação. Por outro lado, um analista de
sistemas deve ter algum conhecimento de
programação para que produza especificações
técnicas de um processo de negócio para
serem passadas a um programador.
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Participantes do Processo
Cliente
Outro
componente
da
equipe
de
desenvolvimento é o cliente. O cliente é o
indivíduo, ou grupo de indivíduos, para o qual
o sistema é construído. Podem-se distinguir
dois tipos de clientes
●

●

Cliente Usuário: é o indivíduo que
efetivamente
utilizará
o
sistema.
Normalmente é um especialista no domínio
do negócio. É com ele que o analista de
sistemas
interage
para
levantar
os
requisitos do sistema. É o usuário final.
Cliente Contratante: é o indivíduo que
solicita o desenvolvimento do sistema. É ele
quem encomenda e patrocina os custos de
desenvolvimento e manutenção.

Em pequenas organizações, eles são a mesma
pessoa. Em grandes organizações, o cliente
proprietário faz parte da gerência e é
responsável pela tomadas de decisões,
enquanto o cliente usuário é o responsável
pela realização de processos operacionais.

Há casos em que o produto de software não é
encomendado por um cliente. Em vez disso, o
produto é desenvolvido para posteriormente
ser
comercializado.
Esses
produtos
de
software são normalmente direcionados para o
mercado de massa. Exemplos: processadores
de texto, editores gráficos, jogos eletrônicos
etc.
Nesses
casos,
a
equipe
de
desenvolvimento trabalha com o pessoal de
marketing como se estes fossem os clientes
reais.
Além disso, algumas empresas possuem seu
próprio setor de tecnologia para desenvolver
os sistemas internos. Nesses casos, o cliente
passa a ser um funcionário de outro
departamento que solicita a aplicação,
normalmente chamado de gestor.
O
envolvimento
do
usuário
final
no
desenvolvimento de um sistema de software é
de fundamental importância.
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Processo de Requisitos
Introdução
Os problemas que os engenheiros de software
têm para solucionar são, muitas vezes,
imensamente complexos. Compreender a
natureza dos problemas pode ser muito difícil,
especialmente se o sistema for novo.

Imagine uma grande empresa que precise
desenvolver um ERP através de uma licitação.
Ela precisa definir suas necessidades de
maneira suficientemente abstrata para que
uma solução não seja predefinida.

Consequentemente, é difícil estabelecer com
exatidão o que o sistema deve fazer. As
descrições das funções e das restrições são os
requisitos para o sistema e o processo de
descobrir, analisar, documentar e verificar
essas funções e restrições é chamado de
engenharia de requisitos.

Os requisitos devem ser redigidos de modo
que os prospectivos fornecedores possam
apresentar propostas, oferecendo, talvez,
diferentes
maneiras
de
atender
às
necessidades organizacionais do cliente.

O termo requisito não é utilizado de modo
consistente. Em alguns casos, um requisito é
visto como uma declaração abstrata de uma
função que o sistema deve fornecer ou de uma
restrição do sistema. Outras vezes, ele é uma
definição detalhada, matematicamente formal,
de uma função do sistema.

Uma vez estabelecido um contrato, o
fornecedor prepara uma definição de sistema
para o cliente, com mais detalhes, de modo
que o cliente compreenda e possa validar o
que o software fará.
Esses dois documentos (o previamente feito
pelo cliente e o que foi feito pelo fornecedor)
podem ser chamados de documentos de
requisitos do sistema.
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Processo de Requisitos
Introdução
Observe que já citamos dois documentos. No
exemplo mencionado, citamos uma grande
empresa que deseja fazer uma licitação. Mas
isso poderia ocorrer com qualquer outra
empresa que, previamente, declarasse de
forma abstrata seus requisitos. Esse é o
primeiro documento.
Daí o fornecedor contratado analisa os tais
requisitos e redige os seus próprios requisitos
de forma mais detalhada. Esse é o segundo
documento.
Alguns acadêmicos chamam o primeiro
documento de Requisitos do Usuário e o
segundo documento de Requisitos de Sistema.
Além desses dois documentos, um terceiro
pode aparecer: Especificação de Projeto de
Software. Trata-se de uma descrição mais
detalhada para associar a engenharia de
requisitos e as atividades de projeto.

1) Requisitos do Usuário são declarações, em
linguagem natural e também em diagramas,
sobre as funções que o sistema deve fornecer
e as restrições sob as quais deve operar.
2)
Requisitos
de
Sistema
estabelecem
detalhadamente as funções e as restrições de
sistema. O documento de requisitos de
sistema,
algumas
vezes
chamado
de
especificação funcional, deve ser preciso. Ele
pode servir como um contrato entre o
comprador do sistema e o desenvolvedor do
software.
3) Especificação de Projeto de Software é uma
descrição do projeto de software, que é uma
base para o projeto e a implementação mais
detalhados.
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Processo de Requisitos
Requisitos Funcionais
Os requisitos de sistema de software são,
frequentemente, classificados como funcionais
ou não-funcionais ou como requisitos de
domínio.
Os requisitos funcionais são declarações de
funções que o sistema deve fornecer, como o
sistema deve reagir a entradas específicas e
como deve se comportar em determinadas
situações. Em alguns casos, os requisitos
funcionais podem também explicitamente
declarar o que o sistema não deve fazer.
Tais requisitos dependem do tipo de software
que está sendo desenvolvido e dos usuários de
software que se espera verificar. Quando
expressos como requisitos de usuário, eles são
normalmente descritos de um modo bastante
geral. Quando expressos como requisitos de
sistema, eles descrevem a função de sistema
detalhadamente, suas entradas e saídas,
exceções, etc.

Os requisitos funcionais podem ser expressos
de
diversas
maneiras.
Seguem
alguns
requisitos funcionais de um sistema de
biblioteca de uma universidade (KOTONYA,
1998) para que os estudantes e a faculdade
possam pedir livros e documentos de outras
bibliotecas:
●

●

●

O usuário deverá ser capaz de buscar todo o
conjunto inicial de banco de dados ou
selecionar um subconjunto a partir dele.
O sistema fornecerá telas apropriadas para
o usuário ler documentos no repositório de
documentos.
Cada pedido será alocado a um único
identificador (ID_ORDER), que o usuário
poderá copiar para a área de armazenagem
permanente da conta.
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Processo de Requisitos
Requisitos Funcionais
Vários problemas de engenharia de software
se originam da imprecisão na especificação de
requisitos. Normalmente um desenvolvedor de
sistemas interpreta um requisito ambíguo para
simplificar sua implementação. Muitas vezes,
contudo, isso não é o que o cliente quer.
Novos requisitos devem ser estabelecidos e é
necessário realizar mudanças no sistema (um
novo ciclo). Naturalmente, isso atrasa a
entrega do sistema e aumenta os custos.
Observe o segundo requisito visto para o
sistema da biblioteca. Ele se refere a 'telas
apropriadas' fornecidas pelo sistema. O
sistema
de
biblioteca
pode
fornecer
documentos em uma série de formatos, e a
intenção desse requisito é que as telas para
todos esses formatos estejam disponíveis.
Mas ele está redigido de forma ambígua, pois
não deixa claro que as telas para cada formato
de documento devem ser disponibilizadas.

Um
desenvolvedor
sob
pressão
pode
simplesmente fornecer uma tela de texto e
argumentar
que
os
requisitos
foram
cumpridos.
Em tese, a especificação de requisitos
funcionais de um sistema deve ser completa e
consistente. Quando digo 'completa', significa
que todas as funções requeridas pelo usuário
devem estar definidas. A consistência significa
que os requisitos não devem ter definições
contraditórias. Na prática, para sistemas
complexos e grandes, é quase impossível
atingir a consistência e a completeza dos
requisitos.
Isso
ocorre
por
conta
da
complexidade inerente ao sistema e porque
diferentes pontos de vista apresentam
necessidades inconsistentes.
À medida que os problemas são descobertos
durante as revisões ou em fases posteriores
do ciclo de vida, os problemas no documento
de requisitos devem ser corrigidos.
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Processo de Requisitos
Requisitos Não Funcionais
São restrições sobre os serviços ou as funções
oferecidas pelo sistema. Exemplos: restrições
de tempo, restrições sobre o processo de
desenvolvimento, padrões, entre outros. São
aqueles que não dizem respeito diretamente
às funções específicas fornecidas pelo sistema.
Eles podem estar relacionados a propriedades
de sistema emergentes, como confiabilidade,
tempo de resposta e espaço em disco.
Muitos requisitos não funcionais dizem
respeito ao sistema como um todo, e não a
características individuais do sistema. Isso
significa que eles são, frequentemente, mais
importantes do que os requisitos funcionais
individuais. Enquanto a falha em cumprir com
um
requisito
funcional
individual
pode
degradar o sistema, a falha em cumprir um
requisito não funcional de sistema pode tomar
todo o sistema inútil. Por exemplo, se um
sistema de aviação não atender a seus
requisitos de confiabilidade, ele não será
atestado como seguro para operação.

Os requisitos não funcionais nem sempre
dizem respeito ao sistema de software a ser
desenvolvido. Alguns requisitos não funcionais
podem restringir o processo que pode ser
utilizado para desenvolver o sistema.
São exemplos de requisitos de processo uma
especificação dos padrões de qualidade, que
deve ser utilizada no processo, uma
especificação de que o projeto deve ser
produzido com um conjunto especificado de
ferramentas CASE e uma descrição de
processo a ser seguido.
Os requisitos não funcionais surgem conforme
a necessidade dos usuários, em razão de
restrições
de
orçamento,
de
políticas
organizacionais,
pela
necessidade
de
interoperabilidade com outros sistemas de
software ou hardware ou devido a fatores
externos, como demandas legais (legislação).
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Processo de Requisitos
Requisitos Não Funcionais
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Processo de Requisitos
Requisitos Não Funcionais
Vamos observar agora a descrição dos
requisitos não funcionais vistos no diagrama
da página anterior:
1) Requisitos de Produtos: são os requisitos
que especificam o comportamento do produto.
Entre os exemplos estão os requisitos de
desempenho sobre com que rapidez o sistema
deve operar e quanta memória ele requer, os
requisitos de confiabilidade, que estabelecem
a taxa aceitável de falhas, os requisitos de
portabilidade e os requisitos de facilidade de
uso.
2)
Requisitos
Organizacionais:
são
procedentes de políticas e procedimentos nas
organizações do cliente e do desenvolvedor.
Exemplos: os padrões de processo que devem
ser utilizados, os requisitos de implementação,
como a linguagem de programação ou o
método de projeto utilizado, e os requisitos de
fornecimento (quando o produto e seus
documentos devem ser entregues).

