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Resumo

A ascensão do uso de tecnologias móveis no mundo, como smartphones e tablets, conecta-

dos a redes móveis, vem mudando velhos hábitos e criando novas maneiras da sociedade

acessar informações e interagir com sistemas computacionais. Dessa forma, os sistemas de

informação tradicionais estão passando por um processo de adequação a esse novo con-

texto computacional. Entretanto, é importante destacar que as características desse novo

contexto são diferentes. Nele existem novos recursos e consequentemente novas possibili-

dades assim como restrições não existentes antes. En�m, os sistemas desenvolvidos para

esse ambiente possuem requisitos e características diferentes dos sistemas de informação

tradicionais. Por este motivo, existe a necessidade de reavaliar o conhecimento atual so-

bre os processos de planejamento e construção para o desenvolvimento de sistemas neste

novo ambiente. Uma área, em particular, que demanda tal adequação é a de estimativa

de software. Os processos de estimativa, de uma maneira geral, se baseiam nas caracterís-

ticas dos sistemas, tentando quanti�car a complexidade de implementá-los. Diante disto,

o objetivo principal desse trabalho é apresentar uma proposta de adaptação de modelo de

estimativa para desenvolvimento de aplicações móveis. Ao longo do trabalho analisamos

os métodos de estimativas existentes, identi�camos características especí�cas de sistemas

para dispositivos móveis e �nalmente será proposta uma adaptação para esta área de um

método de estimativa já existente.

Palavras-chave: Engenharia de Software, Qualidade de Software, Estimativa de Software,

Revisão Sistemática, Aplicações Móveis, Computação Móvel.



Estimating Project Development Mobile Application

Author: Laudson Silva de Souza

Supervisor: Prof. Dr. Gibeon Soares de Aquino Jr.

Abstract

The rise of the use of mobile technologies in the world, such as smartphones and tablets,

connected to mobile networks is changing old habits and creating new ways for the society

to access information and interact with computer systems. Thus, traditional information

systems are undergoing a process of adaptation to this new computing context. However,

it is important to note that the characteristics of this new context are di�erent. There are

new features and, thereafter, new possibilities, as well as restrictions that did not exist

before. Finally, the systems developed for this environment have di�erent requirements

and characteristics than the traditional information systems. For this reason, there is the

need to reassess the current knowledge about the processes of planning and building for

the development of systems in this new environment. One area in particular that demands

such adaptation is software estimation. The estimation processes, in general, are based on

characteristics of the systems, trying to quantify the complexity of implementing them.

Hence, the main objective of this paper is to present a proposal adapt for an estimation

model for mobile applications development. Throughout the paper, the existing estimation

methods are analyzed, speci�c characteristics of systems for mobile devices are identi�ed

and, �nally, an adaptation of an existing estimation method for this area is proposed.

Keywords : Software Engineering, Software Quality, Estimating, Software, Systematic Re-

view, Mobile Applications, Mobile Computing.
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1 Introdução

A computação vem se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas e, atu-

almente, de maneira bem mais intensa e acelerada com a ascensão do uso de tecnologias

móveis no mundo, como telefones celulares, smartphones e tablets, conectados a redes mó-

veis, cada vez mais presentes em diversos locais e com velocidades melhores. Estamos nos

deparando com um novo cenário tecnológico que vem mudando velhos hábitos e criando

novas maneiras da sociedade acessar informações e interagir com sistemas computacionais

(NAISMITH et al., 2004), (MACARIO; TORCHIANO; VIOLANTE, 2009) e (LIU et al., 2003).

A ITU1 estima que existam mais de 6 (seis) bilhões de assinantes de telefonia móvel

em todo o mundo. De acordo com o Gartner, 1.75 bilhões de pessoas possuem telefones

móveis com capacidades avançadas e prevê um crescimento ainda maior no uso dessa tec-

nologia nos próximos anos (GARTNER, 2013). Há uma tendência mundial para o aumento

do número de usuários conectados à rede através de dispositivos móveis, o que consequen-

temente, produzirá uma demanda cada vez maior de sistemas de informação, aplicativos

e conteúdo para tais equipamentos. Novas formas de usar os sistemas de informações

existentes estão surgindo. Em particular, sistemas que outrora eram acessados através

de interfaces Web, por computadores pessoais localizados em escritórios, universidades

ou residências, estão disponibilizando novas maneiras de acesso a partir de dispositivos

móveis, que por sua vez possuem requisitos e capacidades diferentes dos computadores

pessoais.

Dessa forma, percebemos que os sistemas de informação tradicionais estão passando

por um processo de adequação a esse novo contexto computacional. Os avanços atuais,

incluindo o aumento do poder computacional destes novos dispositivos agregado à integra-

ção de vários equipamentos em um único e alinhado com a mudança de comportamento

dos usuários, criam de fato um novo ambiente para desenvolvimento de soluções compu-

tacionais. Entretanto, é importante destacar que as características desse novo contexto

são diferentes. Eles apresentam novos recursos e consequentemente novas possibilidades

1International Telecommunication Union
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(YANG; YANG; HUANG, 2010), (KETYKó et al., 2010), (YANG; LEE; CHEN, 2011) e (LOWE;

MANDL; WEBER, 2012), assim como introduzem restrições não existentes nos sistemas

convencionais (HUSTED; SAÏDI; GEHANI, 2011) e (SHABTAI et al., 2010).

O fato é que este novo cenário tecnológico que vem emergindo, com novos requisitos

e restrições, exige uma reavaliação do conhecimento atual sobre os processos de planeja-

mento e construção de sistemas de software. Estes novos sistemas possuem características

diferentes e, por esse motivo, uma área, em particular, que demanda tal adequação é a

de estimativa de software. Os processos de estimativa, de uma maneira geral, se baseiam

nas características dos sistemas, tentando quanti�car a complexidade de implementá-los.

Por este motivo, é importante analisar os métodos atualmente propostos para estimativas

de projetos de software e avaliar a aplicabilidade dos mesmos para este novo contexto da

computação móvel.

1.1 Objetivos

Diante disto, o objetivo principal desse trabalho é apresentar uma proposta de

adaptação de modelo de estimativa para projeto de desenvolvimento de apli-

cações móveis, como também discutir sobre a aplicabilidade dos modelos tradicionais

usados em estimativa de sistemas de informação para o escopo de desenvolvimento de

sistemas no contexto da computação móvel. Nele também serão:

• analisados os principais métodos de estimativas existentes;

• identi�cadas as características especí�cas de sistemas móveis;

• e proposta uma adaptação de um método de estimativa para este novo contexto.

1.2 Metodologia

O trabalho se baseia na identi�cação de que o desenvolvimento de aplicativos mó-

veis requer a preocupação com alguns aspectos (requisitos não-funcionais), diretamente

relacionados ao ambiente móvel, que o faz diferente do desenvolvimento de sistemas de

informação e outros. Por este motivo, normalmente o �esforço� e consequentemente a

�complexidade� de desenvolver o mesmo conjunto de funcionalidades neste ambiente é

bem diferente do que fazer o mesmo em ambientes tradicionais como web e desktop. A

Figura 1 ilustra as atividades desenvolvidas.
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Figura 1: Atividades Desenvolvidas

Baseado nisso, o primeiro passo foi buscar métodos de estimativas existentes que,

de alguma forma, indicasse que eram aplicáveis para o desenvolvimento de aplicações

móveis. Nesse primeiro levantamento, uma revisão sistemática, não foi possível identi�car

qualquer método que fosse especí�co para este ambiente. Então, foi realizada uma revisão

de literatura com o objetivo de levantar os principais métodos de estimativas existentes e

suas características.

Quase que em paralelo ao primeiro passo, foi iniciado um trabalho de tentativa de

levantamento de quais características são essas e as especi�cidades para aplicações móveis.

Com isso foi realizado outro levantamento, uma revisão sistemática, das características

especí�cas de aplicações móveis e dos dispositivos móveis, características essas que podem

in�uenciar na complexidade do produto. A partir da conclusão deste levantamento, foi

realizado um survey entre especialistas no desenvolvimento móvel, com intuito de validar

as características levantadas através da revisão sistemática como também comprovar a

in�uência das mesmas. Por �m, foi realizado estudos de casos em cenários reais com

aplicações móveis, objetivando a validação da proposta apresentada.

1.3 Contribuições Acadêmicas

O presente trabalho gerou 5 (cinco) artigos, que foram aceitos para apresentação e

publicação em conferências internacionais, conforme segue abaixo:
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• SOUZA, Laudson S.; SOARES, Gibeon A.J. ESTIMATING THE EFFORT OF

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT. Second International Conference on

Computational Science & Engineering (CSE 2014). Venue: April 04-05 , 2014, Du-

bai, UAE. Este artigo abordou a aplicação e detalhamento do modelo proposto, com

alguns fatores ainda sendo calibrados.

• SOUZA, Laudson S.; SOARES, Gibeon A.J. THE APPLICABILITY OF PRE-

SENT ESTIMATION MODELS TO THE CONTEXT OF MOBILE APPLICATI-

ONS. 9th International Conference on Evaluation of Novel Software Approaches to

Software Engineering (ENASE 2014). Venue: April 28-30 , 2014, Lisbon, Portu-

gal. Este artigo abordou a ideia inicial, dando ênfase a possível criação de um novo

modelo.

• SOUZA, Laudson S.; SOARES, Gibeon A.J. MEstiAM - Modelo de Estimativa para

Aplicações Móveis. 9a Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información

(CISTI 2014), 18 y 21 de Junio de 2014, en Barcelona, España, unpublished. Este

artigo abordou a adaptação do modelo proposto, incluindo um estudo de caso.

• SOUZA, Laudson S.; SOARES, Gibeon A.J. Mobile Application Development: how

to estimate the e�ort?. The 14th International Conference on Computational Science

and Its Applications (ICCSA 2014). Venue: June 30 - July 3 , 2014, Guimaraes,

Portugal, unpublished. Este artigo abordou a di�culdade de estimativa em projetos

de desenvolvimento móvel.

• SOUZA, Laudson S.; SOARES, Gibeon A.J. Mobile Applications: The paradox of

software estimation. Twenty-Sixth International Conference on Software Enginee-

ring and Knowledge Engineering (SEKE 2014). Venue: July 01-03 , 2014, Vancou-

ver, Canada, unpublished. Este artigo abordou as diferenças entre aplicações móveis

e aplicações convencionais no contexto de estimativa de software.

