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Software 

• “Consiste em instruções (programas de computador) que, quando 
executadas, fornecem características, funções e desempenho 
desejados”. 

• Produto maleável, ou seja, seu material componente (código fonte) 
é facilmente manipulável 

1- INSTRUÇÕES  

   que quando executadas produzem a função e o desempenho desejados 

2 - ESTRUTURAS DE DADOS 

   que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação 

3 - DOCUMENTOS 

   que descrevem a operação e o uso dos programas 

 



Software como Produto e como Veículo de 
distribuição de produto 
• Como Produto 

• Fornece o potencial computacional representado pelo hardware ou por 
uma rede de computadores 

• “Software é um transformador de informações - produzindo, 
gerenciando, adquirindo, modificando, exibindo ou transmitindo 
informações” PRESSMAN 

• Como Veículo de distribuição de produto 
• Atua como base no controle do computador(sistemas operacionais), a 

comunicação de informações (redes) e a criação e o controle de outros 
programas (ferramentas de software e ambiente) 



Software 

• Distribui informações; 

• Transforma dados pessoais; 

• Gerencia informações comerciais; 

• Fornece um portal para redes mundiais de informação (Internet). 

• Características: 
• Desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufaturado no sentido 

clássico; 
• Não se desgasta mas se deteriora 
• A maioria é feita sob medida em vez de ser montada a partir de 

componentes existentes 

 



Curva de Defeitos para Hardware 

 

• Conhecido como curva da 
banheira; 

• Indica que o hardware 
apresenta taxas de defeitos 
altas no inicio da vida;  

• Defeitos são corrigidos e a 
taxa cai para um nível estável; 

• Medida que o tempo passa a 
taxa aumenta novamente 
(Hardware começa a se 
desgastar)  

tempo 

“desgaste” 
“mortalidade 

infantil” 

 

índice 

de 

falhas 



Curvas de Defeitos para Software 

índice de 

falhas 

mudança 

curva real 

curva idealizada 

tempo 

• Defeitos não descobertos irão aparecer em altas taxas  logo no inicio da vida 
do software; 

• Serão corrigidos durante; 

• Conclusão: software não de desgasta e sim se deteriora  



• Engenharia de Software é uma estratégia sistemática, disciplinada e 

quantificável para a Programação. 

• • Envolve o desenvolvimento, operação e manutenção do software. 

• • Elementos fundamentais : 

• – Métodos 

• – Ferramentas 

• – Procedimentos 

Engenharia de Software 
 



Engenharia de Sistemas 

Análise  de Requisitos  

Projeto   

Codificação  

Testes  

Manutenção 

Engenharia de Software 
 



A Engenharia de Software  visa : 

– Otimizar sempre o desempenho; 

– Desenvolvimento de software 

• De alta qualidade 

• De forma prática, ordenada  e medida. 

• Satisfatórios dentro dos prazos e orçamentos 

Engenharia de Software 
 



Perguntas mais frequentes sobre 
engenharia 



Mitos Relativos ao Software 



Mitos 

• Gerenciamento 

Ferramentas 

modernas de 

software e hardware 

são suficientes 

Padrões e 

Procedimentos  

(Manuais, Livros) 

Se o cronograma, 

atrasar podemos 

acrescentar mais 

programadores 

Posso Terceirizar o 

projeto de software e 

relaxar 

Uso eficiente de ferramentas 

 exige conhecimento 

Desatualizados, obsoletos 



Mitos 

Profissionais da Área 

Uma vez feito, não 

teremos problemas 

futuros 

Até que o programa 

entre em 

funcionamento, não 

podemos avaliar a 

qualidade 

O único produto de 

um projeto de 

software é o conjunto 

de programas 

A engenharia de 

software nos fará 

criar documentação 

volumosas 



Mitos 

• Cliente 

Uma definição geral 

dos objetivos é 

suficiente para 

começar  a escrever 

os programas 

Os requisitos de software 

mudam continuamente, 

mas as mudanças podem 

ser facilmente assimilada, o 

software é flexível 



Evolução dos Sistemas 

• No início 
• A programação era considerada uma espécie de arte 

• Os altos custos de hardware escondiam os custos de software 

• Os sistemas eram simples e construídos por pequenas equipes 

• Sistemas construídos para resolver problemas específicos 

• Crise do Software 
• Teve inicio em meados da década de 1960 

• Os custos de hardware começam a se reduzir 

• Os computadores se tornaram cada vez mais velozes 

• A capacidade de armazenamento dos computadores aumentou 

• A demanda por software cresceu com os avanços do hardware 

• As equipes de desenvolvimento não acompanharam a demanda por 
produção 



Evolução dos Sistemas 

• Década de 1960 
• Sistema em Batch 
• Distribuição limitada 
• Software customizado 

• Década de 1970 
• Sistemas multiusuário 
• Tempo real 
• Banco de Dados 
• Software Produto 