3) Requisitos Externos: abrange todos os
requisitos procedentes de fatores externos ao
sistema e a seu processo de desenvolvimento.
Dentre eles destacam-se os requisitos de
interoperabilidade, que definem como o
sistema interage com sistemas em outras
organizações, os requisitos legais, que devem
ser seguidos para assegurar que o sistema
opera de acordo com a lei, e os requisitos
éticos, que são definidos para garantir que o
sistema será aceitável para seus usuários e o
público em geral.
É importante que os requisitos não funcionais
sejam
expressos
quantitativamente,
utilizando-se métricas que possam ser
objetivamente testadas.
As medições podem ser feitas durante o teste
de sistema, para determinar se o sistema
cumpre com esses requisitos ou não. A
próxima página contém uma tabela com
possíveis métricas.
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Processo de Requisitos
Requisitos Não Funcionais
Vamos observar agora a descrição dos
requisitos não funcionais vistos no diagrama
da página anterior:
1) Requisitos de Produtos: são os requisitos
que especificam o comportamento do produto.
Entre os exemplos estão os requisitos de
desempenho sobre com que rapidez o sistema
deve operar e quanta memória ele requer, os
requisitos de confiabilidade, que estabelecem
a taxa aceitável de falhas, os requisitos de
portabilidade e os requisitos de facilidade de
uso.
2)
Requisitos
Organizacionais:
são
procedentes de políticas e procedimentos nas
organizações do cliente e do desenvolvedor.
Exemplos: os padrões de processo que devem
ser utilizados, os requisitos de implementação,
como a linguagem de programação ou o
método de projeto utilizado, e os requisitos de
fornecimento (quando o produto e seus
documentos devem ser entregues).

3) Requisitos Externos: abrange todos os
requisitos procedentes de fatores externos ao
sistema e a seu processo de desenvolvimento.
Dentre eles destacam-se os requisitos de
interoperabilidade, que definem como o
sistema interage com sistemas em outras
organizações, os requisitos legais, que devem
ser seguidos para assegurar que o sistema
opera de acordo com a lei, e os requisitos
éticos, que são definidos para garantir que o
sistema será aceitável para seus usuários e o
público em geral.
É importante que os requisitos não funcionais
sejam
expressos
quantitativamente,
utilizando-se métricas que possam ser
objetivamente testadas.
As medições podem ser feitas durante o teste
de sistema, para determinar se o sistema
cumpre com esses requisitos ou não. A
próxima página contém uma tabela com
possíveis métricas.
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Processo de Requisitos
Requisitos Não Funcionais
O ideal é que os requisitos funcionais e não
funcionais sejam diferenciados em um
documento de requisitos. Na prática, isso é
difícil.
Se os requisitos não funcionais forem definidos
separadamente dos requisitos funcionais,
algumas
vezes
será
difícil
ver
o
relacionamento entre eles. Se eles forem
definidos com os requisitos funcionais, poderá
ser difícil separar considerações funcionais e
não funcionais e identificar os requisitos que
correspondem ao sistema como um todo.
É preciso encontrar um equilíbrio adequado e
isso depende do tipo de sistema que está
sendo especificado.
Tenha em mente que os requisitos claramente
relacionados às propriedades emergentes do
sistema devem ser explicitamente destacados.
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Processo de Requisitos
Requisitos de Domínio
Os requisitos de domínio são derivados do
domínio da aplicação do sistema, em vez de
serem obtidos a partir das necessidades
específicas dos usuários do sistema. Eles
podem ser novos requisitos funcionais em si,
podem restringir os requisitos funcionais
existentes ou estabelecer como devem ser
realizados cálculos específicos.
Os requisitos de domínio são importantes
porque, muitas vezes, refletem fundamentos
do domínio da aplicação. Se esses requisitos
não forem satisfeitos, poderá ser impossível
fazer o sistema operar satisfatoriamente.
Para ilustrar, vamos pensar novamente
naquele sistema para a clínica médica.
Observe os seguintes requisitos.

1) Deve haver uma interface-padrão com o
usuário para o bancos de dados: XYZ.
2. Em razão das restrições referentes a venda
de alguns medicamentos, alguns registros
devem ser impedidos de serem armazenados.
O primeiro desses requisitos é uma restrição
sobre uma exigência funcional de sistema. Ele
especifica que a interface com o usuário para o
banco de dados deve ser implementada de
acordo com um padrão específico. O segundo
requisito foi introduzido devido às regras da
agência reguladora de medicamentos.
E no caso de um requisito de domínio que
especifica um cálculo? Podemos pensar no
cálculo de juros para um boleto atrasado.
JURO = VALOR * (TAXA/30) * DIA_ATUAL.
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Processo de Requisitos
Notações para a Especificação de Requisitos
As especificações de requisitos escritas em
linguagem
natural
estão
sujeitas
a
divergências. Muitas vezes, elas somente são
descobertas em fases posteriores do processo
de software e, então, a solução para elas pode
ser muito dispendiosa. Para solucionar esse
problema, foram criadas especificações. DAVIS
(1990) resume e compara algumas dessas
diferentes abordagens da especificação de
requisitos.
●

●

Linguagem
natural
estruturada:
essa
abordagem depende da definição de
formulários-padrão
ou
templates
para
expressar a especificação de requisitos.
Exemplo: o documento descritivo de casos
de uso.
Linguagem de Descrição de Projeto: essa
abordagem utiliza uma linguagem como
uma linguagem de programação, mas com
recursos mais abstratos para especificar os
requisitos pela definição de um modelo
operacional do sistema.

●

●

Notações Gráficas: uma linguagem gráfica,
complementada com anotações de texto, é
utilizada para definir os requisitos funcionais
do sistema. Exemplo: UML.
Especificações Matemáticas: são notações
com base em conceitos matemáticos, como
uma máquina de estados finitos e
conjuntos.
Essas
especificações
não
ambíguas reduzem as discussões entre
cliente e fornecedor sobre a funcionalidade
do sistema. No entanto, a maioria dos
clientes não compreende as especificações
formais e reluta em aceitá-las no momento
de uma contratação de sistema.
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Processo de Requisitos
Documento de Requisitos de Software – DRS
O documento de requisitos de software (DRS)
é a declaração oficial do que é exigido dos
desenvolvedores de sistema. Em inglês é
comum o uso da sigla SRS (software
requirements specification).
Ele deve incluir os requisitos de usuário para
um sistema e uma especificação detalhada dos
requisitos de sistema. Em alguns casos, os
requisitos de usuário e de sistema podem ser
integrados em uma única descrição. Em outros
casos, os requisitos de usuário são definidos
em uma introdução à especificação dos
requisitos de sistema.

●

●

●

●

●

Se houver um grande número de requisitos, os
requisitos detalhados de sistema poderão ser
apresentados como documentos separados.

Clientes/Gestores do Sistema: especificam
os requisitos e os leem para verificar se eles
atendem às suas necessidades. Especificam
as mudanças nos requisitos.
Gerentes:
utilizam
o
documento
de
requisitos para planejar um pedido de
proposta para o sistema e para planejar o
processo de desenvolvimento do sistema.
Engenheiros de Sistema: utilizam os
requisitos para compreender que sistema
deve ser desenvolvido.
Engenheiros de Teste: utilizam os requisitos
para desenvolver testes de validação para o
sistema.
Engenheiros de Manutenção: utilizam os
requisitos para ajuda a compreender o
sistema e as relações entre suas partes.

Vários usuários terão acesso a esse artefato.
KOTONYA (1998) menciona os possíveis
usuários e como eles utilizam o documento.
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Processo de Requisitos
Documento de Requisitos de Software – DRS
Uma série de diferentes organizações de
grande porte, como o Departamento de Defesa
dos Estados Unidos e o IEEE, definiram
padrões para os documentos de requisitos. O
padrão mais amplamente conhecido é o
padrão IEEE/ANSI 830-1993 (IEEE, 1993).
Esse padrão do IEEE sugere a seguinte
estrutura para os documentos de requisitos:

1 - Introdução
1.1 - Propósito do documento de requisito
1.2 - Escopo do produto
1.3 - Definições, acrônimos e abreviações
1.4 - Referências
1.5 - Visão geral do restante do documento

2 - Descrição geral
2.1 - Perspectiva do produto
2.2 - Funções do produto
2.3 - Características do usuário
2.4 - Restrições gerais
2.5 - Suposições e dependências
3 - Requisitos específicos que abrangem os
requisitos funcionais, não funcionais e de
interface.
Essa é a parte mais substancial do documento.
Devido à ampla variabilidade na prática
organizacional, não é apropriado definir uma
estrutura-padrão
para
essa
seção.
Os
requisitos
podem
documentar
interfaces
externas,
descrever
funcionalidade
e
desempenho de sistema, especificar requisitos
lógicos de banco de dados, restrições de
projeto, etc.
4 - Apêndices
5 - Índice
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Processo de Requisitos
Documento de Requisitos de Software – DRS
Observe que o padrão IEEE é nada mais do
que isso: um padrão. Ou seja, não é
obrigatório você criar o seu DRS com as
mesmas seções e na mesma estrutura desse
padrão. Você pode cortar algumas seções ou
incluir novas.
As informações incluídas em um documento de
requisitos devem depender do tipo de software
que está sendo desenvolvido e da abordagem
de desenvolvimento que é utilizada.
Quando o software é parte de um grande
projeto de engenharia de sistemas, que inclui
sistemas de hardware e software que
interagem entre si, frequentemente, é
essencial definir os requisitos com um refinado
nível de detalhes. Para documentos extensos,
é particularmente importante incluir uma
tabela abrangente de conteúdo e um índice de
documentos, de modo que os leitores possam
encontrar as informações de que precisam.
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Gerenciamento de Projetos
Introdução
A necessidade de gerenciamento é uma
importante distinção entre o desenvolvimento
profissional de software e a programação em
nível amador.
Necessitamos do gerenciamento de projetos
de software porque a engenharia de software
profissional está sempre sujeita às restrições
de orçamento e de prazo. Essas restrições são
estabelecidas pela organização que desenvolve
o software.
O trabalho do gerente de projeto de software é
garantir que o projeto de software cumpra
essas restrições e entregue um produto de
software que contribua para as metas da
empresa.

Os gerentes de software são responsáveis por
planejar e programar o desenvolvimento do
projeto. Eles supervisionam o trabalho para
assegurar que ele seja realizado em
conformidade com os padrões requeridos e
monitoram o progresso para verificar se o
desenvolvimento está dentro do prazo e do
orçamento.
O bom gerenciamento não pode garantir o
sucesso do projeto. Contudo, o mau
gerenciamento geralmente resulta no fracasso
do projeto. O software é entregue com atraso,
custa mais do que originalmente foi estimado
e apresenta falha no cumprimento de seus
requisitos.
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Gerenciamento de Projetos
Introdução
Os gerentes de software fazem o mesmo tipo
de trabalho que outros gerentes de projeto de
engenharia. No entanto, a engenharia de
software é diferente de outros tipos de
engenharia,
o
que
podem
tomar
o
gerenciamento de software particularmente
difícil. Algumas dessas diferenças:
1) O produto é incorpóreo. O gerente do
projeto de construção de um prédio pode ver o
produto sendo desenvolvido. Se há um atraso
na programação, o efeito no produto é visível.
Partes
da
estrutura
estão
obviamente
inacabadas. O software é intangível, não pode
ser visto ou tocado.
Os gerentes de projeto de software não podem
ver o progresso, eles dependem de outras
pessoas para produzir a documentação
necessária, a fim de examinar o progresso.