1.4 Organização do trabalho

Para atingir o objetivo, o trabalho está organizado da seguinte forma:

• O Capítulo 2 apresenta conceitos necessários para a compreensão do presente tra-

balho.
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• O Capítulo 3 analisa os principais métodos de estimativas, com intuito de identi�car

aqueles que abordam o desenvolvimento neste novo cenário de computação móvel.

• O Capítulo 4 resumirá os principais artigos que abordam e apontam as caracte-

rísticas especí�cas de sistemas para computação móvel, como também apresenta o

resumo dos resultados de um survey realizado sobre as características do desenvol-

vimento móvel e por �m discute-se o problema abordado.

• No Capítulo 5, é apresentada a proposta, objetivo e validação do trabalho.

• Por �m, no Capítulo 6, as considerações �nais, limitações e trabalhos futuros resul-

tantes dessa pesquisa.
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2 Fundamentação Teórica

Neste capítulo são apresentados conceitos necessários para a compreensão do presente

trabalho, expondo as de�nições gerais sobre estimativa de software, computação móvel e

aplicações móveis.

2.1 Comunicação Móvel

O que caracteriza a mobilidade de uma comunicação é a possibilidade de movimento

entre partes, como exemplo, uma comunicação entre um aparelho celular e a operadora de

telefonia. Alguns pontos importantes sobre comunicação móvel podem ser evidenciados:

• De acordo com Walrand e Varaiya (2000), apenas policiais e poucos negociantes

utilizavam os primeiros sistemas públicos de telefonia móvel dos Estados Unidos,

onde possuíam rádios transmissores e receptores nos veículos;

• Ainda de acordo comWalrand e Varaiya (2000), com o objetivo de realizar melhorias

no que tange às limitações da telefonia móvel, diversas empresas telefônicas �zeram

pesquisas em todo o mundo;

• Segundo Walrand e Varaiya (2000), a primeira grande rede de dados sem �o dos

Estados Unidos foi construída pela Motorola, nos anos 80, denominada ARDIS ,

direcionada apenas para usuários da IBM . Ainda nesta década a comunicação era

veicular e não pessoal, pois unidades móveis foram instaladas em veículos.

• Conforme Dias e Sadok (2001), o início da telefonia celular ocorreu na década de

90, onde usuários já possuíam seus próprios aparelhos móveis.

Na década de 80, surgiram os primeiros padrões de rede de telefonia celular adotados

em diversos países. Foram denominados como a primeira geração ou simplesmente �1G�.

Estes padrões possuíam uma incompatibilidade com a maioria dos sistemas existentes e
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uma baixa qualidade, pois usava como técnica de acesso a FDMA , onde sua transmissão

de dados era totalmente analógica e suscetível a interferências. Com objetivo de melhorar

a capacidade de transmissão dos dados, surgiu nos anos 90 a segunda geração (2G), que

utilizava como técnica a TDMA e a CDMA , mas muitos celulares ainda continuavam

utilizando a 1G (WALRAND; VARAIYA, 2000).

De acordo com a ITU , em meados de 2001, oferecendo melhores tecnologias que as

redes anteriores, inclusive internet móvel em lugares fechados, surgiu a terceira geração

(3G). Já a 4G surgiu prometendo conexão inteligente, pois o sinal da conexão 3G, em

alguns locais, era reduzido. O GSM é o serviço utilizado nas redes de telefonia móvel

digital, que utiliza o SIMCARD , uma característica deste módulo são as informações

de identi�cação do usuário como também um código de privacidade; outra característica

é que o mesmo pode ser removido de um dispositivo e conectado a outro (WALRAND;

VARAIYA, 2000).

2.1.1 Dispositivos Móveis

De acordo com Laudon e Kenneth (1999), dispositivos móveis passaram a ser criados

com o objetivo de auxiliar pro�ssionais e pessoas que têm a necessidade do acesso rápido e

fácil às informações, ou seja, estão se aproximando de computadores portáteis, e deixando

de serem apenas assistentes pessoais ou agendas eletrônicas. Segundo Lee, Chuvyrov e

Ferracchiati (2010), as principais características dos dispositivos móveis são:

• Portabilidade: Facilmente transportável, onde os fatores que podem afetar essa ca-

racterística são o tamanho e o peso do dispositivo e dos seus acessórios;

• Usabilidade: Seguem alguns fatores, como particularidades dos usuários, do ambi-

ente e dos dispositivos em si;

• Funcionalidade: A funcionalidade possui duas categorias: as que trabalham de ma-

neira dependente, que existe a necessidade de conectar-se a outro sistema ou usuário

e as que trabalham de maneira independente, sem a necessidade de nenhum tipo de

interação;

• Conectividade: Os dispositivos móveis têm como função primária conectar as redes,

sistemas ou pessoas.

Ainda de acordo com Lee, Chuvyrov e Ferracchiati (2010), com relação à infraestrutura

dos dispositivos móveis, seus principais componentes são:
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• CPU

• Sistema Operacional

• Disco/Armazenamento permanente

• Memória

• Baterias e fonte de alimentação

• Tela

• Portas de conexão

• Periféricos (câmera, GPS , rede e etc.)

Ao abordar dispositivos móveis, se faz naturalmente uma referência a equipamentos

como tablets e smartphones, onde estes aparelhos possuem como característica disponi-

bilizar aos seus usuários um completo ambiente computacional portátil com acesso às

informações constantemente, e são encontrados com bastante frequência no dia a dia das

pessoas que necessitam. A Figura 2 ilustra alguns dispositivos móveis.

Figura 2: Dispositivos Móveis (Datanetworks)

A Figura 2 mostra dispositivos, como smartphnes, tablets, PDAs e outros. Com a

busca por mais conectividade, velocidade, armazenamento e novas funcionalidades, os dis-

positivos estão passando por constantes atualizações, tanto em nível de hardware quanto

de software, atraindo e aumentando cada vez mais o desejo dos consumidores de possuir

sempre o mais recente modelo.

2.1.2 Aplicações Móveis

As aplicações móveis são softwares projetados para serem utilizados em dispositivos

móveis como smartphones, tablets, PDAs e outros. Dependendo da aplicação, o usuá-

rio poderá instalar em seu dispositivo e utilizar sempre que necessitar, �cando assim com



23

uma independência de conexão com a internet. Para download, o usuário poderá baixá-las

por meio de locais exclusivos de aplicativos, como a AppStore, Android Market, Black-

BerryApp World, OviStore entre outras, ou mesmo usufruir das aplicações que já veem

instaladas em seu dispositivo.

Conforme citado anteriormente, os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes

no dia a dia das pessoas e pro�ssionais. Com isso aumentou a demanda por este tipo

de software, como também, por eles serem disponibilizados com funções que abrangem

quase todas as áreas de negócio que manipulam informações e ainda terem a facilidade e

praticidade no acesso ao mesmo. Dentre algumas aplicações viáveis, destacam-se a gestão

de informações, contatos, redes sociais, relatórios e consulta de informações, de forma

online ou o�-line, gestão de vendas, entres outras atividades. Tudo isto compactado a

um dispositivo móvel, exigindo, assim, um desenvolvimento ágil e seguro dos aplicativos

(KUYKENDALL, 2013).

De acordo com Kuykendall (2013), a segurança é um dos pontos mais delicados no

que tange uma aplicação móvel, onde o mesmo destaca algumas características, conforme

segue:

• Descon�ar do cliente: O servidor deve sempre buscar as autenticidades das solici-

tações ao mesmo, pois cada requisição tem que ser tratada como uma suspeita de

ataque;

• Criptogra�a: É necessário o uso de um certi�cado móvel para a validação, a �m de

evitar a leitura das comunicações wireless. Como também é indicada a utilização de

SSL para criptogra�a.

• Expirar sessões: Evitar que aplicações possuam longo tempo de sessões ativas limi-

tando o tempo das mesmas, prevenindo ataques ao servidor;

• Guardar segredo: Gerenciar informações compartilhadas, pois alguns dados só devem

ser disponibilizados para o cliente e os servidores;

• Diminuir o tempo válido de uma solicitação: Limitar o tempo válido de uma solici-

tação, diminuindo a possibilidade de interceptação das informações;

• Impedir solicitações repetidas: Evitar solicitações repetidas, prevenindo assim, soli-

citações modi�cadas por terceiros;

• Impedir pedidos modi�cados: Evitar pedidos alterados, ou seja, caso uma solicitação

seja interceptada e alterada, esta seja notada e o servidor evitará sua utilização.
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Portanto, o desenvolvedor que tomar como base estas características irá desenvolver

aplicações mais seguras e con�áveis.

2.1.3 Aplicações Móveis X Aplicações Desktop

Com o ascendente avanço tecnológico dos dispositivos móveis e a acessibilidade aos

mesmos, existe uma enorme oferta de aplicações móveis de todos os tipos, para todo tipo

de usuário, mas, em alguns casos, essas aplicações são uma tentativa de adequação de

softwares Desktops para Aplicativos Móveis, com o objetivo de disponibilizar as mesmas

funcionalidades ou módulos dos sistemas originais (FERNANDES, 2010).

Uma aplicação móvel possui limitações em relação aos softwares desenvolvidos para

ambiente Desktop, em termos de memória, processamento, autonomia e tamanho da tela,

onde esta última, in�uencia diretamente na implementação da interface grá�ca, que a

equipe de desenvolvimento deve levar em consideração. Assim, se faz necessário um maior

controle no seu desenvolvimento.

Outra limitação das aplicações móveis, apesar do avanço dos dispositivos móveis nos

últimos anos, é o fato de que softwares para Desktop permitem a visualização e interação

com diversos tipos de arquivos. Já as aplicações móveis não, ainda são bastante limitadas

no que tange este requisito, provocando assim, uma limitação na manipulação de tipos de

arquivos (FERNANDES, 2010).

2.2 Engenharia de Software

Segundo Sommerville et al. (2003), a engenharia de software é uma disciplina de

engenharia relacionada a todos os aspectos de produção de software, desde os estágios

iniciais de especi�cação do sistema até a sua manutenção, ou seja, mesmo depois que este

entrar em operação.

De maneira geral, a engenharia de software engloba todas as particularidades da

fabricação de um software. Um aspecto bem de�nido é o fato de os engenheiros de software

buscarem uma maneira mais e�ciente de desenvolver um software de alta qualidade, onde

dão prioridade a uma abordagem sistemática e coerente. Ou seja, sempre buscando o

melhor modelo que se encaixe em harmonia com o contexto atual (SOMMERVILLE et al.,

2003).