• Década de 1980 
• Sistemas distribuídos 
• Inteligência embutida 
• Hardware barato 
• Impacto no consumidor 



Evolução dos Sistemas 

• Década de 1990 
• Sistemas pessoais 

• Orientação a objeto 

• Sistemas especialistas 

• Redes neurais 

• Computação paralela 

• Década de 2000 
• Plataforma WEB 

• Integração com pacotes 

• Componentes e reutilização 

• Sistemas inter organizados 

• Fábricas de software 

 

Estimativas de prazo e de custo   

Produtividade das pessoas   

Qualidade de software  

Software difícil de manter   



Mudanças na Engenharia de Software 



Construção do Software 





Tipos de Software 

• Sistemas de software: uma coleção de programas escritos 
para servir a outros programas (SO, compiladores) 

• Sistemas de tempo real: monitoram e controlam eventos do 
mundo real ao mesmo tempo 

• Sistemas de Informação: sistemas de apoio a processos de 
negócio e que consistem na manutenção e processamento de 
bases de informação 

• Sistema de Engenharia: sistemas que apoiam atividades de 
negócio, não manipulando grandes bases de dados 



Tipos de Software 

• Sistemas Distribuídos: formados por componentes de 
software executado em computadores distintos e conectados 
por uma rede 

• Sistemas embarcados: sistemas que residem em memória 
não volátil e são distribuídos como parte de algum equipamento 

• Sistemas para computadores pessoais: jogos, planilhas, 
processadores de texto, entre outros 



Ciclo de Vida 

• Um ciclo de vida é uma descrição de um conjunto de etapas que 
devem ser executadas para o desenvolvimento de um produto de 
software 

• Determina a interação entre as etapas e o momento em que elas 
devem ser executadas em relação a uma primeira 

• Cada etapa define quem participa, as atividades que devem ser 
executadas e os critérios de encerramento 

• A transição entre fases ocorre com entregas de produtos ou 
transferência técnica de especificações 

• E m geral, as fases somente terminar quando a entrega da fase 
anterior foi homologada 

• Devem existir critérios tangíveis para esta aprovação 

 



Ciclo de Vida 

Definição 

Desenvolvimento 

Implantação 

Manutenção 

Planejamento 

Análise de Requisitos 

Especificação do Sistema 

Projeto 

Implementação 

Teste 

Operação 

Correções 

Adaptações 

Melhorias 

O que? 

Como? 

Tornar Realidade 

Mudanças 



Processo de Desenvolvimento 

• Define: 

• Um ciclo de vida para o software é um paradigma; 

• Os métodos que serão utilizados durante o desenvolvimento; 

• As ferramentas que suportam estes métodos; 

• Os papéis dos desenvolvedores; 

 



Etapas do processo de Desenvolvimento 

• Análise de Requisitos: objetivo descrever o que o software deve 
fazer e para quem devem ser construídas estas funcionalidades 

• Projeto: dado um conjunto de requisitos, o projeto define uma 
solução computacional para sua implementação 

• Codificação: tradução do projeto para uma linguagem de 
programação 

• Testes: Verificação do código para determinar se este atende ao 
projeto e implementa corretamente os requisitos 

• Manutenção: atua sobre o software previamente desenvolvido com 
o intuito de corrigir erros nele presentes e evoluí-lo de forma que 
continue útil. 



Análise de Requisitos 

• Objetivos: 

• Identificar e entender as necessidades do usuário; 

• Verificar a capacidade de desenvolvimento destas 
necessidades (econômicas, técnicas, legal) 

• Distribuir funções do sistema entre as pessoas, o hardware, o 
software e outros elementos do sistema 

• Criar um modelo de sistema, utilizado pelas fases seguintes 

• A análise não focaliza a solução, mas o problema! 

 



Projeto 

• Transformação dos requisitos em representações de software; 

• Introdução de restrições computacionais no modelo de análise; 

• Criação de instrumentos para tratar os aspectos 
computacionais; 

• Dividi em duas etapas: 
• Projeto a arquitetura: transformação dos requisitos em dados e 

arquiteturas de software. 

• Projeto detalhado: refinamentos da arquitetura, que são 
representados por estruturas de dados bem definidas. 



Codificação 

• Tradução dos algoritmos estabelecidos durante o projeto 
refinado para uma linguagem de programação; 

• A linguagem de programação deve ser coerente com o 
paradigma utilizado durante as fases anteriores; 



Testes 

• Processo de execução de um programa com a intenção de 
encontrar erros ocultos; 

• Testes de caixa branca: focalizam a estrutura do programa; 

• Testes de caixa preta: focalizam a validação dos requisitos de 
um software; 

• Devem ser conduzidos por casos de teste gerados a partir da 
especificação. 



Implantação 

• Implica em colocar o software em operação no ambiente do 
usuário; 

• Preparação dos dados; 

• Conversão de dados; 

• Integração com outros sistemas; 

• Treinamento de operadores; 

• Disponibilização de manuais ; 

• Suporte a operação(Help Desk). 