2) Não há um processo padrão. Não temos
uma compreensão clara das relações entre o
processo de software e os tipos de produto.
Nas disciplinas de engenharia com longo
histórico, o processo é experimentado e
testado. Nossa compreensão do processo de
software se desenvolveu significativamente
nos últimos anos. No entanto, ainda não
podemos prever com certeza quando um
processo de software específico poderá causar
problemas de desenvolvimento.
3) Cada novo projeto é único. Os projetos de
software são normalmente diferentes de
projetos anteriores. Os gerentes têm ampla
experiência anterior, que pode ser utilizada
para reduzir a incerteza nos planos futuros. No
entanto, é mais difícil prever problemas. Além
disso, as rápidas mudanças tecnológicas em
computadores
e
nas
comunicações
desatualizam as experiências prévias. As lições
aprendidas com essas experiências podem não
ser transferíveis para novos projetos.
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Gerenciamento de Projetos
Atividades de Gerenciamento
É muito difícil fornecer dar uma descrição do
trabalho-padrão de um gerente de software. O
trabalho
varia
muito,
dependendo
da
organização e do produto a ser desenvolvido.
No entanto, a maioria dos gerentes assume a
responsabilidade, em algum estágio, por
algumas das seguintes atividades ou por todas
elas:
●
●

●
●
●

Elaboração de propostas.
Planejamento e programação de projetos
custo do projeto.
Monitoramento e revisões de projetos.
Seleção e avaliação de pessoal.
Elaboração de relatórios e apresentações.

O primeiro estágio de um projeto de software
pode envolver a elaboração de uma proposta
para executar o projeto. A proposta descreve
os objetivos do projeto e como ele será
realizado. Em geral, inclui também estimativas
de custo e programação.

A elaboração da proposta é uma tarefa crucial,
uma vez que a existência de muitas empresas
de software depende de um número suficiente
de propostas aceitas e contratos firmados.
Para empresas pequenas, a elaboração de
propostas pode se tornar um desafio.
Imagine
uma
empresa
formada
pelo
proprietário e outros cinco profissionais:
analistas e programadores. Eles já tem um
sistema rodando no mercado e estão
atarefados na manutenção e melhoria desse
sistema. Então eles recebem um e-mail ou
uma ligação de um prospectivo cliente para
fazer um novo sistema. O tal cliente solicita
uma proposta. É bem capaz de o proprietário e
um de seus colaboradores se envolverem com
essa proposta durante uma semana ou mais.
No entanto, não é garantido que o prospectivo
cliente
vá
contratar
a
empresa
para
desenvolver o sistema.
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Gerenciamento de Projetos
Atividades de Gerenciamento
Daí surge um dilema: deve-se cobrar para
fazer uma proposta? A ideia parece surreal e é
bem provável que o prospectivo cliente diga
não a essa cobrança e procure outro
fornecedor. Numa empresa pequena, como a
citada no exemplo, pode ser um custo muito
alto tirar alguns colaboradores para elaborar
propostas que talvez não surtam efeito.
O planejamento de projeto se ocupa de
identificar as atividades, os marcos e os
documentos a serem produzidos em um
projeto. Um plano deve, então, ser traçado
para guiar o desenvolvimento em direção aos
objetivos do projeto. A estimativa de custos é
uma atividade que se ocupa de estimar os
recursos requeridos para realizar o projeto.
O monitoramento de projeto é uma atividade
contínua.
O
gerente
deve
manter
o
acompanhamento do andamento do projeto e
comparar os progressos e custos reais com os
que foram planejados.

Embora a maioria das organizações tenha
mecanismos formais para o monitoramento,
um gerente hábil pode formar um quadro mais
nítido do que está acontecendo mediante
discussões informais com a equipe de
projetos.
O monitoramento informal pode prever
problemas em potencial no projeto, no sentido
de que pode revelar dificuldades à medida que
elas ocorrem. Por exemplo, discussões diárias
com a equipe de projetos podem revelar um
problema específico ao encontrar uma falha de
software.
Durante um projeto, é normal ocorrer uma
série de revisões formais pelo gerenciamento
de projetos. Essas revisões se ocupam de
examinar
o
progresso
geral,
o
desenvolvimento
técnico
do
projeto,
considerando o status do projeto em relação
aos objetivos da organização que autoriza a
operação do software.

52

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 03 – Análise e Gerenciamento de Requisitos | Conceitos de Linguagens de Programação

Gerenciamento de Projetos
Planejamento
O gerenciamento eficaz de um projeto de
software depende de um planejamento
acurado do andamento do mesmo. O gerente
de projeto deve prever os problemas que
podem
surgir
e
preparar
soluções
experimentais para esses problemas. Um
plano traçado no início do projeto deve ser
utilizado como guia. O plano inicial deve ser o
melhor possível, em face das informações
disponíveis. Ele deve evoluir à medida que o
projeto
seja
desenvolvido
e
melhores
informações se tornem disponíveis.
Em algumas organizações, o plano de projeto
é um documento único que incorpora todos os
diferentes tipos de plano apresentados
anteriormente. Em outros casos, o plano de
projeto se ocupa exclusivamente do processo
de desenvolvimento. São incluídas referências
a outros planos, mas os planos são separados
entre si. Uma boa estrutura de plano de
projeto teria as seguintes seções:

1) Introdução: descreve brevemente os
objetivos do projeto e define as restrições.
2. Organização de Projeto: descreve o modo
como a equipe de desenvolvimento é
organizada.
3. Análise de Riscos: descreve possíveis riscos
de projeto, a probabilidade de surgir esses
riscos e as estratégias propostas para a
redução deles.
4. Requisitos de Hardware e Software:
descreve o hardware e o software de apoio
exigidos para realizar o desenvolvimento.
5. Estrutura Analítica: descreve a divisão do
trabalho em atividades e identifica os marcos e
os produtos a serem entregues com cada
atividade.
6. Programação de Projeto: descreve as
dependências entre atividades, o tempo
estimado requerido para atingir cada marco e
a alocação de pessoas nas atividades.
7. Monitoramento e de Elaboração de
Relatórios:
descreve
os
relatórios
de
gerenciamento que devem ser produzidos.
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Gerenciamento de Projetos
Planejamento
Os gerentes de projeto revisam as suposições
sobre o projeto, à medida que mais
informações se tomam disponíveis, refazendo
a programação do mesmo.
Se o projeto estiver atrasado, talvez tenham
de renegociar com o cliente as restrições do
projeto e os produtos a serem entregues.
Se essa renegociação não for bem sucedida e
a programação não puder ser cumprida,
poderá ser considerada uma revisão técnica do
projeto.

●

●

●

●

●

O objetivo dessa revisão é encontrar uma
abordagem de desenvolvimento alternativa,
que se limite às restrições do projeto e cumpra
a programação.

Plano
de
Qualidade:
descreve
os
procedimentos para teste de qualidade que
serão em um projeto.
Plano de Validação: descreve a abordagem,
os recursos e o método utilizados para a
validação do sistema.
Plano de Gerenciamento de Configuração:
descreve
os
procedimentos
de
gerenciamento e as estruturas a serem
utilizadas.
Plano de Manutenção: prevê os requisitos
de manutenção dos sistema, os custos de
manutenção e o esforço necessário.
Plano de Desenvolvimento em Equipe:
descreve como as habilidades e a
experiência dos membros da equipe de
projeto serão desenvolvidas.

Assim como um plano de projeto, os gerentes
podem também ter de traçar outros tipos de
planos.
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Gerenciamento de Projetos
Planejamento
Os
gerentes
precisam
de
informações. Como o software é
intangível, essas informações
somente podem ser fornecidas
como
documentos
que
descrevem o estado do software
que está sendo desenvolvido.
Sem essas informações, é
impossível julgar o progresso e
as estimativas de custos e as
programações não podem ser
atualizadas.

Os marcos podem ser resultados internos do projeto, que
são utilizados pelo gerente de projeto na verificação do
andamento do projeto, sem serem entregues ao cliente.
Normalmente, os produtos a serem entregues são marcos,
mas os marcos não precisam ser produtos a serem
entregues.
Para estabelecer marcos, o processo de software deve ser
dividido em atividades básicas com saídas associadas.

Uma forma de realizar o
planejamento é através de
tarefas e marcos. Um marco é o
ponto final de uma atividade de
processo de software. A cada
marco deve haver uma saída
formal, como um relatório, que
possa ser apresentado para a
gerência.
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Gerenciamento de Projetos
Programação
A programação de projeto é uma tarefa
particularmente
necessária
para
os
engenheiros de projeto. Os gerentes estimam
o tempo e os recursos exigidos para completar
as atividades e os organizam em uma
sequência coerente.
As atividades de projeto devem normalmente
durar pelo menos uma semana. Subdivisões
menores
significam
que
um
tempo
desproporcional deve ser dedicado para a
estimativa e a revisão do diagrama.
Também é útil estabelecer um tempo máximo
de duração para qualquer atividade, que vai de
oito a dez semanas. Se uma atividade demorar
mais tempo do que isso, ela deverá ser
subdividida
para
a
programação
e
o
planejamento do projeto.
Ao estimar as programações, os gerentes não
devem presumir que todos os estágios do
projeto estarão livres de problemas.

Imprevistos acontecem: pessoas
problemas de hardware, etc.

doentes,

Os gerentes devem estimar os recursos
necessários para completar cada tarefa, além
dos prazos de execução. O recurso principal é
o esforço humano requerido. Outros recursos
podem ser o espaço em disco exigido em um
computador, o tempo de uso necessário de um
hardware especializado, como um simulador, e
o orçamento de viagens para o pessoal da
equipe de projetos.
Uma boa regra prática geral é fazer a
estimativa como se nada fosse acontecer de
errado e, então, aumentar a estimativa, a fim
de poder resolver possíveis problemas.
Por exemplo, se tudo ocorresse sem
problemas e o prazo do sistema fosse orçado
em 2 meses, aumente esse prazo em 50%, ou
seja, mais 1 mês para lidar com os
imprevistos.
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Gerenciamento de Projetos
Programação
A programação de projeto é normalmente
representada
como
um
conjunto
de
diagramas, mostrando a estrutura analítica do
trabalho, dependências das atividades e
alocação de pessoal.
Observe a tabela abaixo.

Na tabela é possível identificar as tarefas,
duração em dias de cada uma e suas
dependências. Por exemplo, a tarefa T3
depende da tarefa T1, ou seja, essa tarefa só
pode ser iniciada depois da conclusão da
outra.
Veja também que a tarefa T3 tem uma
dependência e logo depois dela chega-se no
primeiro marco (M1).
Através da análise dessa tabela é possível ter
uma noção de como o projeto vai se
desenrolar, de sua programação.
Mas ela não permite uma análise visual
acurada. É preciso transformar essa tabela
num diagrama que mostre de forma visual
como as coisas vão se desenrolar, incluindo o
calendário do projeto, início e fim das
atividades e a amplitude de atraso possível. É
possível fazer isso através de um diagrama de
gantt ou diagrama de barras.
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Gerenciamento de Projetos
Programação – Diagrama de Gantt
Observe a descrição das tarefas, as datas e a legenda que explica o que significam as cores
utilizadas no diagrama.
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Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de Riscos
Uma importante tarefa de um gerente de
projeto é prever os riscos que podem afetar a
programação do projeto ou a qualidade do
software em desenvolvimento e tomar as
medidas necessárias para evitar esses riscos.
Podemos pensar no risco como uma
probabilidade de que alguma circunstância
adversa realmente venha a ocorrer. Os riscos
podem ameaçar o projeto, o software que está
sendo desenvolvido ou a organização.
Podemos dividir os riscos em categorias:
1) Relacionados ao Projeto: são os riscos que
afetam a programação ou os recursos do
projeto.
2) Relacionados ao Produto: são os riscos que
afetam a qualidade ou o desempenho do
software que está em desenvolvimento.
3) Riscos para os Negócios: são os riscos que
afetam a organização que está desenvolvendo
ou adquirindo o software.