É através da engenharia de software que se pode obter um dos fatores essenciais no
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processo de desenvolvimento de software, a qualidade. Porém, para se obter uma excelência

na qualidade, deve-se conhecer todos os seus conceitos, suas peculiaridades e adotar todos

seus métodos e técnicas, a �m de se chegar as metas traçadas. Um dos fatores principais

da qualidade do produto desenvolvido é obtido através da veri�cação do produto, se o

mesmo foi desenvolvido em conformidade com as especi�cações dos requisitos.

Um dos principais focos das empresas de desenvolvimento deve ser a qualidade, não

apenas no produto �nal, mas em todo o processo. No entanto, mesmo com foco na quali-

dade, não existe um conhecimento adequado de como medir esta qualidade, pois medir faz

parte de uma sequência de precauções que ajudam a manter a coerência de um software,

oferecendo benefícios em níveis estratégicos, de projetos e técnicas (PRESSMAN, 1995).

2.2.1 De�nição de Métrica de Software

De acordo com Fenton e P�eeger (1998), as métricas são medidas do projeto ou do

software em si, essenciais para se atingir e avaliar a qualidade, uma melhor produtividade

do processo de desenvolvimento e manutenção. Elas são importantes e ideais para a gestão

de gastos com projeto de software, análise de desempenho tanto durante o desenvolvimento

e manutenção quanto nos resultados obtidos, pois várias empresas possuem o software

como um de seus maiores elementos de orçamento. Com elas, é possível medir variáveis,

como custo, prazo, esforço, entre outras.

A partir dessas métricas, torna-se viável realizar uma das etapas mais delicadas do

processo de gestão de um projeto de software, o seu planejamento. Antes da criação das

referidas métricas, a única forma de planejamento de um projeto de software era baseada

na experiência dos membros da equipe envolvidos no mesmo.

A medição de software baseado em código fonte, características do software e com-

plexidade, era os únicos tipos de estimativa utilizados antigamente. Isso era decorrente

da programação estruturada. Com o passar do tempo, a opção de medir um software no

início do seu ciclo de vida de desenvolvimento foi sugerida com algumas estimativas, como

custos e esforço e com o foco na etapa de especi�cação do projeto. E, por �m, se encontra

uma perspectiva bem maior com o surgimento de ferramentas especí�cas para medição

(FENTON; PFLEEGER, 1998).

Segundo Fenton e P�eeger (1998), o que se busca com as métricas de software é

compreender o comportamento e o funcionamento de produtos e projetos de software;

aplicar padrões, metas e critérios de aceitação; controlar processos, produtos e serviços
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de software; antecipar valores de atributos, além de outras com menos importância. Uma

métrica considerável tem como objetivo ser válida, con�ável e prática. As métricas, em

seu ponto de vista de medição, se dividem em duas categorias: metas diretas e indiretas

(FENTON; PFLEEGER, 1998).

2.2.2 Seleção De Métricas

É importante destacar que a seleção de métricas não faz necessários os processos

complexos e difíceis de serem entendidos. As métricas devem ser simpli�cadas, diretas e

objetivas para todos que serão avaliados e que farão a avaliação (FENTON; PFLEEGER,

1998). Ainda é frisado que estes mesmos índices que servem de avaliação devem ser facil-

mente coletados e observados, buscando a garantia da qualidade e exatidão na coleta dos

dados.

Os métodos de avaliação inicial devem ser elementares, objetivos, de forma direta e

com fácil captação de dados, assim consequentemente deverão servir como base funda-

mental para futuras avaliações e seleção de métricas. O desenvolvimento quanto à seleção

de métricas deve ser realizado seguindo as ideias iniciais. A partir daí, pode-se oferecer ou-

tras referências ou algumas podendo ser retiradas por ine�ciência ou imprecisão (FENTON;

PFLEEGER, 1998).

Portanto, uma seleção de métricas ocupa uma atividade de evidência quando se trata

de uma avaliação de qualidade de software. Além dos aspectos de rendimento de uma

avaliação, se faz proveito de todos os dados que asseguram uma correta avaliação e pla-

nejamento futuros e, por consequência, um aumento produtivo é percebido.

2.2.3 Classi�cação de Métricas

As métricas podem ser classi�cadas de maneiras distintas, podendo ser métricas in-

diretas e diretas, ou métricas orientadas a tamanho, ou funções (FENTON; PFLEEGER,

1998).

2.2.3.1 Métricas Indiretas e Diretas

As métricas diretas são identi�cadas por atributos, onde podem ser observados, por

exemplo, custo, esforço, números de linhas de código produzidas e totais de defeitos re-

gistrados. As métricas indiretas são adquiridas a partir de outras métricas, por exemplo,
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e�ciência, con�abilidade, qualidade e funcionalidade (FENTON; PFLEEGER, 1998).

O custo e o esforço na construção de um software, a quantidade de linhas de código

produzida e outras medidas diretas são fáceis de serem acumuladas, desde que combinações

especí�cas para medição sejam previamente estabelecidas (FENTON; PFLEEGER, 1998).

No entanto, a e�ciência e capacidade de manutenção são mais complicadas de serem

analisadas e só podem ser medidas indiretamente.

2.2.3.2 Métricas Orientadas a Tamanho a Função

A análise baseada por pontos de função visualiza a maneira de como o usuário en-

cara os resultados que o sistema fornece que é baseada por dados subjetivos, forçando a

implantação da sistemática da medição, padronizando, desta forma, a contagem, sendo

de fundamental importância esses resultados para comparação entre projetos (MATSON;

BARRETT; MELLICHAMP, 1994b).

As métricas orientadas a tamanho contemplam a quantidade de linhas de código,

ou seja, o tamanho do software produzido, onde se referem a todas as atividades da

engenharia como análise, projeto, código e teste.

As métricas orientadas à função focam especi�camente na funcionalidade do software.

Consistem em uma medição de software do ponto de vista do usuário, onde ele determina

de maneira consistente o tamanho e a complexidade de um software.

2.2.3.3 Métricas de Qualidade

As métricas de qualidade dispõem uma perspectiva de quanto o software se adapta às

exigências implícitas e explícitas do cliente (FENTON; PFLEEGER, 1998). Portanto, uma

métrica de qualidade descreve, de forma especí�ca, um atributo do projeto e a maneira

como o processo de controle da qualidade irá medi-lo. Um exemplo de métrica de qualidade

pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1: Exemplo de métrica de qualidade adaptado de (FENTON; PFLEEGER, 1998)

Atributo Atendimento

Requisito Rápido atendimento

Indicador % de chamadas respondidas no primeiro toque

Meta Responder 99% das chamadas no primeiro toque

Atividade de garantia Determinar % das chamadas durante 72 horas
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2.2.3.4 Métricas Privadas e Públicas

As métricas privadas se referem dentro do escopo da equipe coletando os dados, ou

seja, aos defeitos e erros de funcionalidades fundamentais com base individual, para servir

como parâmetro apenas para o indivíduo, ajudando, desta forma, o engenheiro de software

a aperfeiçoar seu trabalho individual.

As métricas públicas assimilam informações que eram privadas de uma equipe, como

esforço, tempo transcorrido e dados relacionados, onde são avaliados para descobrir indi-

cadores.

2.2.4 Justi�cativa do Uso de Métricas

Baseado na análise e conceituação das métricas abordadas anteriormente, é percep-

tível a importância do uso de métricas para que se consiga melhorias e resultados mais

satisfatórios do projeto de software, acarretando uma maior segurança para os gerentes

de projeto, e todos os envolvidos no projeto, eliminando os obstáculos, corrigindo erros

e falhas, antes mesmo do produto chegar ao cliente. Para isso, de acordo com Fenton e

P�eeger (1998) alguns itens devem ser levados em consideração:

• Processo de desenvolvimento: Compreender e melhorar;

• Gerência de projetos e a relação com clientes: Otimizar;

• Produtividade do processo: Analisar;

• Frustrações e pressões de cronograma: Reduzir;

• Solicitações de novas ferramentas e treinamentos: Auxiliar;

• Parâmetros como quantidade de teste necessário e impacto de mudanças: De�nir.

2.2.5 Medição de Software

Em conformidade com Fenton e P�eeger (1998), as medições e as métricas facilitam

o entendimento do processo usado para desenvolver um produto. Esse processo é medido

num esforço para aperfeiçoá-lo, bem como o produto é medido num esforço para melhorar

sua qualidade.
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Medir possui como objetivos ajudar na análise do que se deve ser feito, auxiliar na

obtenção do autoconhecimento para que se tenha convicção do andamento do projeto e

também orientar qual caminho deve ser seguido. É essencial entender o porquê a medição

é necessária para a avaliação e a segurança da qualidade de software, assim como ter

conhecimento de algumas métricas e suas aplicações para que se entenda o que é um

plano de métricas e como compor um (FENTON; PFLEEGER, 1998).

2.2.6 Processo de Medição de Software

Considerado um procedimento de controle de qualidade, o processo de medição de

software propõe que cada componente de software seja avaliado, e que os diferentes resul-

tados das medições sejam comparados entre si. As medições anômalas devem ser utilizadas

para evidenciar o esforço de garantia de qualidade entre os componentes que viriam apre-

sentar problemas de qualidade (SOMMERVILLE et al., 2003). A representação grá�ca do

processo de medição pode ser observada na Figura 3.

Figura 3: Processo de medição de produto (SOMMERVILLE et al., 2003)

A Figura 3 ilustra o processo de medição de produto segundo Sommerville et al.

(2003), onde o mesmo ocorre em cinco etapas, no qual na primeira devem-se escolher as

medições a serem feitas; a segunda deve selecionar quais componentes serão avaliados; na

terceira devem-se medir as características dos componentes selecionados na etapa anterior;

na quarta devem-se identi�car as medições anômalas e, a quinta e última etapa, deve

analisar os componentes anômalos.

Com o intuito de apoiar o processo de medição de software, surgiram os métodos de

medição baseados em funcionalidade. Um dos primeiros métodos de estimativa que surgiu

foi a Análise de Ponto de Função ou simplesmente APF . É uma técnica utilizada ampla-
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mente como base para estimativas de esforço, custo e tempo nos mais variados projetos de

desenvolvimento de sistemas. O principal objetivo da APF é quanti�car o tamanho de um

software, através de uma métrica numérica cuja unidade de medida é o ponto de função

ou simplesmente PF (GARMUS; HERRON, 2001). A APF é embasada em descrições de

alto nível dos requisitos do projeto, que são representadas pelas funcionalidades solicita-

das pelo usuário. Através dos requisitos de dados denominados funções de dados e pelas

funcionalidades solicitadas pelo usuário referentes ao processamento, onde se denominam

funções de transação. Posteriormente, é levada em consideração a complexidade dos re-

quisitos não funcionais, no entanto, mesmo com todas essas particularidades, ao longo dos

anos surgiram suas diversas variações de aplicabilidade (GARMUS; HERRON, 2001).