Manutenção 

• Processo de correção de erros latentes do processo de 
desenvolvimento; 

• Tipos: 
• Corretiva: correção de erros não localizados durante as etapas de 

testes 

• Adaptativa: alteração do software para um novo hardware ou 
plataforma 

• Evolutiva: modificação das funções do sistema ou acréscimo de 
novas funções 

• Preventiva: modificação do software para facilitar as futuras 
manutenções 

 



Modelos de Ciclo de Vida  

• Existem diversos modelos de ciclos de vida, entre eles: 
• Ciclo de vida cascata 

• Modelo em V 

• Ciclo de vida incrementais 

• Ciclo de vida Evolutivo 

• Ciclo de vida RAD 

• Ciclo de vida em espiral 

• Ciclo de vida com componentes 

• Ciclo de vida transformacional 



Modelo Cascata 

• Formalizado por Royce em 1970, modelo mais antigo. 

• Atividades: 
• Análise e definição de requisitos 

• Projeto 

• Implementação 

• Teste 

• Integração 

• Primeiro a impor o planejamento e o gerenciamento ao processo de 
software; 

• Nome foi dado em razão da sequencia das fases, onde cada fase só 
comela quando a anterior termina, e da transmissão do resultado da 
fase anterior com entrada para a fase atual. 



Modelo Cascata 

 

• Ênfase às fases de 
análise e projeto antes de 
partir para a 
programação; 

• Objetivo do software 
esteja bem definido evite 
retrabalhos; 

• Primeira versão sistema 
apenas ao final; 

• Não prevê revisão de 
fases; 

• Risco alto. 



Modelo V 
• Modelo cascata é 

colocado em forma de 
V; 

• Lado esquerdo ficam a 
análise de requisitos 
até o projeto, 
codificação fica no 
vértice e os testes, 
desenvolvimento, 
implantação e 
manutenção, à direita.  



Modelo V 

• Ênfase na verificação e validação; 

• Cada fase do lado esquerdo gera um plano de teste a ser 
executado no lado direito; 

• Código fonte é testado, do mais baixo nível ao nível sistêmico 
para confirmar os resultados, seguindo os planos de teste; 

• Cliente só recebe a primeira versão do software no final do 
ciclo; 

• Apresenta menos risco, devido ao planejamento prévio dos 
testes nas fases de análise e projeto. 



Ciclos de Vida Incremental 

• Modelo de Mills em 1980, requisitos são obtidos e de acordo 
com a funcionalidade são agrupados em módulos 

• Equipe trabalha junto ao cliente definindo a prioridade em que 
cada módulo será desenvolvido 

• Cada módulo passa por todas as fases do cascata de projeto 





Modelo Evolutivo 

• Requisitos são adquiridos em paralelo à evolução do sistema; 

• Parte do principio que o cliente não expõe todos os requisitos, 
ou os requisitos não são tão bem conhecidos, os requisitos 
ainda estão sofrendo mudança; 

• Análise é realizada em cima dos requisitos conseguidos e é 
entregue a primeira versão ; 

• Cliente utiliza o software e envia o feedbacks esclarecendo o 
que não foi bem entendido e dá mais informações. 





RAD -  “Rapid Application Development” 

• Formalizado por James Martin em 1991, evolução da prototipagem 
rápida; 

• Desenvolvimento rápido da aplicação; 

• Ciclo de vida extremamente comprimido, de forma a encontrarem-se 
exemplos, de duração de 60 a 90 dias; 

• Ideal para clientes buscando lançar soluções pioneiras no mercado; 

• Ciclo de vida Incremental, iterativo ; 

• Atividades são realizadas em paralelo, os incrementos são 
desenvolvidos ao mesmo tempo, por equipes diferentes; 

• Fase de levantamento de requisitos deve-se usar metodologias mais 
dinâmicas e rápidas; 

• Workshops ao invés de entrevista. 





Prototipagem 

• Construção de um exemplar do que foi entendido dos requisitos 
capturados do cliente; 

• Pode ser considerado um ciclo de vida ou pode ser usado com 
ferramenta em outros ciclos de vida; 

• Pode ser desenho de uma tela, um software contendo algumas 
funcionalidades do sistema; 

• Podem ser operacionais (usados pelo cliente em ambiente real) 
ou não operacionais( não estão aptos a serem utilizados em 
produção). 



Cliente fará comparações entre o sistema final e o que foi “prometido” através do protótipo 

e pode ficar insatisfeito. 



Modelo Espiral 

• Proposto por Boehm em 1988 trata de uma abordagem cíclica 
das fases do processo, onde cada volta ou iteração temos 
versões evolucionárias do sistema; 

• Guiado por risco, suporta sistemas complexos e/ou de grande 
porte, onde falhas não são toleráveis; 

• Cada iteração há uma atividade dedicada à análise de riscos e 
apoiada através de geração de protótipos. 