O gerenciamento de riscos é particularmente
importante para projetos de software, devido
às incertezas inerentes que a maioria dos
projetos enfrenta.
Os riscos podem surgir como decorrência de
requisitos mal definidos, de dificuldades em
estimar o prazo e os recursos necessários para
o
desenvolvimento
de
software,
da
dependência de habilidades individuais e de
mudanças nos requisitos, em razão de
modificações nas necessidades do cliente.
O gerente de projeto deve prever riscos,
compreender o impacto desses riscos no
projeto, no produto e nos negócios e tomar
providências para evitar esses riscos.
Planos de contingência podem ser traçados
para que, se os riscos realmente ocorrerem,
seja possível uma ação imediata que vise à
recuperação.
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Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de Riscos
Os tipos de riscos que podem
afetar um projeto dependem do
projeto
e
do
ambiente
organizacional em que o software
está sendo desenvolvido.
No entanto, muitos riscos são
considerados universais e alguns
deles são descritos na tabela ao
lado.
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Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de Riscos
Como se dá o processo de gerenciamento dos riscos?
1) Identificação de Riscos: são identificados os possíveis riscos de projeto, produto e negócios.
2) Análise de Riscos: são avaliadas as possibilidades e as consequências da ocorrência desses
riscos.
3) Planejamento de Riscos: são traçados planos para enfrentar os riscos, seja evitando-os seja
minimizando seus efeitos sobre o projeto.
4) Monitoramento de Riscos: o risco é constantemente avaliado e os planos para a diminuição de
riscos são revisados, à medida que mais informações sobre eles se tomam disponíveis.
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Gerenciamento de Requisitos
Aspectos Gerais
O gerenciamento de requisitos é um modelo
sistemático para identificar, organizar e
documentar os requisitos do sistema, e
estabelecer e manter acordo entre o cliente e
a equipe do projeto nos requisitos variáveis do
sistema.

A coleta de requisitos pode parecer uma tarefa
precisa. Nos projetos reais, entretanto, você
encontrará dificuldades. Motivos:
●

●

Os principais itens para o gerenciamento
eficiente de requisitos incluem manter uma
declaração clara dos requisitos, juntamente
com atributos aplicáveis para cada tipo de
requisito e rastreabilidade.
Rastreabilidade é a capacidade de rastrear um
elemento do projeto a outros elementos
correlatos, especialmente aqueles relacionados
a requisitos.

●

●

●

●

●

Os elementos do projeto envolvidos
rastreabilidade são chamados de itens
rastreabilidade.
Os
itens
típicos
rastreabilidade incluem diferentes tipos
requisitos.

em
de
de
de

●

Nem sempre os requisitos são óbvios e
podem vir de várias fontes.
Nem sempre é fácil expressar os requisitos
claramente em palavras.
Existem diversos tipos de requisitos em
diferentes níveis de detalhe.
O
número
de
requisitos
poderá
impossibilitar a gerência se não for
controlado.
Os requisitos estão relacionados uns com os
outros.
Os requisitos têm propriedades exclusivas
ou valores de propriedade.
Há várias partes interessadas, o que
significa que os requisitos precisam ser
gerenciados por grupos de pessoas de
diferentes funções.
Os requisitos são alterados.
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Gerenciamento de Requisitos
Aspectos Gerais
Que habilidades é preciso ter para gerenciar
essas dificuldades?
Analisar devidamente o problema é uma delas.
A análise do problema é feita para
compreender os problemas e as necessidades
iniciais dos envolvidos, e propor soluções de
alto nível.
É necessário ter uma noção básica sobre as
necessidades dos envolvidos. Os requisitos
vêm de várias fontes, como clientes,
parceiros, usuários finais e peritos do domínio.
Você precisa saber o melhor modo de
determinar quais devem ser as fontes, como
obter acesso a essas fontes e qual a melhor
forma de levantar as informações delas.
É preciso definir o sistema. Isso significa
traduzir e organizar as necessidades dos
envolvidos em descrições significativas do
sistema a ser construído.

É necessário gerenciar o escopo do projeto. É
preciso priorizar os requisitos, com base em
retorno dado por todos os envolvidos, e
gerenciar o seu escopo. Você também precisa
ter controle das origens dos requisitos, da
aparência dos produtos liberados pelo projeto
e
do
processo
de
desenvolvimento
propriamente dito.
A definição do sistema deve passar por um
refinamento. A definição detalhada do sistema
precisa ser apresentada de maneira que os
envolvidos possam entendê-la, concordar com
ela e sair dela.
Por fim, é preciso gerenciar os requisitos
variáveis. Você precisa certificar-se de compor
uma estrutura de requisitos que seja
adaptável a mudanças, e de usar vínculos de
rastreabilidade
para
representar
as
dependências entre os requisitos e outros
artefatos do ciclo de vida do desenvolvimento.
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Gerenciamento de Requisitos com Casos de Uso
Introdução
O modelo de casos de uso captura os
requisitos funcionais e força o desenvolvedor a
pensar em como os agentes externos
interagem como o sistema.
No entanto, esse modelo corresponde somente
aos requisitos funcionais. Outros tipos de
requisitos (desempenho, interface, segurança,
regras do negócio etc.) que fazem parte do
documento de requisitos de um sistema não
são considerados pelo modelo de casos de
uso.
Considerando
que
o
processo
de
desenvolvimento incremental é utilizado, a
identificação da maioria dos atores e casos de
uso é feita pelos analistas na fase de
concepção.
Veremos sobre processos de software e sobre
UML
mais
profundamente
em
livros
posteriores.
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Gerenciamento de Requisitos com Casos de Uso
Usando Casos de Uso no Processo
A descrição dos casos de uso considerados
mais críticos começa na fase de concepção,
que termina com 10% a 20% do modelo de
casos de uso completo.

O mais adequado é utilizar casos de uso
essenciais e, posteriormente, na etapa de
projeto, transformá-los em casos de uso reais
adicionando mais detalhes.

Na fase de elaboração, a construção do
modelo continua de tal forma que, ao seu
término, 80% do modelo de casos de uso
esteja construído. Na fase de construção,
casos de uso formam uma base natural
através da qual podem-se realizar as iterações
do desenvolvimento. Um grupo de casos é
alocado a cada interação.

Na fase de análise, descrições de casos de uso
devem capturar os requisitos funcionais do
sistema e ignorar aspectos de projeto, como a
interface gráfica com o usuário.

O processo continua até que todos os casos de
uso tenham sido desenvolvidos e o sistema
esteja completamente construído. Esse tipo de
desenvolvimento é também chamado de
desenvolvimento dirigido a casos de uso.
Casos de uso que mencionam detalhes de
interface gráfica são indesejáveis durante a
análise.

O modelo de casos de uso é uma ferramenta
fundamental para o gerente de um projeto no
planejamento e controle de um processo de
desenvolvimento incremental e iterativo. Ao
final de cada iteração, o gerente pode avaliar a
produtividade na realização das tarefas. Essa
avaliação serve como massa de dados para
que esse profissional realize a alocação das
tarefas
e
recursos
para as
próximas
interações.
Nos
aprofundaremos
abordarmos a UML.

no

tema

quando
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PARTE II

Conceitos de Linguagens de Programação
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Linguagens de Programação
Introdução
Muitos
desenvolvedores
que
estão
no
mercado, aprenderam a programar em cursos
técnicos e já começaram a desenvolver
soluções.
Alguns
jamais
fizeram
uma
faculdade. Isso é mais comum do que parece.
No passado era ainda mais natural. Existiam
vários desenvolvedores Clipper que faziam
sistemas de locadora, farmácia, etc.
Com o tempo veio o Delphi e o Visual Basic e
muitos desses desenvolvedores migraram para
essas linguagens/ferramentas.
Mas falta alguma coisa para parte desses
colegas: os conceitos das linguagens de
programação.
Tais conceitos podem ser assimilados com a
leitura do livro do Sebesta, que tem
exatamente esse título. Faremos uma síntese
dos conceitos.
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Linguagens de Programação
Introdução
Uma linguagem de programação é um método
padronizado para comunicar instruções para
um computador. É um conjunto de regras
sintáticas e semânticas usadas para definir um
programa de computador.
Permitem que um programador especifique
precisamente
sobre
quais
dados
um
computador vai atuar, como estes dados serão
armazenados ou transmitidos e quais ações
devem ser tomadas sob várias circunstâncias.
As linguagens de programação podem ser
usadas para expressar algoritmos com
precisão.
O conjunto de palavras, compostas de acordo
com essas regras da linguagem, constituem o
código fonte de um software. Esse código
fonte é depois traduzido para código de
máquina, que é executado pelo processador.

Uma das principais metas das linguagens de
programação é que programadores tenham
uma
maior
produtividade,
permitindo
expressar suas intenções mais facilmente do
que quando comparado com a linguagem que
um computador entende nativamente (código
de máquina).
Dessa forma, linguagens de programação são
projetadas para adotar uma sintaxe de nível
mais alto, que pode ser mais facilmente
entendida por programadores humanos.
Linguagens de programação são ferramentas
importantes para que programadores e
engenheiros de software possam escrever
programas mais organizados e com maior
rapidez.
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Linguagens de Programação
Resumo Histórico
O primeiro trabalho de linguagem de programação foi
criado por Ada Lovelace (vista na imagem ao lado 1840), grande amiga de Charles Babbage.
O
projeto
da
primeira
calculadora
mecânica
programável foi idealizado por Charles Babbage (visto
na imagem abaixo - 1860) que, após gastar fortunas e
um longo tempo, não conseguiu concretizar o projeto.
A linguagem de programação ADA foi batizada em
homenagem a esta primeira programadora.
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Linguagens de Programação
Resumo Histórico
Uma das primeiras linguagens de programação
para
computadores
foi
provavelmente
Plankalkül, criada por Konrad Zuse na
Alemanha Nazista, mas que teve pouco ou
nenhum impacto no futuro das linguagens de
programação.
O primeiro compilador foi escrito por Grace
Hopper, em 1952, para a linguagem de
programação A-0.
A primeira linguagem de programação de alto
nível amplamente usada foi o Fortran, criada
em 1954. Em 1957 foi criada a B-0, sucessora
da A-0, que daria origem a Flow-Matic (1958),
antecessor imediato de COBOL, de 1959.
O COBOL foi uma linguagem de ampla
aceitação para uso comercial. A linguagem
ALGOL foi criada em 1958-1960. O ALGOL-60
teve grande influência no projeto de muitas
linguagens posteriores.