A medição de tamanho de software baseada em funcionalidade é uma grande incóg-

nita na engenharia de software, desde seu surgimento em 1979, projetada por Albrecht

como Análise de Pontos de Função (MORISIO et al., 1999). Foi baseada na mensuração da

quantidade de funcionalidade a ser desenvolvida e contabilizada em pontos de função. O

método foi sendo aprimorado ao longo dos anos (MORISIO et al., 1999). Na adoção e apli-

cação da APF existem vantagens e desvantagens, com isso surgiram, ao longo dos anos,

os mais variados métodos de medição projetados por diversos autores, tentando melhorar

o método original ou estender o mesmo (ABRAHAO; POELS; PASTOR, 2006).

No decorrer desta evolução, geraram várias inconsistências entres os métodos atuais

e os que foram surgindo. Com isso a ISO criou um grupo de trabalho em 1996, para

estabelecer princípios comuns entre os métodos. Em 1998 foi publicada a primeira norma,

a ISO/IEC 14143 para medição do tamanho funcional de software (FENTON, 1994). Dentre

todos os métodos de medição do tamanho funcional de software, os únicos certi�cados pela

ISO como padrão internacional são: Mark II FPA (SYMONS, 1991), IFPUG FPA (FETCKE;

ABRAN; DUMKE, 2011), COSMIC FFP (ABRAN; DESHARNAIS; AZIZ, 2011) e Nesma FSM

(DEMIRORS; GENCEL, 2009). Embora todos os métodos terem sido criados para medir o

tamanho funcional por meio da �funcionalidade�, as principais diferenças entre eles surgem

a partir do que eles contam e como eles realizam isso (GENCEL; DEMIRORS, 2008).
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3 Métodos de Estimativa

Com o objetivo de identi�car como os métodos de estimativa mais tradicionais po-

deriam endereçar as características dos sistemas, foi realizada uma revisão da literatura,

através da leitura de diversos artigos cientí�cos, sobre os principais métodos de estimati-

vas. A Figura 4 ilustra a linha do tempo dos métodos identi�cados durante a pesquisa.

Figura 4: Linha do Tempo dos Principais Métodos de Estimativas

3.1 Principais Métodos de Estimativas

Na Figura 4, pode ser observada a ordem de criação dos principais métodos de esti-

mativas. Os métodos identi�cados na pesquisa podem ser vistos na Tabela 2.
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Tabela 2: Principais Métodos de Estimativas.
Ano Método Autor

1979 Function Point Analysis (FPA) Albrecht (OLIGNY; DESHARNAIS; ABRAN, 1999)

1981 COnstructive COst MOdel (COCOMO) Barry W. Boehm 's (BOEHM et al., 2005)

1982 DeMarco's Bang Metrics Tom DeMarco (JONES; JONES, 1998)

1986 Feature Points Jones (SYMONS, 2001)

1988 Mark II FPA Charles Symons (SYMONS, 2001)

1989 Data Points Harry Sneed (LOTHER; DUMKE, 2001)

1990 Netherlands Software Metrics Users Association (NESMA)

FPA

The Netherlands Software Metrics Users Association (ENGE-

LHART; LANGBROEK et al., 2001)

1990 Analytical Software Size Estimation Technique-Real-Time

(ASSET-R)

Reifer (REIFER, 1990)

1992 3-D Function Points Whitmire (MAYA et al., 1998)

1993 Use Case Points UCP Gustav Karner (KUSUMOTO et al., 2004)

1994 Object Points Banker et al. (BANKER et al., 1994)

1994 Function Points by Matson, Barret and Mellichamp Matson, Barret e Mellichamp (MATSON; BARRETT; MEL-

LICHAMP, 1994a)

1997 Full Function Points (FFP) University of Quebec em cooperação com o Software Enginee-

ring Laboratory in Applied Metrics (MAYA et al., 1998)

1997 Early FPA (EFPA) Meli, Conte et al. (MELI, 1997)

1998 Object Oriented Function Points � (OOFPs) Caldiera et al. (MORISIO et al., 1999)

1999 Predictive Object Points � (POPs) Teologlou (CALDIERA et al., 1998)

1999 Common Software Measurement International Consortium

(COSMIC) FFP

Common Software Measurement International Consortium

(COSMIC) (CONSORTIUM et al., 2007)

2000 Early & Quick COSMIC-Full Function Points (E&Q COSMIC

FFP)

Meli et al. (MELI et al., 2000)

2000 Kammelar's Component Object Points Kammelar (KAMMELAR, 2000)

2001 Object Oriented Method Function Points � (OOmFP) Pastor and his colleagues (ABRAHAO; POELS; PASTOR,

2006)

2004 Finnish Software Metrics Association FSM The Finnish Software Metrics Association (FiSMA) (FORSE-

LIUS, 2004)

A Tabela 2 exibe em ordem cronológica os principais métodos de estimativas, apre-

sentando o ano de criação, o nome do método e o autor do mesmo. Para cada um dos

métodos identi�cados foi elaborado um resumo da descrição e características, conforme

pode ser visto nos itens a seguir.

• Function Point Analysis (FPA) é um método de medição de tamanho em pontos

de função, baseado no que o usuário percebe, levando em consideração a funcionali-

dade implementada. Este método é independente de tecnologia e foi projetado para

estimar sistemas de informação empresariais. Possui como característica a estima-

tiva da funcionalidade solicitada pelo usuário, calculando seu tamanho e custo; de

projetos de desenvolvimento e manutenção de software, independentemente da tec-

nologia utilizada; da funcionalidade recebida pelo usuário, após o desenvolvimento,

de forma a veri�car se seu tamanho e custo estão de acordo com estimado (OLIGNY;

DESHARNAIS; ABRAN, 1999).

• COnstructive COst MOdel (COCOMO) é um modelo de custos para o planejamento

e execução de projetos de software. Possui como características um framework para

a comunicação de decisões de negócio entre todos os envolvidos no projeto, pos-

sibilitando assim calcular o esforço, custo e acompanhar o cronograma do projeto
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(BOEHM et al., 2005).

• DeMarco's Bang Metrics é um método que consiste na atribuição de uma métrica

independente de funcionalidade, embasada na análise estruturada do projeto e nota-

ção de design. Destaca-se como característica, a estimativa do tamanho do software

a partir da descrição estruturada dos componentes durante o levantamento de re-

quisitos (JONES; JONES, 1998).

• Feature Points é uma adaptação da FPA de Albrecht. Uma característica desta

é a alteração dos pesos dos componentes do ponto de função original, através de

um algoritmo adicional. Este algoritmo é baseado em um conjunto de regras cri-

ado para solucionar um problema computacional, porém, devido à di�culdade de

padronização para seu uso, o método vem caindo em desuso (SYMONS, 2001).

• Mark II FPA é um método certi�cado pela ISO como padrão internacional, proje-

tado para estimar sistemas de informação empresariais. Foi criado para tentar sanar

as de�ciências identi�cadas no método FPA. Como características, destacam-se a

estimativa do processamento, que considera um software como um conjunto de ope-

rações lógicas e realiza a ponderação do tamanho funcional do mesmo, contando os

tipos de entrada de dados, tipos de entidade de dados referenciados e tipos de saída

de elementos de dados para cada transação lógica (SYMONS, 2001).

• Data Points é um método semelhante ao ponto de função. Sua projeção para o

desenvolvimento orientado a objetos e sua aplicação baseada na visão do usuário

são suas principais características (LOTHER; DUMKE, 2001).

• Netherlands Software Metrics Users Association (NESMA) é um método certi�cado

pela ISO como padrão internacional, projetado para contar os pontos de função do

software, semelhante ao método FPA. Possui como características: Entrada Externa,

Saída Externa, Consulta Externa, Arquivo Lógico Interno e Arquivo de Interface Ex-

terna. A diferença é que NESMA FPA dá orientações mais concretas, devido a seus

três tipos de contagem: detalhada, estimada e indicativa (ENGELHART; LANGBROEK

et al., 2001).

• Analytical Software Size Estimation Technique-Real-Time (ASSET-R) é um método

projetado para estimar o tamanho do processamento de dados em sistemas em

tempo real. Destaca-se como característica a semelhança a FPA, porém leva em

consideração fatores de interfaces de processos e modos de execução (REIFER, 1990).
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• 3-D Function Points é um método projetado para estimar o tamanho de sistemas

em tempo real. Este método é caracterizado pela independência de tecnologia, e

semelhança à FPA, porém utiliza duas novas abordagens, as transformações e tran-

sições. Contudo é inviável sua utilização na fase inicial de projeto, pois exige um

grau de detalhamento maior do sistema (MAYA et al., 1998).

• Use Case Points UCP é um método criado para medir projetos em sua fase inicial,

ainda durante o levantamento dos requisitos baseado em casos de uso do sistema a

ser desenvolvido. Foi criado para mensurar projetos de software orientados a obje-

tos e para determinar alguns fatores que levam em consideração a experiência dos

desenvolvedores (KUSUMOTO et al., 2004).

• Object Points é um método semelhante à FPA, porém conta os objetos aos invés das

funções. Possui como característica a de�nição do melhor o fator de ajuste de com-

plexidade e também acrescentar a sua contagem o percentual de código reutilizado

(BANKER et al., 1994).

• Function Points by Matson, Barret and Mellichamp é uma adaptação da FPA de

Albrecht. Sua principal característica é a combinação linear de cinco componen-

tes básicos do software, entradas, saídas, arquivos mestre, interfaces e inquéritos

(MATSON; BARRETT; MELLICHAMP, 1994a).

• Full Function Points (FFP) é um método projetado para estimar sistemas em tempo

real e sistemas embarcados. No momento da medição ele acrescenta mais seis tipos

de função em relação à FPA, tal ação representa sua principal característica (MAYA

et al., 1998).

• Early FPA (EFPA) é um método semelhante à FPA. Possui como característica a

estimativa do tamanho funcional do software de forma rápida, usando um padrão de

regras diferente da FPA, que permite identi�car objetos do software em diferentes

níveis (MELI, 1997).

• Object Oriented Function Points - (OOFPs) é uma adaptação da FPA, utilizado

para estimar softwares orientados a objeto. Ao invés de utilizar arquivos lógicos e

operações como a FPA, o mesmo utiliza classes e métodos, sendo esta uma de suas

características. Sua contagem também leva em consideração a reutilização de código

(MORISIO et al., 1999).
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• Predictive Object Points é um método especí�co para softwares orientados a objeto.