A linguagem Lisp foi criada em 1958 e se
tornou amplamente utilizada na pesquisa na
área de ciência da computação mais
proeminentemente na área de Inteligência
Artificial.
Outra linguagem relacionada ao campo da IA
que surge em 1972 é a linguagem Prolog, uma
linguagem do paradigma lógico.
A orientação a objetos é outro marco
importante na história das linguagens de
programação. A linguagem Simula 67 introduz
o conceito de classes. A linguagem Smalltalk
expande o conceito de classes e se torna a
primeira linguagem de programação que
oferecia suporte completo à programação
orientada a objetos. A linguagem C++
(originalmente conhecida como C com classes)
popularizou a orientação a objetos.
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Linguagens de Programação
Interpretação e Compilação – Resumo
Uma linguagem de programação pode ser convertida, ou traduzida, em código de
máquina por compilação (processo visto na imagem ao lado) ou interpretada por
um processo denominado interpretação. Em ambas ocorre a tradução do código
fonte para código de máquina.
Se o método utilizado traduz todo o texto do programa (também chamado de
código), para só depois executar o programa, então diz-se que o programa foi
compilado e que o mecanismo utilizado para a tradução é um compilador (que por
sua vez nada mais é do que um programa).
A versão compilada do programa tipicamente é armazenada, de forma que o
programa pode ser executado um número indefinido de vezes sem que seja
necessária nova compilação, o que compensa o tempo gasto na compilação. Isso
acontece com linguagens como Pascal e C.
Se o texto do programa é executado à medida que vai sendo traduzido, como em
JavaScript, BASIC, Python, Perl ou PHP, num processo de tradução de trechos
seguidos de sua execução imediata, então diz-se que o programa foi interpretado e
que o mecanismo utilizado para a tradução é um interpretador.
Programas interpretados são geralmente mais lentos do que os compilados, mas
são também geralmente mais flexíveis, já que podem interagir com o ambiente
mais facilmente.
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Linguagens de Programação
Interpretação e Compilação – Resumo
Embora haja essa distinção entre linguagens interpretadas e compiladas, as coisas
nem sempre são tão simples. Há linguagens compiladas para um código de máquina
virtual (sendo esta máquina virtual apenas mais um software), como Java (compila
para a plataforma Java) e C# (compila para a plataforma CLI - .NET).
E também há outras formas de interpretar, onde os códigos fontes, no lugar de
serem interpretados linha-a-linha, têm blocos “compilados” para a memória, de
acordo com as necessidades, o que aumenta a performance dos programas quando
os mesmos módulos são chamados várias vezes, técnica esta conhecida como JIT.
Como exemplo, podemos citar a linguagem Java. Nela, um compilador traduz o
código java para o código intermediário (e portável) da JVM. As JVMs originais
interpretavam esse código, de acordo com o código de máquina do computador
hospedeiro, porém atualmente elas compilam, segundo a técnica JIT o código JVM
para código hospedeiro.
A tradução é tipicamente feita em várias fases, sendo as mais comuns a análise
léxica, a análise sintática (ou parsing), a geração de código e a otimização. Em
compiladores também é comum a geração de código intermediário.

72

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 03 – Análise e Gerenciamento de Requisitos | Conceitos de Linguagens de Programação

Linguagens de Programação
Conceitos Iniciais | Programação Estruturada
É uma forma de programação de computadores que
preconiza que todos os programas possíveis podem ser
reduzidos a apenas três estruturas: sequência, decisão e
iteração.
Um dos primeiros a preconizar a programação estruturada
foi Haskell B. Curry.
Tendo, na prática, sido transformada na programação
modular,
a
programação
estruturada
orienta
os
programadores para a criação de estruturas simples em seus
programas, usando as sub-rotinas e as funções.
Foi a forma dominante na criação de software entre a
programação linear e a programação orientada por objetos.
Apesar de ter sido sucedida pela programação orientada por
objetos, pode-se dizer que a programação estruturada ainda
é marcantemente influente, uma vez que grande parte das
pessoas ainda aprendem programação através dela.
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Linguagens de Programação
Conceitos Iniciais | Programação Linear
Em matemática, problemas de Programação
Linear são problemas de otimização nos quais
a função objetivo e as restrições são todas
lineares. Muitos problemas práticos em
pesquisa operacional podem ser expressos
como problemas de programação linear.
Certos casos especiais de programação linear,
tais como problemas de network flow e
problemas de multicommodity flow são
considerados importantes o suficiente para
que se tenha gerado muita pesquisa em
algoritmos especializados para suas soluções.

Pesquisa operacional é o uso de modelos
matemáticos, estatística e algoritmos para
ajudar a tomada de decisões.
Empresas como FedEx, American Airlines,
General Eletric, Xerox, Vale, Petrobras,
Usiminas, Pirelli, Bancos de Investimento,
entre outras, tem confiado, cada vez mais,
suas operações estratégicas em modelos
matemáticos de Pesquisa Operacional.

Vários algoritmos para outros tipos de
problemas
de
otimização
funcionam
resolvendo problemas de PL como subproblemas.
Historicamente,
ideias
da
programação linear inspiraram muitos dos
conceitos centrais de teoria da otimização, tais
como
dualidade,
decomposição,
e
a
importância
da
convexidade
e
suas
generalizações.
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Linguagens de Programação
Conceitos Iniciais | Programação Orientada a Objetos
Orientação a objetos, também conhecida como
Programação Orientada a Objetos (POO), ou
ainda em inglês Object-Oriented Programming
(OOP) é um paradigma de análise, projeto e
programação de sistemas de software baseado
na composição e interação entre diversas
unidades de software chamadas de objetos.

Facilitaria a comunicação do profissional
modelador e do usuário da área alvo, na
medida em que a correlação da simbologia e
conceitos abstratos do mundo real e da
ferramenta
de
modelagem
(conceitos,
terminologia, símbolos, grafismo e estratégias)
fosse a mais óbvia, natural e exata possível.

O extensivo uso de objetos, particularmente
em conjunção com o mecanismo de herança,
caracteriza o estilo de programação orientada
a objetos.

A análise e projeto orientados a objetos tem
como meta identificar o melhor conjunto de
objetos para descrever um sistema de
software.

Na qualidade de método de modelagem, é tida
como a melhor estratégia, e mais natural, para
se eliminar o “gap semântico”, dificuldade
recorrente no processo de modelar o mundo
real, no domínio do problema, em um
conjunto de componentes de software que
seja o mais fiel na sua representação deste
domínio.

O funcionamento deste sistema se dá através
do relacionamento e troca de mensagens entre
estes objetos. Na programação orientada a
objetos, implementa-se um conjunto de
classes que definem os objetos presentes no
sistema de software. Cada classe determina o
comportamento (definido nos métodos) e
estados possíveis (atributos) de seus objetos,
assim como o relacionamento com outros
objetos.
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Aspectos Preliminares
Critérios de Avaliação de Linguagens
Podemos separar os critérios de avalização de
linguagens em quatro itens:
●
●

●
●

Legibilidade
Capacidade (ou
(Writability)
Confiabilidade
Custo

facilidade)

de

●

Escrita

Legibilidade
A legibilidade é uma qualidade que determina
a facilidade de leitura de alguma coisa.
Características
que
contribuem
para
legibilidade numa linguagem de programação:

●
●
●

●

Simplicidade: poucos componentes básicos,
cuidado com a multiplicidade de recursos,
overloading inteligente de operadores. Não
é bom ter muitos componentes básicos,
assim como é ruim ter mais de uma
maneira de realizar uma operação.

Ortogonalidade: conjunto consistente de
regras
para
combinar
construções
primitivas, com poucas exceções. Torna as
linguagens fáceis de leitura e aprendizagem.
O significado de um recurso da linguagem é
independente do contexto. Um conjunto
relativamente pequeno de construções
primitivas podem ser combinadas em um
número relativamente pequeno de maneiras
para construir as estruturas de dados e
controle
da
linguagem.
Qualquer
combinação
possível
das
construções
primitivas é aceita.
Instruções de controle.
Tipos e estruturas de dados;
Sintaxe: tamanho dos identificadores. Uso
de palavras reservadas.
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Aspectos Preliminares
Critérios de Avaliação de Linguagens
Capacidade
(Writability)

(ou

facilidade)

de

Escrita

É a medida da facilidade em que uma
linguagem pode ser usada para criar
programas para um domínio de problema
escolhido. Características que contribuem para
legibilidade numa linguagem de programação:
●

●

●

Simplicidade:
grande
número
de
construções diferentes leva a dificuldades
para escrever programas.
Suporte para abstração: capacidade de
definir
estruturas/operações
complexas
ignorando detalhes. Abstração pode ser em
dados e em código.
Expressividade: adequação das formas de
especificar computações.

Confiabilidade
No geral, confiabilidade é a capacidade de uma
pessoa ou sistema de realizar e manter seu
funcionamento em circunstâncias de rotina,
bem como em circunstâncias inesperadas.
Em termos de linguagens de programação,
temos as seguintes características:
●
●
●
●

Verificação de tipos.
Tratamento de exceções.
Apelidos (aliasing).
Pouca legibilidade ou pouca facilidade de
escrita tendem a gerar programas pouco
confiáveis.
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Aspectos Preliminares
Critérios de Avaliação de Linguagens
Custo

●

Para determinar o custo final de uma
linguagem de programação, devemos levar em
consideração alguns fatores.
●

●

●

Treinamento: quanto maior a complexidade
e quanto mais recursos contém a linguagem
maior o grau de dificuldade de aprendizado.
Programação: está ligado aos fatores de
simplicidade. Quanto menor o numero de
componentes básicos, mais fácil à leitura e a
programação do código fonte. Desenvolver
um código otimizado com execução mais
rápida.
Testes: testes realizados na linguagem
visam confiança. Em sistemas críticos, se
houverem falhas, o custo pode tornar-se
elevado.

●

Manutenção: visa corrigir ou modificar para
adicionar/remover recursos. O custo da
manutenção mede-se principalmente pelas
suas características de legibilidade, quanto
mais fácil é escrever o programa, mais fácil
torna-se a manutenção. Os fatores mais
consideráveis em termos de custos de
linguagem são o desenvolvimento do
programa, manutenção e confiabilidade,
sendo as duas últimas mais onerosas.
Evolução: é complicado prever a evolução
da
linguagem,
mesmo
da
aplicação
desenvolvida
pela
linguagem,
quando
notamos a grande variedade de dispositivos
e tecnologias que surgem frequentemente,
as quais podemos implementar em nossas
aplicações. Um fator muito importante diz
respeito justamente à capacidade de
implementações: a portabilidade. Deve ser
avaliado o que determina a faixa de
utilização da linguagem e encontrar boa
definição na documentação sobre a que se
propõe a linguagem.
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Aspectos Preliminares
Classificação
Existem várias maneiras de classificar as
linguagens de programação. A Association for
Computing
Machinery
(Associação
para
Maquinaria da Computação) ou ACM, foi
fundada em 1947 como a primeira sociedade
cientifica
e
educacional
dedicada
a
computação. Ela mantém um sistema de
classificação com os seguintes subitens:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Linguagens
Linguagens
paralelas.
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens
Linguagens

aplicativas, ou de aplicação.
concorrentes, distribuídas

e

É possível ainda classificar as linguagens
quanto ao paradigma. Paradigma é um
conceito das ciências e da epistemologia (a
teoria do conhecimento) que define um
exemplo típico ou modelo de algo.
Diferentes linguagens de programação podem
ser agrupadas segundo o paradigma que
seguem para abordar a sua sintaxe e
semântica. Os paradigmas se dividem em dois
grandes grupos: imperativo e declarativo.

de fluxo de dados.
de projeto.
extensíveis.
de montagem e de macro.
de microprogramação.
não determinísticas.
não procedurais.
orientadas a objeto.
de aplicação especializada.
de altíssimo nível.
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Aspectos Preliminares
Classificação
Paradigmas Imperativos

Paradigmas Declarativos

Os paradigmas imperativos são aqueles que
facilitam a computação por meio de mudanças
de estado. Se dividem em:

Os paradigmas declarativos são aqueles nos
quais um programa especifica uma relação ou
função. Se dividem em:

●

●

●

●

Procedural: neste paradigma, os programas
são executados através de chamadas
sucessivas a procedimentos separados.
Exemplos: o Fortran e o BASIC.
Estruturas de Blocos: a característica
marcante deste paradigma são os escopos
aninhados. Exemplos: o Algol 60, Pascal e
C.
Orientação a Objetos: este paradigma
descreve linguagens que suportam a
interação entre objetos. Exemplos: C++,
Java, Python e Ruby.
Computação Distribuída: este paradigma
suporta que mais de uma rotina possa
executar independentemente. Um exemplo
de linguagem deste paradigma é a
linguagem Ada.

●

●

Funcional: linguagens deste paradigma não
incluem qualquer provisão para atribuição
ou dados mutáveis. Na programação
funcional, o mapeamento entre os valores
de entrada e saída são alcançados mais
diretamente. Um programa é uma função
(ou
grupo
de
funções),
tipicamente
constituída de outras funções mais simples.
Exemplos de linguagens deste paradigma
são as linguagens Lisp, Scheme e Haskell.
Programação Lógica: este paradigma se
baseia na noção de que um programa
implementa uma relação ao invés de um
mapeamento. Exemplos de linguagens deste
paradigma são o Prolog e a linguagem
Gödel.
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Aspectos Preliminares
Classificação
Podemos
continuar
a
classificação
das
linguagens de programação quanto a estrutura
de tipos:

Temos ainda a classificação quanto ao grau de
abstração da linguagem:
●

●

●

●

●

Fracamente Tipada: onde o tipo da variável
muda dinamicamente conforme a situação.
Exemplos: PHP e Smalltalk.
Fortemente Tipada: onde o tipo da variável,
uma vez atribuído, se mantém o mesmo até
ser descartada da memória. Exemplos: Java
e Ruby.
Dinamicamente Tipada: onde o tipo da
variável é definido em tempo de execução.
Exemplos: SNOBOL, APL, Awk, Perl, Python
e Ruby.
Estaticamente Tipada: onde o tipo da
variável é definido em tempo de compilação.
Exemplos: Java e C.

●

●

Linguagem de Programação de Baixo Nível:
cujos símbolos são uma representação
direta do código de máquina que será
gerado, onde cada comando da linguagem
equivale a um “opcode” (código de
operação)
do
processador.
Exemplos:
Assembly.
Linguagem de Programação de Médio Nível:
possui símbolos que podem ser convertidos
diretamente para código de máquina
(GOTO, expressões matemáticas, atribuição
de variáveis), mas também símbolos
complexos que são convertidos por um
compilador. Exemplos: C, C+.
Linguagem de Programação de Alto Nível:
composta de símbolos mais complexos,
inteligível pelo ser humano e não-executável
diretamente pela máquina, no nível da
especificação de algoritmos. Exemplos:
Pascal, Fortran, ALGOL, Java e SQL.
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Aspectos Preliminares
Classificação
Por fim, podemos classificar as linguagens de
programação quanto à geração. No entanto, a
classificação das linguagens de programação
em gerações é uma questão que apresenta
divergências de autor para autor. Segundo
MACLENNAN (1999), as linguagens se dividem
em cinco gerações com as seguintes
características:
●

Primeira Geração: são linguagens onde suas
estruturas de controle são aparentemente
orientadas a máquina. As instruções
condicionais não são aninhadas e dependem
fortemente
de
instruções
de
desvio
incondicional como o GOTO. Uma linguagem
típica desta geração é a linguagem Fortran.

●

●

Segunda Geração: são linguagens onde as
estruturas de controle são estruturadas de
forma a minimizar ou dispensar o uso de
instruções GOTO. A segunda geração
elaborou melhor e generalizou diversas
estruturas de controle das linguagens de
primeira
geração.
Uma
das
grandes
contribuições desta geração foi suas
estruturas
de
nomes,
que
eram
hierarquicamente aninhadas. Isto permitiu
melhor controle de espaços de nomes e
uma
eficiente
alocação
dinâmica
de
memória. Uma linguagem típica desta
geração é o Algol 60.
Terceira Geração: são linguagens que dão
ênfase à simplicidade e eficiência. Uma
linguagem típica desta geração é a
linguagem Pascal. As estruturas de dados
desta geração mostram um deslocamento
da máquina para a aplicação. As estruturas
de controle são mais simples e eficientes.
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Aspectos Preliminares
Classificação
●

●

Quarta
Geração:
esta
geração
é
essencialmente o sinônimo para linguagens
com abstração de dados. A maioria das
linguagens
desta
geração
focam
na
modularização e no encapsulamento. Uma
linguagem típica desta geração é a
linguagem Ada.
Quinta Geração: nesta geração, Maclennan
agrupa diversos paradigmas como a
orientação a objeto e os paradigmas
funcional e lógico.

●
●

●
●
●

●

Primeira Geração: linguagem de máquina.
Segunda Geração: linguagens de montagem
(assembly).
Terceira Geração: linguagens procedurais.
Quarta Geração: linguagens aplicativas.
Quinta Geração: linguagens voltadas a
Inteligência artificial como as linguagens
lógicas (Prolog) e as linguagens funcionais
(Lisp).
Sexta Geração: redes neurais.

Henri Bal e Dick Grune, já apresentam uma
classificação em gerações de forma diferente,
enfatizando mais o aspecto da aplicação. São
elencadas 6 gerações.
Doris Apleby e Julius J. VandeKopple dividem
as linguagens em quatro gerações que
coincidem com as quatro primeiras gerações
elencadas por Henri Bal e Dick Grune.
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Evolução
Introdução
Já tivemos um resumo histórico sobre as linguagens de
programação. Veremos agora alguns aspectos sobre a evolução
linguagens, sem nos aprofundar muito no tema, apenas para
saber como as coisas chegaram onde estão hoje em dia.
Ao
lado
temos
siliconangle.com.

um

infográfico

disponível

no

site

Clique na imagem ao lado para acessar o site e observar a
imagem em alta definição.
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Evolução
Introdução
O livro “Land of Lisp: Learn to Program in Lisp, One Game at a Time!”, do autor
Conrad Barski, traz uma série de figuras divertidas sobre a evolução das
linguagens de programação.
O autor foca na linguagem LISP. Mas é divertido observar as imagens, analisando
o surgimento e evolução de algumas linguagens.
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O livro “Land of Lisp: Learn to Program in Lisp, One Game at a Time!”, do autor
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Evolução
Introdução
O livro “Land of Lisp: Learn to Program in Lisp, One Game at a Time!”, do autor
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Evolução
Genealogia
SEBESTA
(2011)
nos
apresenta a genealogia das
linguagens de programação.
Observe o Java, por exemplo.
Essa linguagem tem aspectos
do C++, C, ALGOL e Fortran.
Esse gráfico é bem fraquinho.
Dá pra ter uma noção, mas
ele traz apenas algumas
linguagens.
Convido o leitor a clicar na
imagem ao lado para ser
direcionado
para
o
site
levenez.com. Clique na opção
“Plotter”
e
veja
uma
genealogia
bem
mais
completa, de 1954 a 2015.
Divirta-se!
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Evolução
Antes de 1940
As linguagens de programação são anteriores
ao advento do primeiro computador moderno.
De início as linguagens eram apenas códigos.
Durante um período de nove meses entre
1842-1843,
Ada
Lovelace
traduziu
as
memórias do matemático italiano Luigi
Menabrea sobre a a mais nova máquina
proposta por Charles Babbage, a sua máquina
analítica. Com o artigo, ela anexou uma série
de anotações que especificavam em completo
detalhe um método para calcular números de
Bernoulli com a máquina, reconhecido por
alguns
historiadores
como
o
primeiro
programa de computador do mundo.
Herman Hollerith percebeu que poderia
codificar a informação em cartões perfurados
quando ele observou que o condutor de trens
controlava a presença dos titulares dos
bilhetes com a posição dos furos no bilhete.
Hollerith, então, começou a codificar os dados
do censo de 1890 em cartões perfurados.

A primeira linguagem de programação
moderna é difícil de ser identificada. No início,
as restrições do hardware definiam a
linguagem. Cartões perfurados dispunham de
até 80 colunas, mas algumas das colunas
tinham que ser usados para um número de
sequência de cada cartão.
Fortran incluía algumas palavras-chave que
eram as mesmas palavras em inglês, como
"IF" (se), "GOTO" (vá para) e "CONTINUE"
(continue). O uso de um tambor magnético
para a memória significava que os programas
de computador também tinham que ser
intercalados com as rotações do tambor.
Assim, os programas eram mais dependentes
do hardware do que hoje.
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Evolução
A Década de 1940
Na década de 1940 os primeiros computadores
elétricos, reconhecidamente modernos, foram
criados.

●
●
●

1943 - Plankalkül (Konrad Zuse)
1943 - ENIAC coding system
1949 – C-10

A limitada capacidade da memória forçava os
programadores
a
escrever
à
mão
economicamente programas em linguagem de
montagem (linguagem de máquina).
Logo se descobriu que a programação em
linguagem assembly exigia um grande esforço
intelectual e era muito sujeita a erros.
Em 1948, Konrad Zuse publicou um artigo
sobre a sua linguagem de programação
Plankalkül.
No
entanto,
esta
não
foi
implementada em
sua época
e
suas
contribuições originais foram isoladas de
outros desenvolvimentos.
Algumas linguagens importantes que foram
desenvolvidas durante este período incluem:
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Evolução
As Décadas de 1950 e 1960
Na década de 1950 as primeiras três
linguagens de programação modernas, cujos
descendentes ainda estão em uso difundido
hoje foram concebidas:
●

●

●

FORTRAN (1954), a "FORmula TRANslator",
inventada por John Backus e outros.
LISP, a "LISt Processor", inventada por John
McCarthy e outros.
COBOL, a COmmon Business Oriented
Language,
criada
pelo
Short
Range
Committee, com grande influência de Grace
Hopper.