Caracteriza-se por estimar levando em consideração as classes, os comportamen-

tos destas classes e os efeitos desses comportamentos sobre o restante do software

(CALDIERA et al., 1998).

• Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) FFP foi pro-

jetado baseado na FPA, porém direcionado a aplicações em tempo real e softwares

multiplataforma. Como características destaca-se a estimativa do esforço de desen-

volvimento, evolução de qualidade de software, comparação de sistemas especi�cados

em diferentes linguagens, em termos de produtividade e manutenção de custos, le-

vando em consideração conceitos como, requisitos funcionais dos usuários, usuários

do software, camadas e fronteiras (CONSORTIUM et al., 2007).

• Early & Quick COSMIC-Full Function Points (E&Q COSMIC FFP) é um método

de estimativa de tamanho de software, que foi baseado no COSMIC FFP. Possui

como característica a classi�cação dos tipos de processos, podendo ser processo

funcional, processo geral ou macro-processo (MELI et al., 2000).

• Kammelar's Component Object Points foi projetado baseado na FPA, porém direci-

onado para sistemas orientados a objetos. Caracteriza-se por levar em consideração

dois tipos de elementos de contagem, elementos do domínio de usuários (requisi-

tos funcionais dos usuários), e elementos do sistema, que incluem serviços, classes,

operações e transformações (KAMMELAR, 2000).

• Object Oriented Method Function Points - (OOmFP) foi projetado baseado nas re-

gras da FPA, porém direcionado para sistemas orientados a objetos. Para o OOmFP,

as classes são consideradas arquivos internos lógicos e conceitos como herança e agre-

gação são também relevantes para a estimativa (ABRAHAO; POELS; PASTOR, 2006).

• Finnish Software Metrics Association FSM ou simplesmente FiSMA é um método

de medição de tamanho de software. Sua principal característica é a orientação a

serviços ao invés de processos, ou seja, todos os serviços são identi�cados para o

cálculo do tamanho funcional de software (FORSELIUS, 2004).

Em uma primeira análise percebe-se que os métodos existentes, não foram projeta-

dos para considerar os requisitos de aplicações móveis. Na verdade, a própria criação da

maioria destes antecede o surgimento dos dispositivos móveis, como conhecemos hoje.

Este fato sugere que o uso destes métodos para estimar o esforço do desenvolvimento de
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projetos envolvendo sistemas ou aplicações para dispositivos móveis ocorreria uma possí-

vel falha em quanti�car a complexidade de certas características e consequentemente não

produziriam estimativas adequadas.

Este capítulo abordou os principais métodos de estimativa existentes, identi�cados

através da revisão de literatura, onde foi exposto cada método em ordem cronológica, e

realizada uma descrição sobre cada método especí�co.
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4 Características de Aplicações

Móveis

Com o objetivo de identi�car quais características são inerentes aos sistemas e aplica-

ções móveis, foi realizado o levantamento das características destes tipos de software atra-

vés de uma revisão sistemática. A realização de uma revisão sistemática se justi�ca uma

vez que a maioria das pesquisas começam com uma revisão da literatura de algum tipo,

e uma revisão sistemática sintetiza o trabalho existente de forma justa, sem tendências.

Então as pesquisas foram realizadas de acordo com uma estratégia de busca prede�nida,

no qual a estratégia de busca deve permitir a integridade da pesquisa a ser avaliada. O

planejamento e a execução da revisão sistemática seguiu os procedimentos de�nidos em

(KITCHENHAM, 2004). A revisão sistemática também foi escolhida porque responde ob-

jetivamente à perguntas reformuladas para a pesquisa e busca-se respostas obedecendo

critérios prede�nidos pelo pesquisador. Podendo-se chegar a atingir uma maior precisão

no que se procura.

4.1 Planejamento da Revisão Sistemática

Baseadas na problemática acerca do estudo proposto, no contexto de questões de

pesquisa foram elaboradas as seguintes questões de pesquisa:

• Q1 - �Quais as características de Aplicações Móveis?�

• Q2 - �Quais as principais diferenças entre as Aplicações Mobile e as demais Aplica-

ções?�

4.1.1 Estratégias de Busca

A estratégia de busca foi dividida em três partes: fontes, palavras-chaves e strings de

busca.
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• Fontes: as pesquisas foram direcionadas para as seguintes bases de dados:

� ACM DL Digital Library 1

� Google Scholar 2

� IEEE Xplore Digital Library 3

• Palavras-chave: as palavras-chave foram de�nidas e baseadas na questão de pes-

quisa elicitada anteriormente e em seus respectivos sinônimos, conforme segue abaixo:

� Mobile; Applications; Computing; Features; Characteristics; Attribute; Aspect;

Property; Factors; Individuality; Di�erential; Detail; Software; System;

• String de busca: baseada nas palavras-chave de�nidas anteriormente e de acordo

com as fontes a serem utilizadas, foi elaborada a seguinte string de busca:

� string de busca: �((�Mobile Applications�) OR (�Mobile Computing�) OR (�Mo-

bile System�) OR (�Mobile Software�)) AND (Features OR Characteristics OR

Attribute OR Aspect OR Property OR Factors OR Individuality OR Di�eren-

tial OR Detail)�

4.1.2 Critérios de Seleção

Os resultados obtidos através das pesquisas realizadas com a string de busca de�nida

anteriormente nas três bases supracitadas de dados foram analisados de acordo com

os seguintes critérios:

4.1.2.1 Critérios de Inclusão

1. CI1 - O resultado retornado deve estar disponível em língua inglesa ou língua

portuguesa;

2. CI2 - O resultado retornado deve estar disponível em formato PDF ou HTML;

3. CI3 - O resultado retornado deve responder diretamente à primeira questão

de pesquisa;

1http://dl.acm.org/
2http://scholar.google.com.br/
3http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/
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4.1.2.2 Critérios de Exclusão

1. CE1 - O resultado retornado já foi encontrado em pesquisa anterior;

2. CE2 - O resultado retornado não foi publicado em conferências, livros, jornais

ou revistas;

3. CE3 - O resultado retornado não possui relação com a questão de pesquisa;

4. CE4 - O resultado não possui seu acesso disponibilizado via convênio CAPES

ou UFRN;

5. CE5 - O resultado retornado não possui seu ano de publicação compreendido

entre o período de 2002 e 2013;

4.1.3 Procedimentos para avaliação dos artigos

Os artigos foram analisados considerando a relação com os assuntos abordados nas

questões de pesquisa, critérios de inclusão, critérios de exclusão, e será atribuída

sua respectiva situação, sendo o mesmo �Aceito� ou �Rejeitado�. A avaliação seguirá

o seguinte procedimento: leitura do título e abstract. Caso venha a possuir relação

com as questões de pesquisa será lido também o corpo do artigo. É interessante

destacar que a análise será feita por um único pesquisador, portanto, não haverá

desacordo entre as avaliações. O modelo de documentação das avaliações dos artigos

pode ser visto a seguir, na Tabela 3.

Tabela 3: Formulário de Avaliação dos Artigos
ID Título Pesquisa Avaliação Justi�cativa Fonte

- - - - - -

A Tabela 3 exibe o formato de como foram documentadas as avaliações dos artigos.

Sua composição é exposta a seguir: a primeira coluna é o ID, que serve para iden-

ti�cação do artigo para uso posterior; a segunda coluna é o TÍTULO do artigo; a

terceira coluna é a PESQUISA, ou seja, base de dados onde o artigo foi encontrado;

a quarta coluna é a AVALIAÇÃO, o qual demostra a situação do artigo, sendo ele

�Aceito� ou �Rejeitado�; a quinta coluna é a JUSTIFICATIVA, o qual mostra em

quais critérios de inclusão ou exclusão o artigo foi incluído ou excluído; e por �m a

sexta coluna é a FONTE, em que pode ser observada sua respectiva identi�cação de

citação, o qual serve para consulta as demais informações do artigo na secção das

referências.
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4.1.4 Estratégia de extração dos dados

Após a avaliação dos artigos, será realizada a extração dos dados, documentados

a partir do �ID� do artigo, que se trata de um identi�cador, sendo um número

sequencial que foi criado anteriormente no momento da avaliação do mesmo. Isto

evitará a repetição de alguns dados do artigo como, título, pesquisa e justi�cativa,

ou seja, além do ID supracitado, serão levados em consideração os seguintes itens

no momento da extração:

� Características de aplicações móveis: englobará as características especí�cas de

aplicações móveis abordadas no artigo;

� Outros tipos de aplicações: descreverá quais os outros tipos de aplicações que

o artigo aborda;

� Características de outros tipos de aplicações: abordará as principais caracte-

rísticas destes outros tipos de aplicações elicitados nos artigos;

O modelo de documentação da síntese dos dados extraídos pode ser visto a abaixo,

na Tabela 4.

Tabela 4: Síntese dos Dados Extraídos
ID Características de

Aplicações Móveis

Outros Tipos de

Aplicações

Características de Outros

Tipos de Aplicações

- - - -

A Tabela 4 exibe o formato de como foram documentadas a síntese dos dados

extraídos. Sua composição é exposta a seguir: a primeira coluna é o ID, que serve

para identi�cação do artigo; a segunda coluna são as �Características de Aplicações

Móveis� extraídas do artigo; a terceira coluna são �Outros Tipos de Aplicações� que

o artigo aborda; e por �m quarta coluna são as �Características de Outros Tipos de

Aplicações� que o artigo exponha.

4.2 Execução da Revisão Sistemática

A execução da Revisão Sistemática foi realizada quase que em conformidade com o

planejamento da mesma, exceto a necessidade de ajustar alguns detalhes nas strings

de buscas propostas, conforme pode ser observado na sequência.
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4.2.1 Questões de Pesquisa

As questões de pesquisas se mantiveram �éis às de�nidas no planejamento, de acordo

com o observado a seguir:

� Q1 - �Quais as características de Aplicações Móveis?�

� Q2 - �Quais as principais diferenças entre as Aplicações Mobile e as demais

Aplicações?�

4.2.2 Execução das Buscas

A execução das buscas foram realizadas entre os meses de maio e agosto de 2013.