●

●

Outra inovação, relacionada a esta última, foi
na forma como a linguagem foi descrita:
●

Outro marco na década de 1950 foi a
publicação, por um comitê de cientistas
americanos e europeus, de “uma nova
linguagem para os algoritmos”, a ALGOL 60
através da publicação do relatório “The ALGOL
60 Report”. Este relatório consolidou muitas
ideias que circulavam na época e apresentou
duas inovações chave quanto ao projeto de
linguagens:

Estrutura de blocos aninhados: pedaços
significativos de código poderiam ser
agrupados em bloco de instruções, sem ter
que ser transformados em procedimentos
separados e ser explicitamente chamados.
Escopo léxico: um bloco podia ter suas
próprias variáveis não acessíveis fora do
bloco, e muito menos manipuláveis de fora
do bloco.

Uma notação matemática exata, BackusNaur (BNF - é uma meta sintaxe usada para
expressar gramáticas livres de contexto, isto
é, um modo formal de descrever linguagens
formais.), foi utilizada para descrever a
sintaxe da linguagem. Quase todas as
linguagens de programação posteriores
utilizaram uma variante da BNF para
descrever a parte livre de contexto de sua
sintaxe.
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Evolução
As Décadas de 1950 e 1960
Algol 60 foi particularmente influente na
concepção
das
linguagens
posteriores,
algumas das quais logo se tornaram mais
populares.
Algumas ideias-chave da linguagem Algol
foram tomadas, produzindo-se a linguagem
ALGOL 68:
●

●

A sintaxe e semântica se tornaram ainda
mais ortogonais, com rotinas anônimas, um
sistema recursivo de digitação com funções
de ordem superior, etc.
Não somente a parte livre de contexto da
linguagem, mas a sintaxe da linguagem
completa e a semântica foram definidos
formalmente, em termos da gramática de
Van
Wijngaarden,
um
formalismo
desenvolvido especificamente para esta
finalidade.

Os recursos pouco utilizados de Algol 68 (por
exemplo, blocos simultâneos e paralelos) e
seu complexo sistema de atalhos sintáticos e
coerções de tipo automático tornou a
linguagem
impopular
entre
os
implementadores e ganhou a reputação de ser
difícil. Niklaus Wirth realmente saiu do comitê
de projeto para criar uma linguagem mais
simples: Pascal.
Panorama das duas décadas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1954
1955
1957
1958
1958
1959
1959
1962
1962
1964
1964

-

FORTRAN
FLOW-MATIC (antecessor do COBOL)
COMTRAN (antecessor do COBOL)
LISP
ALGOL 58
FACT (antecessor do COBOL)
COBOL
APL
Simula
BASIC
PL/I
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Evolução
1967 a 1978 | Paradigmas Fundamentais
A maioria dos principais paradigmas de
linguagem agora em uso foram inventados
durante este período:
●

●

●

●

●

Simula: inventada nos anos 1960 por
Nygaard e Dahl como um super conjunto de
Algol 60, foi a primeira linguagem a
suportar o conceito de classes.
C: uma das primeiras linguagens de
programação de sistemas, foi desenvolvido
por Dennis Ritchie e Ken Thompson nos
laboratórios da Bell entre 1969 e 1973.
Smalltalk: feito em meados de 1970,
forneceu uma base completa para o projeto
de uma linguagem orientada a objetos.
Prolog: projetada em 1972 por Colmerauer,
Roussel, e Kowalski, foi a primeira
linguagem de programação do paradigma
lógico.
ML: inventada por Robin Milner em 1973,
uma linguagem funcional, baseada em Lisp,
estaticamente tipada.

Cada uma dessas linguagens gerou toda uma
família de descendentes. As linguagens mais
modernas contam, pelo menos, com uma
delas em sua ascendência.
As décadas de 1960 e 1970 também viram um
considerável debate sobre os méritos da
“programação estruturada”, que, entre outros
aspectos, envolvia a programação sem o uso
de GOTO. Apesar de o debate ter ficado
quente
na
época,
quase
todos
os
programadores agora concordam que, mesmo
em linguagens que fornecem um comando de
desvio incondicional como o GOTO, é um mau
estilo de programação usá-lo, exceto em raras
circunstâncias.
Algumas linguagens importantes que foram
desenvolvidas durante este período incluem:
Pascal (1970), Forth (1970), C (1972),
Smalltalk (1972), Prolog (1972), ML (1973),
SQL (1978).
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Evolução
Anos 80 | Consolidação, Módulos, Performance
Os anos 1980 foram de relativa consolidação.
O C++ combinou a orientação a objetos com a
programação de sistemas. O governo dos
Estados Unidos padronizou a Ada, uma
linguagem de programação de sistemas
destinados à utilização por parte dos
contratantes de defesa.
No Japão e em outros lugares, vastas somas
foram gastas investigando as chamadas
linguagens de programação de quinta geração
que incorporavam a programação lógica em
suas construções.

Embora os principais paradigmas novos para
as linguagens de programação não tivessem
aparecido, muitos pesquisadores expandiram
as
ideias
das
linguagens
existentes
adaptando-os para novos contextos. Por
exemplo, as linguagens dos sistemas Argus e
Emerald adaptaram a programação orientada
a objeto para os seus sistemas distribuídos.
Algumas linguagens importantes que foram
desenvolvidas durante este período incluem:
●
●

A comunidade de linguagens funcionais se
dedicou a padronizar a ML e o Lisp. No lugar
de inventar novos paradigmas, todos estes
esforços
visaram
aperfeiçoar
as
ideias
inventadas na década anterior.

●
●
●

1983
1983
1985
1987
1989

-

Ada
C++
Eiffel
Perl
FL (Backus)
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Evolução
Anos 90 | A Era da Internet
A década de 1990 não viu nenhuma novidade
fundamental,
mas
a
recombinação
e
maturação das ideias antigas.
Uma filosofia de grande importância era a
produtividade
do
programador.
Muitas
linguagens
com
RAD
(aplicações
de
desenvolvimento rápido) surgiram, geralmente
vindo com uma IDE, coleta de lixo, e eram
descendentes de linguagens mais antigas.
Todas essas linguagens foram orientadas a
objeto. Entre estas estavam a Object Pascal,
Visual Basic, e C#. Java era uma linguagem
mais conservadora, que também incluiu a
coleta de lixo e recebeu muita atenção.

Muitos consideram essas linguagens de script
mais produtivas do que até mesmo as
linguagens RAD, por causa da facilidade com
que pequenos programas podem ser escritos e
mantidos. No entanto, linguagens de script
vieram a ser mais utilizadas em conexão com
a web.
Algumas linguagens importantes que foram
desenvolvidas durante este período incluem:
●
●
●
●
●
●

Mais radicais e inovadoras do que as
linguagens RAD foram as novas linguagens de
script. Estas não descenderam diretamente
das outras linguagens e contaram com
sintaxes novas e incorporação mais liberal de
novas funcionalidades.

●
●
●
●

1990
1991
1991
1993
1993
1994
1995
1995
2000
2008

-

Haskell
Python
Java
Ruby
Lua
ANSI Common Lisp
JavaScript
PHP
C#
JavaFX Script
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Evolução
Tendências
A evolução das linguagens de programação
continua, tanto na indústria quanto na
pesquisa. Algumas das tendências incluem:
●

●
●
●

●

●
●

●

●

Mecanismos para a adição de segurança e
verificação
da
confiabilidade
para
a
linguagem: verificação estática prolongada,
controle de fluxo de informação, estático
segurança em threads.
Mecanismos alternativos de modularidade.
Programação orientada a aspectos.
Desenvolvimento de software orientado a
componentes.
Metaprogramação, Reflexão ou acesso a
árvores de sintaxe abstratas.
Maior ênfase na distribuição e mobilidade.
Integração com bases de dados, incluindo
XML e bancos de dados relacionais.
Suporte para Unicode de forma que o
código-fonte
não
esteja
restrito
aos
caracteres contidos no código ASCII.
XML para a interfaces gráficas (XUL, XAML).
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Tópicos Importantes
Variáveis
Na programação, uma variável é um objeto
(uma posição, frequentemente localizada na
memória) capaz de reter e representar um
valor ou expressão. Enquanto as variáveis só
“existem” em tempo de execução, elas são
associadas
a
“nomes”,
chamados
identificadores,
durante
o
tempo
de
desenvolvimento.

O computador armazena os dados nessas
divisões, sendo que em cada divisão só é
possível armazenar um dado e toda vez que o
computador armazenar um dado em uma
dessas divisões, o dado que antes estava
armazenado é eliminado. O conteúdo pode ser
alterado, mas somente um dado por vez pode
ser armazenado naquela divisão.

Quando nos referimos à variável, do ponto de
vista da programação de computadores,
estamos tratando de uma “região de memória
(do computador) previamente identificada cuja
finalidade
é
armazenar
os
dados
ou
informações de um programa por um
determinado espaço de tempo”.

O computador identifica cada divisão por
intermédio de um endereço no formato
hexadecimal, e as linguagens de programação
permitem nomear cada endereço ou posição
de memória, facilitando a referência ao
endereço de memória.

A memória do computador se organiza tal qual
um armário com várias divisões. Sendo cada
divisão identificada por um endereço diferente
em uma linguagem que o computador
entende.

Uma variável é composta por dois elementos
básicos: o conteúdo (o valor da variável) e o
identificador (um nome dado à variável para
possibilitar sua utilização).
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Tópicos Importantes
Tipos de Dados
O que seriam os tipos de dados? Vimos na
página anterior que podemos criar variáveis
para ter acesso a valores que estão na
memória. Por exemplo:
A = “albert”;
B = 125;
Temos duas variáveis, cujos identificadores
são “A” e “B”. Mas observe que a primeira
contém um texto e a segunda contém um
número. É aí que entram os tipos de dados.
Um tipo de dado define uma coleção de
objetos de dados e um conjunto de operações
pré-definidas sobre estes objetos.
A variável “A” seria do tipo TEXTO ou STRING
ou VARCHAR, etc.

Os tipos de dados são uma combinação de
valores e de operações que uma variável pode
executar, o que pode variar conforme o
sistema operacional e a linguagem de
programação.
São utilizados para indicar ao compilador ou
interpretador as conversões necessárias para
obter os valores em memória durante a
construção do programa. O tipo de dado ajuda
também o programador a detectar eventuais
erros envolvidos com a semântica das
instruções.
Os tipos têm geralmente associações com
valores na memória ou com objetos (para uma
linguagem orientada a objeto) ou variáveis.

A variável “B” seria do tipo INTEIRO ou
INTEGER ou NUMBER, etc.
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Tópicos Importantes
Tipos de Dados
Como já mencionado, cada linguagem definirá
os seus tipos de dados.
Podemos
saber:
●
●
●

definir

algumas

classificações,

a

Tipos primitivos e compostos.
Tipos fortes e fracos.
Tipos estáticos e dinâmicos.

Tipos Primitivos e Compostos
Um tipo primitivo (também conhecido por
nativo ou básico) é fornecido por uma
linguagem de programação como um bloco de
construção básico.
Um tipo composto pode ser construído em
uma linguagem de programação a partir de
tipos primitivos e de outros tipos compostos,
em um processo chamado composição.

Tipos primitivos típicos incluem caractere,
inteiro (representa um subconjunto dos
números inteiros, com largura dependente do
sistema e pode possuir sinal ou não), ponto
flutuante (representa o conjunto dos números
reais), booleano (lógica booleana, verdadeiro
ou falso) e algum tipo de referência (como
ponteiro ou handles).
Tipos primitivos mais sofisticados incluem
tuplas, listas ligadas, números complexos,
números racionais e tabela hash, presente
sobretudo em linguagens funcionais.
Espera-se que operações envolvendo tipos
primitivos sejam as construções mais rápidas
da linguagem. Por exemplo, a adição de
inteiros pode ser feita com somente uma
instrução de máquina.
Os tipos compostos se dividem em
homogêneos
(vetores
e
matrizes)
e
heterogêneos (registros).
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Tópicos Importantes
Tipos de Dados
Em algumas universidades existe uma
disciplina específica só para estudar os tipos
compostos,
muitas
vezes
chamada
de
Estrutura de Dados.

●

Como já mencionado, os tipos compostos se
dividem em homogêneos (vetores e matrizes)
e heterogêneos (registros).
●

●

As estruturas homogêneas são conjuntos de
dados formados pelo mesmo tipo de dado
primitivo.
As estruturas heterogêneas são conjuntos
de dados formados por tipos de dados
primitivos diferentes (campos do registro)
em uma mesma estrutura.
●

O estudo das estruturas de dados está em
constante desenvolvimento (assim como o de
algoritmos), mas, apesar disso, existem certas
estruturas clássicas que se comportam como
padrões.

Vetores ou arrays: são estruturas de dados
lineares e estáticas, isto é, são compostas
por um número fixo (finito) de elementos de
um determinado tipo de dados. O tempo de
acesso aos elementos de um vetor é muito
rápido, sendo considerado constante: o
acesso aos elementos é feito pelo seu índice
no vetor. Porém, a remoção de elementos
pode ser custosa se não for desejável que
haja espaços “vazios” no meio do vetor, pois
nesse caso é necessário “arrastar” de uma
posição todos os elementos depois do
elemento removido. Essa é uma estrutura
muito recomendada para casos em que os
dados armazenados não mudarão, ou pouco
mudarão, através do tempo.
Lista: é uma estrutura de dados linear. Uma
lista
ligada,
também
chamada
de
encadeada, é composta por nós que
apontam para o próximo elemento da lista,
o último elemento apontará para nulo. Para
compor uma lista encadeada, basta guardar
seu primeiro elemento.
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Tópicos Importantes
Tipos de Dados
●

●

Fila: são estruturas baseadas no princípio
FIFO (first in, first out), em que os
elementos que foram inseridos no início são
os primeiros a serem removidos. Uma fila
possui duas funções básicas: ENQUEUE, que
adiciona um elemento ao final da fila, e
DEQUEUE, que remove o elemento no início
da fila. A operação DEQUEUE só pode ser
aplicada se a fila não estiver vazia,
causando um erro de underflow ou fila vazia
se esta operação for realizada nesta
situação.
Pilha: é uma estrutura de dados baseada no
princípio LIFO (LAST in, FIRST out), na qual
os dados que foram inseridos primeiros na
pilha serão os últimos a serem removidos.
Existem duas funções que se aplicam a
todas as pilhas: PUSH, que insere um dado
no topo da pilha, e POP, que remove o item
no topo da pilha.

●

●

Árvore: é uma estrutura de dados em que
cada elemento tem um ou mais elementos
associados, podendo definir-se uma árvore
recursivamente como: (1) uma estrutura
(uma árvore); (2) um nó (designado por
raiz), que contém a informação a armazenar
e um conjunto finito de árvores (as
subárvores).
Árvore Binária: é uma árvore em que cada
nó tem no máximo dois filhos. São muito
utilizadas como estruturas de buscas.

Além dessas estruturas, podemos citar o
Grafo, o Deque e a Tabela de Hash (hash table
ou hash map).
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Tópicos Importantes
Tipos de Dados
Tipos Fortes e Fracos
Linguagens implementadas com tipificação
forte (linguagem fortemente tipificada), tais
como Java e Pascal, exigem que o tipo de
dado de um valor seja do mesmo tipo da
variável ao qual este valor será atribuído.
Exemplo:
1. Declaração de Variáveis
2. TEXTO nome
3. INTEIRO idade
4.
5. Atribuições
6. nome = "Albert"
7. idade = 25.2
Ocorrerá um erro ao compilar a linha 7, pois o
valor “25.2”, que é do tipo REAL, precisa ser
convertido para o tipo de dado INTEIRO.

Em linguagens com tipos de dados fracos, tais
como PHP e VBScript, a conversão não se faz
necessária, sendo realizada implicitamente
pelo compilador ou interpretador. Se o
programa anterior fosse escrito em PHP, não
ocorreria nenhum erro. Uma vantagem da
tipificação forte é o fato de que a mesma
permite a detecção do mau uso de varáveis
que resultam em erros de tipo.
Tipos Estáticos e Dinâmicos
A verificação do tipo de dado é feita de forma
estática em tempo de compilação ou de forma
dinâmica em tempo de execução. Em C, C++,
Java e Haskell os tipos são estáticos, em
Scheme, Lisp, Smalltalk, Perl, PHP, Visual
Basic, Ruby e Python são dinâmicos.
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Tópicos Importantes
Estruturas de Controle
Em ciência da computação, estrutura de
controle (ou fluxo de controle) refere-se à
ordem em que instruções, expressões e
chamadas de função são executadas ou
avaliadas em programas de computador sob
programação imperativa ou funcional.

A estrutura sequencial realiza
um conjunto predeterminado
de
comandos
de
forma
sequencial, de cima para baixo,
na ordem em que foram
declarados.

Para ressumir: são os For, While, Ifs e Cases
da vida.

A estrutura de seleção realiza
diferentes ações dependendo
se a seleção (ou condição) é
verdadeira ou falsa, em que a
expressão é processada e
transformada em um valor
booleano.
Exemplos:
If...Then...Else; Case...Of.

Os tipos de estruturas de controle disponíveis
diferem de linguagem para linguagem, mas
podem ser caracterizados por seus efeitos.
Nas primeiras linguagens era muito comum o
uso do GOTO, que fazia um desvio
incondicional do código. Era um mau estilo de
programação, visto que o tal desvio era motivo
para vários erros de programação.
Podemos resumir as estruturas em três tipos:
sequenciais, de seleção e de repetição.

A estrutura de repetição realiza
e/ou
repete
diferentes
algoritmos/ações dependendo
se uma condição é verdadeira
ou falsa. Exemplos: While...Do;
For...; Repeat...Until.
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Tópicos Importantes
Subprograma ou Sub-rotina
Uma sub-rotina (função, procedimento ou
mesmo subprograma) consiste em uma porção
de código que resolve um problema muito
específico, parte de um problema maior (a
aplicação final).

●

●

●

O conceito de função difere da noção de
procedimento, já que devolve um valor, se
bem que, em algumas linguagens, esta
distinção não existe. Por exemplo, em C, a
implementação de um procedimento é uma
função do tipo void (sem retorno).
No contexto da programação orientada a
objetos, estas sub-rotinas são encapsuladas
nos próprios objetos, passando a designar-se
métodos.
Quais as vantagens
Seguem algumas:

de

usar

●

●

Redução
de
código
duplicado
num
programa.
Possibilidade de reutilizar o mesmo código
sem
grandes
alterações
em
outros
programas.
Decomposição de problemas grandes em
pequenas partes.
Melhorar a interpretação visual de um
programa.
Esconder ou regular uma parte de um
programa, mantendo o restante do código
alheio às questões internas resolvidas
dentro dessa função.

Componentes da sub-rotina:
●

sub-rotinas?
●

●

Seu protótipo (assinatura), que inclui os
parâmetros que são passados no momento
da invocação.
O corpo, que contém o bloco de código que
resolve o problema proposto.
Um possível valor de retorno.
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Tópicos Importantes
Passagem de Parâmetros
Os identificadores utilizados na assinatura de
um método, ou seja, na definição de uma subrotina são chamados de parâmetros formais,
ou simplesmente parâmetros.
Os identificadores que são utilizados na
chamada aos subprogramas são chamados de
parâmetros
reais,
ou
simplesmente
argumentos.
Há 3 formas distintas de se fazer a passagem
de parâmetros para um subprograma:
passagem por referência, passagem por cópia
e passagem por nome. A maioria das
linguagens usa o critério posicional para fazer
a amarração entre argumentos e parâmetros.
Exemplo:

Nesse caso, “p1, p2, ... , pn” são os
parâmetros e “a1, a2, ..., an” são os
argumentos. Pelo critério posicional, o
primeiro argumento será passado para o
primeiro parâmetro (p1 := a1), o segundo
argumento será passado para o segundo
parâmetro (p2 := a2), e assim por diante.
Passagem por Referência
A função chamadora passa para a função
chamada apenas o endereço do argumento.
Dessa forma, a variável usada como
argumento é compartilhada entre as duas
funções e eventuais alterações dentro da
função chamada serão refletidas diretamente
no argumento.

procedure Teste (p1, p2, ..., pn);
Chamada:
Teste (a1, a2, ..., an);
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Tópicos Importantes
Passagem de Parâmetros
Passagem por Cópia
Os parâmetros se comportam como variáveis
locais. Podemos subdividir a passagem por
cópia em três tipos: passagem por valor (in
mode), passagem por resultado (out mode), e
passagem por valor-resultado (inout mode).

Por valor: os argumentos são usados para
inicializar os parâmetros, que funcionam como
variáveis locais. Os parâmetros são usados
para receber os valores trazidos pelos
argumentos. Não retornam valores através dos
parâmetros. Se os parâmetros forem do tipo
ponteiro, a passagem por valor se comportará
igual à passagem por referência.
Por Resultado: Diferentemente da passagem
por valor, os parâmetros não recebem valor
quando o subprograma é chamado. Assim
como na passagem por valor, os parâmetros
também funcionam como variáveis locais. Esse
mecanismo é semelhante àquele utilizado por
uma função para devolver o resultado do seu
processamento – a diferença consiste apenas
na notação: a função usa o seu próprio nome
para retornar com o resultado, enquanto que
este mecanismo usa um parâmetro ou uma
palavra-chave dentro da função, como result
ou return.
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Índice Tiobe
Apresentação
O Índice TIOBE (do inglês, TIOBE Programming Community Index) é uma lista ordenada de
linguagens de programação, classificada pela frequência de pesquisa na web usando o nome da
linguagem como a palavra-chave. O índice é atualizado mensalmente. De acordo com o site, o
índice TIOBE não é sobre a melhor linguagem de programação, ou em qual se tem escrito a maior
quantidade de linhas de código. Entretanto, o site alega que a frequência de buscas pode refletir o
número de engenheiros hábeis, cursos e vagas de emprego no mundo todo. Clique na imagem
para acessar o índice.
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