Foi realizada nas fontes, com as palavras-chave propostas no planejamento, porém

a string de busca sofreu modi�cação de acordo com a fonte utilizada para pesquisa,

ou seja, foi reconstruída e particionada em alguns casos, gerando mais de uma string

de busca, devido às limitações das bases pesquisadas. Conforme pode ser observado

a seguir:

� Na fonte ACM DL Digital Library, a pesquisa foi direcionada com foco no

abstract, pois foi observado que, sem esta ênfase, o resultado retornado não

era tão centrado com as questões de pesquisa. Abaixo segue como �cou a

reconstrução da string de busca a partir da proposta original e suas respectivas

quantidades de resultados encontrados:

∗ Nova string de busca: (Abstract:�Mobile Applications�) and (Abstract:Features

or Abstract:Characteristics or Abstract:Attribute or Abstract:Aspect or Abs-

tract:Property or Abstract:Factors or Abstract:Individuality or Abstract:

Di�erential or Abstract:Detail), esta string de busca retornou 177 resul-

tados, no qual foram analisados os 50 artigos mais relevantes de acordo

com o próprio �ltro de busca da base e foi detectado que este número de

artigos era ideal, pois passando desde número os artigos já saiam do foco

da pesquisa e também alguns se repetiam.

∗ Nova string de busca: (Abstract:�Mobile Computing�) and (Abstract:Features

or Abstract:Characteristics or Abstract:Attribute or Abstract:Aspect or Abs-

tract:Property or Abstract:Factors or Abstract:Individuality or Abstract:

Di�erential or Abstract:Detail), esta string de busca retornou 177 resul-

tados, no qual foram analisados os 50 artigos mais relevantes de acordo

com o próprio �ltro de busca da base e foi detectado que este número de
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artigos era ideal, pois passando desde número os artigos já saiam do foco

da pesquisa e também alguns se repetiam.

∗ Nova string de busca: (Abstract:�Mobile System�) and (Abstract:Features

or Abstract:Characteristics or Abstract:Attribute or Abstract:Aspect or Abs-

tract: Property or Abstract:Factors or Abstract:Individuality or Abstract:Di�erential

or Abstract:Detail), esta string de busca retornou 23 resultados, onde todos

os artigos foram analisados.

∗ Nova string de busca: ((Abstract: �Mobile Software�)) and (Abstract: Featu-

res or Abstract: Characteristics or Abstract: Attribute or Abstract: Aspect

or Abstract: Property or Abstract: Factors or Abstract: Individuality or

Abstract: Di�erential or Abstract: Detail), esta string de busca retornou

13 resultados, onde todos os artigos foram analisados.

� Na fonte IEEE Xplore Digital Library, nesta base também ocorreu uma recons-

trução da string de busca a partir da proposta original, conforme pode ser vista

a seguir como �cou a reconstrução da string e suas respectivas quantidades de

resultados encontrados:

∗ Na string de busca (�Mobile Applications�) AND (Features OR Characte-

ristics OR Attribute OR Aspect OR Property OR Factors OR Individuality

OR Di�erential OR Detail), esta string de busca retornou 13 resultados,

onde todos os artigos foram analisados.

∗ Na string de busca (�Mobile Computing�) AND (Features OR Characteris-

tics OR Attribute OR Aspect OR Property OR Factors OR Individuality

OR Di�erential OR Detail), esta string de busca retornou 10 resultados,

onde todos os artigos foram analisados.

∗ Na string de busca (�Mobile System�) AND (Features OR Characteristics

OR Attribute OR Aspect OR Property OR Factors OR Individuality OR

Di�erential OR Detail), esta string de busca retornou 18 resultados, onde

todos os artigos foram analisados.

∗ Na string de busca (�Mobile Software�) AND (Features OR Characteristics

OR Attribute OR Aspect OR Property OR Factors OR Individuality OR

Di�erential OR Detail), esta string de busca retornou 07 resultados, onde

todos os artigos foram analisados.

� Na fonte Google Scholar, a string de busca não sofreu nenhuma modi�cação

conforme pode ser visto a seguir com sua respectiva quantidade de resultados
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encontrados:

∗ (Features OR Characteristics OR Attributes OR Aspects OR Properties

OR Factors OR Individualities OR Di�erentials OR Detail) AND (�Mobile

Applications� OR �Mobile Computing� OR �Mobile System� OR �Mobile

Software�), esta string de busca retornou 17.900 resultados, no qual foram

analisados os 50 artigos mais relevantes de acordo com o próprio �ltro de

busca da base e foi detectado que este número de artigos era ideal, pois

passando desde número os artigos já saiam do foco da pesquisa e também

alguns se repetiam.

A primeira fonte de pesquisa, ACM DL Digital Library, retornou um total de 390

resultados, a segunda fonte, IEEE Xplore Digital Library, retornou um total de 48

resultados e a terceira fonte, Google Scholar, retornou um total de 17.900 resultados,

gerando um total de 18.338 artigos retornados, de acordo com a Figura 5.

Figura 5: Somatório dos resultados retornados

A Figura 5 ilustra a soma total de todos os artigos encontrados nas bases pesquisa-

das, e também a soma individual retornada na pesquisa de acordo com cada base.

Porém, foram considerados somente os 50 resultados mais relevantes de acordo com

o próprio �ltro de busca da base, para os resultados retornados acima de 50 artigos.

Pode-se chegar a um número aceitável de artigos a serem avaliados, �cando esta

quantidade de artigos de acordo com cada fonte de pesquisa: a primeira fonte de

pesquisa, ACM DL Digital Library, proporcionou 136 resultados; a segunda fonte,
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IEEE Xplore Digital Library, gerou 48 resultados, e a terceira fonte, Google Scholar,

resultou em 50 artigos, gerando um total de 234 artigos pré-selecionados para serem

avaliados, conforme pode ser visto na Figura 6.

Figura 6: Somatório dos resultados retornados a serem avaliados

A Figura 6 ilustra a soma total de todos os artigos encontrados e pré-selecionados

para serem avaliados, e também o percentual individual retornado de acordo com

cada base pesquisada.

4.2.3 Critérios de Seleção

Após o término das buscas, os 234 artigos pré-selecionados foram submetidos aos

critérios de seleção, onde nenhum dos critérios de inclusão ou exclusão sofreram

modi�cações em relação ao planejamento, de acordo com o exposto a seguir.

4.2.3.1 Critérios de Inclusão

1. CI1 - O resultado retornado deve estar disponível em língua inglesa ou língua

portuguesa;

2. CI2 - O resultado retornado deve estar disponível em formato PDF ou HTML;

3. CI3 - O resultado retornado deve responder diretamente a questão de pesquisa;

4.2.3.2 Critérios de Exclusão

1. CE1 - O resultado retornado já foi encontrado em pesquisa anterior;
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2. CE2 - O resultado retornado não foi publicado em conferências, livros, jornais

ou revistas;

3. CE3 - O resultado retornado não possui relação com a questão de pesquisa;

4. CE4 - O resultado não possui seu acesso disponibilizado via convênio CAPES

ou UFRN;

5. CE5 - O resultado retornado não possui seu ano de publicação compreendido

entre período de 2002 e 2013;

4.2.4 Avaliação dos Artigos

Para avaliação dos 234 artigos pré-selecionados, foram aplicados os critérios de sele-

ção abordados anteriormente e documentados através de um formulário de avaliação

criado com o auxílio da ferramenta JabRef4, conforme pode ser analisado na Tabela

5, o qual a mesma demonstra apenas os 20 primeiros estudos avaliados ordenados

pelo ID. Todos os estudos avaliados podem ser encontrados no Apêndice A.

4http://jabref.sourceforge.net/
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Tabela 5: Formulário de Avaliação dos Artigos
ID Título Pesquisa Avaliação Justi�cativa Fonte

1 .NET gadgeteer: a platform for custom devices ACM Rejeitado CE4; (VILLAR et al., 2012)

2 3D building reconstruction and thermal mapping in �re

brigade operations

ACM Rejeitado CE3; (SCHöNAUER et al.,

2013)

3 A 50 Mvertices/s graphics processor with �xed-point pro-

grammable vertex shader for mobile applications

Google Aceito CI1; CI2; CI3; (SOHN et al., 2005)

4 A context based storage system for mobile computing ap-

plications

ACM Rejeitado CE3; (KHUNGAR; RI-

EKKI, 2005)

5 A context-aware experience sampling tool ACM Rejeitado CE3; (INTILLE et al.,

2003)

6 A context-aware experience sampling tool ACM Rejeitado CE1; (INTILLE et al.,

2003)

7 A diary study of understanding contextual information ne-

eds during leisure traveling

ACM Rejeitado CE3; (CHEN; QI, 2010)

8 A diary study of understanding contextual information ne-

eds during leisure traveling

ACM Rejeitado CE1; (CHEN; QI, 2010)

9 A distributed content-based search engine based on mobile

code

ACM Rejeitado CE1; (ROTH; PINSDORF;

PETERS, 2005)

10 A distributed content-based search engine based on mobile

code

ACM Rejeitado CE3; (ROTH; PINSDORF;

PETERS, 2005)

11 A formalized and validated executable model of the SIP-

based presence protocol for mobile applications

ACM Rejeitado CE3; (GEHLOT; HAYRA-

PETYAN, 2007)

12 A framework for robust cognitive spatial mapping IEEE Rejeitado CE3; (PRONOBIS et al.,

2009)

13 A literature analysis on the adoption of mobile commerce IEEE Aceito CI1; CI2; CI3; (FENG, 2009)

14 A Methodology and Framework to Simplify Usability

Analysis of Mobile Applications

ACM Rejeitado CE3; (BALAGTAS-

FERNANDEZ;

HUSSMANN, 2009)

15 A model for resource speci�cation in mobile services ACM Aceito CI1; CI2; CI3; (MUKHTAR; BE-

LAÏD; BERNARD,

2008)

16 A New Implementation of the Mellin Transform and its

Application to Radar Classi�cation of Ships

IEEE Rejeitado CE3; CE5; (ZWICKE; KISS,

1983)

17 A novel access control framework for secure pervasive com-

puting

ACM Aceito CI1; CI2; CI3; (RASHWAND; JE-

LENA, 2010)

18 A phased array antenna testbed for evaluating directiona-

lity in wireless networks

ACM Rejeitado CE3; (BUETTNER et al.,

2007)

19 A random obstacle-based mobility model for delay-

tolerant networking

ACM Rejeitado CE4; (WU; LI; LIU, 2011)

20 A robust and secure data transmission scheme based on

identity-based cryptosystem for ad hoc networks

ACM Rejeitado CE3; (YANG; YANG; HU-

ANG, 2010)

A Tabela 5 mostra a relação dos 20 primeiros artigos avaliados, que exibe o ID do

artigo, o título, a base em que foi encontrado, a situação da avaliação e por �m a

justi�cativa pelo qual o mesmo foi incluído ou excluído de acordo com os critérios

de seleção.

Foram avaliados 234 artigos, dos quais 40 foram selecionados e considerados �Acei-

tos� de acordo com os critérios de inclusão e 194 foram considerados �Rejeitados�

de acordo com os critérios de exclusão, como exposto na Figura 7.
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Figura 7: Estatísticas dos artigos (aceitos e rejeitados)

A Figura 7 mostra o percentual dos artigos considerados �Aceitos� e �Rejeitados� de

acordo com os critérios de inclusão e exclusão respectivamente.

4.2.5 Extração dos Dados

A extração dos dados foi realizada após a avaliação dos artigos. Os 40 artigos consi-

derados aceitos foram sintetizados na tabela de extração dos dados, conforme pode

ser visto a seguir, na Figura 8, onde a mesma demonstra como exemplo, apenas

os quatro primeiros artigos aceitos que tiveram seus dados extraídos e sintetizados

na referida tabela ordenados pelo ID. Todos os artigos considerados aceitos foram

lidos por completo, executando assim a extração dos dados. Todas as características

levantadas durante esta fase de extração foram descritas na subseção posterior. Os

seguintes dados foram extraídos dos estudos aceitos:

� Características de aplicações móveis: englobará as características especí�cas de

aplicações móveis abordadas no artigo;

� Outros tipos de aplicações: descreverá quais os outros tipos de aplicações que

o artigo aborda;

� Características de outros tipos de aplicações: abordará as principais caracte-

rísticas destes outros tipos de aplicações elicitados nos artigos;
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Figura 8: Síntese dos Dados Extraídos

A Figura 8 exibe a documentação da síntese dos dados extraídos, onde a primeira

coluna exibe o ID para identi�cação do artigo; a segunda coluna exibe as �Caracte-

rísticas de Aplicações Móveis� extraídas do artigo identi�cado pelo ID da primeira

coluna; a terceira coluna exibe �Outros Tipos de Aplicações� que o artigo citou; e

por �m quarta coluna exibe as �Características de Outros Tipos de Aplicações� que

o artigo abordou.

4.3 Resultados da Revisão Sistemática

Diante dos resultados extraídos da revisão sistemática, pode-se identi�car 29 tipos

de características nos artigos avaliados e considerados aceitos de acordo com os

critérios de inclusão. Porém, alguns desses artigos consideram que existe um forte

relacionamento de dependência entre características de dispositivos móveis e ca-

racterísticas de aplicações móveis, como por exemplo, a característica denominada

�Energia limitada�, é uma característica do dispositivo e não do aplicativo, contudo

os artigos que abordam este tipo de característica indicam que no desenvolvimento

de uma aplicação móvel esta �limitação� deve ser levada em consideração, devido a
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todos os dispositivos móveis serem alimentados por bateria, que possuem um tempo

de vida limitado, totalmente dependente do que o usuário opere no seu dia a dia,

pois aplicações que exijam mais recursos de hardware ou software consumirá maior

quantidade de energia. Na Figura 9, podem ser observados os 23 tipos de caracte-

rísticas mais citados nos artigos selecionados, que respondem diretamente à Q1.

Figura 9: Características mais citadas nos artigos aceitos

A Figura 9 ilustra as 23 características mais citadas durante a extração dos dados,

porém só foi levando em consideração as características que foram citadas pelo ao

menos 5 (cinco) vezes.

A outros seis tipos de características identi�cados são citados apenas três vezes. São

eles: �Integração complexa de tarefas em tempo real� e �Interrupção constante de

atividades�, e por �m são citados apenas uma vez, que são eles, �Área funcional�,

�Preço�, �Público alvo� e �Tipo de fornecedor�.

Segue a descrição de cada característica identi�cada na revisão:

� Energia limitada: todo dispositivo móvel é alimentado por bateria, devido a

isto o mesmo possui um tempo de vida limitado (SOHN et al., 2005).
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� Tela pequena: as telas dos dispositivos móveis são consideravelmente pequenas,

devido a isto o design de interface é limitado (SOHN et al., 2005).

� Desempenho limitado: todo dispositivo móvel, mesmo sendo o mais avançado de

sua categoria, devido ao seu tamanho e avanço tecnológico, possui limitações de

recursos especí�cos, como processamento, memória e conectividade, portanto

o desempenho é limitado (MUKHTAR; BELAÏD; BERNARD, 2008).

� Largura de banda: dada uma aplicação que exija um mínimo de largura de

banda, deve-se considerar a enorme variação da mesma (MUKHTAR; BELAÏD;

BERNARD, 2008).

� Mudança de contexto: a mudança de contexto acontece em conformidade com

o ambiente (MUKHTAR; BELAÏD; BERNARD, 2008).

� Memória reduzida: todo dispositivo móvel, mesmo sendo o mais avançado de

sua categoria, devido ao seu tamanho e avanço tecnológico, possui limitações

de recursos especí�cos, inclusive a capacidade de sua memória (SOHN et al.,

2005).

� Conectividade: qual o tipo de conectividade que a aplicação irá utilizar, como

3G, bluetooth, infravermelho e wi-� (FENG, 2009).

� Interatividade: qual será o tipo de entrada que o usuário irá interagir com

aplicação, como por exemplo, touch screen, voz, vídeo, teclado, entre outros

(MUKHTAR; BELAÏD; BERNARD, 2008).

� Armazenamento: as aplicações devem levar em consideração como os dados

serão armazenados (MUKHTAR; BELAÏD; BERNARD, 2008).

� Portabilidade de software: a aplicação deve levar em consideração a grande va-

riedade de plataformas existentes atualmente (MUKHTAR; BELAÏD; BERNARD,

2008).

� Portabilidade de hardware: a aplicação deve levar em consideração a hetero-

geneidade dos vários dispositivos existentes atualmente (MUKHTAR; BELAÏD;

BERNARD, 2008).

� Usabilidade: a aplicação deve considerar o esforço necessário para o uso da

mesma, portanto deve ser intuitiva e a mais natural possível como fazer ou

receber uma chamada ou mensagem de texto (FENG, 2009).

� Disponibilidade 24/7: a aplicação deve estar disponível para acesso a qualquer

lugar a qualquer hora (FENG, 2009).
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� Segurança: deve impedir o acesso não autorizado, acidental ou deliberada-

mente, as aplicações e dados (FENG, 2009).

� Con�abilidade: é um conjunto de atributos que incide sobre a capacidade da

aplicação de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas, por

um período de tempo determinado (MAJI et al., 2010).

� E�ciência: é um conjunto de atributos que incide sobre a relação entre o nível

de desempenho da aplicação e a quantidade de recursos usados, sob condições

estabelecidas (AL-JAROODI et al., 2009).

� Nativa vs Web mobile: a aplicação deve ser de�nida e desenvolvida para ser

instalada no próprio dispositivo, mais conhecida como aplicações nativas, ou

desenvolvida para web, mais conhecida como web mobile (FENG, 2009).

� Interoperabilidade: a aplicação deve ser capaz de interagir com outros siste-

mas especí�cos, ou seja, deve possuir interoperabilidade com outros serviços

(MUKHTAR; BELAÏD; BERNARD, 2008).

� Tempo de resposta: as aplicações devem ser inicializadas e �nalizadas de forma

imediata (HAMEED et al., 2010).

� Privacidade: aplicação deve demonstrar ao usuário como as suas informações

pessoais estão sendo coletadas, compartilhadas e utilizadas, e exercer escolha

e controle sobre o seu uso (FENG, 2009).

� Atividades de curta duração: as atividades em aplicações móveis tendem a ser

de curta duração, que vão desde vários segundos a vários minutos (MANDADI

DEEPTI MUDEGOWDER, 2009).

� Integridade dos dados: garantia de que, num desligamento acidental da apli-

cação ou do próprio dispositivo, a integridade dos dados serão assegurados

(HAMEED et al., 2010).

� Características-chave: as aplicações móveis tendem a ser mais focados, ou seja,

possuem características-chave especí�cas, ao invés de oferecer o ambiente ex-

ploratório de uso geral (MANDADI DEEPTI MUDEGOWDER, 2009).

� Integração complexa de tarefas em tempo real: as aplicações móveis devem ofe-

recer integração entre aplicações de diversas fontes(nativa ou web) (HAYENGA

et al., 2008).

� Interrupção constante de atividades: ao utilizar uma aplicação móvel, as ati-

vidades são interrompidas constantemente, como receber uma ligação, falta de

conexão e bateria fraca (MANDADI DEEPTI MUDEGOWDER, 2009).
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� Área funcional: dados, colaboração e serviços de comunicação, serviços de in-

formações e serviços de produtividade, como aplicações empresariais e para

escritórios (GIESSMANN; STANOEVSKA-SLABEVA; VISSER, 2012).

� Preço: gratuito, menos de cinco euros e mais de cinco euros (GIESSMANN;

STANOEVSKA-SLABEVA; VISSER, 2012).

� Público alvo: aplicações para consumidor �nal e particular ou aplicações para

negócios (GIESSMANN; STANOEVSKA-SLABEVA; VISSER, 2012).

� Tipo de fornecedor: empresas, pro�ssionais ou outros prestadores de serviços

(GIESSMANN; STANOEVSKA-SLABEVA; VISSER, 2012).

Após este levantamento, foi realizado um re�namento e uma combinação das ca-

racterísticas elicitadas, com o objetivo de de�nir melhor quais características pos-

suem in�uência no desenvolvimento de uma aplicação. De um total de 23 tipos de

características mais citados nos artigos selecionados, chegou-se a um total de 12 ca-

racterísticas, das quais algumas tiveram seus nomes rede�nidas, como por exemplo,

�Interatividade� passou a ser �Interface de Entrada�, conforme pode ser observado

na Tabela 6.
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Tabela 6: Re�namento das Características
Características Rede�nição

Armazenamento Armazenamento

Desempenho limitado Desempenho

Memória reduzida Desempenho

E�ciência Desempenho

Tempo de resposta Desempenho

Atividades de curta duração Desempenho

Energia limitada Energia limitada

Interatividade Interface de Entrada

Usabilidade Interface de Entrada

Características-chave Interface de Entrada

Tela pequena Interface grá�ca

Interoperabilidade Interoperabilidade

Largura de banda Largura de banda

Mudança de contexto Mudança de contexto

Disponibilidade 24/7 Mudança de contexto

Nativa vs Web Nativa ou/e Web

Portabilidade de software Portabilidade

Portabilidade de hardware Portabilidade

Segurança Segurança

Con�abilidade Segurança

Privacidade Segurança

Integridade dos dados Segurança

Conectividade Tipo de Conectividade

A Tabela 6 mostra o mapeamento do re�namento realizado, onde gerou-se 12 ca-

racterísticas a partir das 23 identi�cadas. Após o re�namento citado e respondendo

à Q2, foram listadas as características especí�cas de aplicações móveis, que podem

afetar diretamente no seu respectivo desenvolvimento, conforme exposto a seguir:

� Energia limitada;

� Interface Grá�ca;

� Interface de Entrada;

� Largura de Banda;
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� Tipo de Conectividade;

� Mudança de Contexto;

� Desempenho;

� Portabilidade;

� Armazenamento;

� Interoperabilidade;

� Nativa ou/e Web Mobile;

� Segurança.

4.4 Survey das Características de Aplicações Mó-

veis

Com o término da revisão sistemática, foi realizado um survey entre especialistas

no desenvolvimento móvel, com o objetivo de con�rmar as características levanta-

das anteriormente e validar sua respectiva in�uência no desenvolvimento móvel. A

divulgação do survey foi realizada em mais de 70 locais, dentre eles universidades e

empresas, através de e-mails, grupos de estudos e grupos em redes sociais. A seguir

são apresentados todos os dados coletados durante a aplicação do survey. O modelo

de formulário utilizado no survey pode ser encontrado no Apêndice B.

Durante a realização do survey foram coletados dados para os seguintes questiona-

mentos:

1. Em relação à área de atuação dos participantes, a Figura 10 ilustra os resultados

para esta questão:
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Figura 10: Tipo de organização que os participantes atuam

A Figura 10 ilustra o percentual de participantes referente ao questionamento

do tipo de instituição que o mesmo atua, onde concluiu-se que um total de 38%

atuam em instituições de ensino, 20% atuam na indústria e por �m 42% atuam

em outros, que englobam em sua maioria freelancer no qual prestam serviços

para mais de uma empresa.

2. Em relação à existência de alguma diferença entre o desenvolvimento de apli-

cações móveis e desktop/web relacionada a �Complexidade e Esforço�, a Figura

11 ilustra os resultados para esta questão:

Figura 11: Diferença entre o desenvolvimento de aplicações mobile e desktop/web

A Figura 11 ilustra o percentual de participantes referente ao questionamento
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sobre a existência de alguma diferença entre o desenvolvimento de aplicações

mobile e desktop/web relacionada à �Complexidade e Esforço�, onde concluiu-se

que um total de 88% consideraram que �Sim� existe diferença, 7% consideraram

que �Não� e por �m 5% consideraram �Outro�.

3. Em relação à experiência dos participantes, a Figura 12 ilustra os resultados

para esta questão:

Figura 12: Tempo de experiência dos participantes

A Figura 12 ilustra o percentual de participantes referente ao questionamento

sobre a existência do mesmo em desenvolvimento de aplicações mobile, onde

concluiu-se que um total de 47% possuem menos de 1 ano de experiência, 47%

possuem entre 1 e 5 anos e por �m 6% possuem acima de 5 anos.

4. Em relação às característica de aplicações móveis, a Figura 13 mostra gra�ca-

mente os resultados para esta questão:
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Figura 13: Características de aplicações mobile

A Figura 13 ilustra a quantidade de interações dos participantes referente ao

questionamento sobre cada característica relacionadas ao desenvolvimento de

aplicações mobile, onde concluiu-se que algumas características foram bastante

citadas, como por exemplo, o �Armazenamento�, já outras como �Web Mobile�

e �Nativa� �caram com uma quantidade de citações abaixo de 50 participantes,

no contexto de �Maior Complexidade e Esforço�.

Em linhas gerais, de todas as 116 respostas recebidas através do survey, 100% dos

participantes con�rmaram que as referidas características são realmente essas. Des-

ses, um total de 66% indicou um maior esforço e complexidade no que tange as

características durante o desenvolvimento, um total de 34% apresentou um menor

esforço e complexidade, e por �m um total de 28% inferiu não perceber nenhuma

diferença no desenvolvimento móvel mesmo rati�cando a presença das característi-

cas.
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4.5 Problema Abordado

Conforme foi observado no Capítulo 3, não há qualquer método de estimativa desen-

volvido para projeto de aplicações móveis. Além disso, algumas das características

elicitadas neste capítulo agravam muito a complexidade e consequentemente o es-

forço no desenvolvimento de tais aplicações.

A partir da análise realizada, com as características de aplicações em dispositivos

móveis elicitadas no capítulo atual, é perceptível que as mesmas são diferentes dos

sistemas tradicionais e que podem in�uenciar diretamente o seu desenvolvimento.

Um exemplo disso, é a característica �Energia limitada�. Como estes dispositivos são

alimentados por bateria, e estas possuem um tempo de vida limitado, as aplicações

devem ser programadas para exigirem o mínimo de recursos de hardware possível,

visto que quanto mais recursos consumidos maior quantidade de energia gasta. Esta

característica faz com que o projeto da solução precise endereçar essa preocupação,

gerando uma complexidade a mais de desenvolvimento e, como consequência, um

maior esforço e custo.

Outra característica especí�ca deste contexto é a �Interface Grá�ca�. Devido ao ta-

manho da tela ser reduzida, o design de interface é limitado. Com isto, é necessária

uma maior complexidade e, consequentemente, um maior esforço no desenvolvi-

mento da interface grá�ca. Outra característica relacionada à tela é a �Interface de

Entrada�, que de�ne como o usuário irá interagir com a aplicação, ou seja, via te-

clado, caneta, tela sensível ao toque, reconhecimento de voz e imagem. Estes últimos

tendem a tornar mais complexa a tarefa de desenvolver aplicações que disponibili-

zam todos essas opções de interação, consequentemente exigindo um maior esforço.

Em relação à conectividade foi identi�cada a característica de �Largura de Banda�,

em que uma aplicação móvel pode exigir um mínimo de banda. Alguns tipos de apli-

cações precisam perceber isso e agir de maneira diferente em cada situação. Outra

característica relacionada é o �Tipo de Conectividade�. As aplicações móveis podem

ser desenvolvidas com suporte a diferentes tipos de conectividade, tais como 3G,

bluetooth, infravermelho, Wi-Fi, NFC e outros. Além disso, uma mesma aplicação

pode suportar vários tipos de conectividade simultaneamente. Estes comportamen-

tos afetam diretamente a complexidade do software e consequentemente requer um

maior esforço de desenvolvimento.

A �Mudança de Contexto� também é outra característica inerente às aplicações mó-

veis. Estas devem levar em consideração não apenas as entradas de dados fornecidas
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explicitamente pelos usuários, mas também entradas implícitas, referentes ao con-

texto físico e computacional dos usuários e dos ambientes que os cercam. Além disso,

a �Interrupção constante de atividades� é uma característica bem mais comum neste

contexto, como também algumas aplicações devem ser desenvolvidas para trabalhar

o�-line e consequentemente deve possuir um sincronismo. As aplicações móveis de-

vem estar preparadas para diferentes cenários, pois as atividades são interrompidas

constantemente. Recebimento de uma ligação, falta de conexão e bateria fraca, são

exemplos dessas interrupções, com isto as aplicações se tornam mais complexas.

Apesar dos avanços relacionados à capacidade computacional destes dispositivos,

ainda deve-se considerar o hardware destes como limitados, principalmente quando

comparados à desktops e servidores. Duas características relacionadas à essa questão

são �Desempenho limitado� e �Memória reduzida�. Além dessas, uma característica

inerente ao uso de dispositivos móveis é o �Tempo de resposta� que está relacionada

diretamente ao poder de �Processamento�. As aplicações móveis devem ser iniciali-

zadas e �nalizadas de forma imediata, ou seja, esta é uma característica que requer

um pouco mais de atenção. Estas características exigem que as aplicações sejam

desenvolvidas com uma possível otimização de recursos para uma melhor e�ciência

e tempo de resposta, o que exige um maior esforço.

A �Portabilidade� também é uma característica exigida por estas aplicações. Divide-

se em duas características a �Portabilidade de Hardware e de Software�. Em relação

a primeira, atualmente existe uma in�nidade de modelos de dispositivos, com ca-

pacidades e recursos diferentes. Uma aplicação móvel deve ser capaz de executar

no maior número de dispositivos. Isto exige um maior esforço no desenvolvimento.

Além disso, é exigido um maior esforço com testes deste tipo de portabilidade. Já

no que se refere a �Portabilidade de Software� é necessário desenvolver aplicações

especí�cas para cada plataforma existente caso a aplicação seja nativa. Com isto

faz-se preciso um maior esforço para replicações do mesmo produto de software,

inclusive no que se refere a testes.

O �Armazenamento� é uma característica exigida em algumas destas aplicações.

Porém, outras não requerem nenhum tipo de armazenamento relacionados a banco

de dados local, como por exemplo aplicações Web Mobile, mas aplicações que ne-

cessitam de algum tipo de armazenamento de dados no próprio dispositivo móvel

já são confrontadas com algumas limitações, como por exemplo, a capacidade do

dispositivo, ou até mesmo, a necessidade de algum sincronismo entre os dados arma-

zenados no dispositivo e, em algum servidor de banco de dados, ocasionando assim
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uma exigência de maior esforço no desenvolvimento.

A �Interoperabilidade� também é uma característica exposta em algumas destas

aplicações. Ou seja, dependendo da aplicação, a mesma poderá ser desenvolvida com

disponibilidade para interação ou não com outros serviços e sistemas, isto exigirá

um maior esforço no desenvolvimento.

Por �m, as aplicações móveis podem ser de dois tipos: �Nativa ou Web Mobile�.

A primeira possui maior desempenho e facilidade de acesso ao hardware, já a se-

gunda possui menor desempenho por ser web, porém é mais fácil de alcançar a

portabilidade. Além disso, existem algumas aplicações que são consideradas híbri-

das. Dependendo do tipo da aplicação, as questões que devem ser consideradas e a

complexidade podem ser diferentes, o que exige esforços diferenciados de desenvol-

vimento.

A partir do levantamento dos métodos de estimativa mais conhecidos citados no

Capítulo 3 identi�cou-se que essas características não são cobertas pelos métodos

de estimativas atuais, por dois motivos explícitos. O primeiro, nenhum dos métodos

existentes foram projetados para realizarem estimativas de projeto em desenvolvi-

mento de aplicações móveis, e segundo, todas as referidas características abordadas

neste capítulo são relacionadas diretamente a aplicações móveis, com interferência

direta no seu desenvolvimento, gerando assim uma maior complexidade e conse-

quentemente um maior esforço. Contudo considerar qualquer um dos métodos de

estimativa existente para aplicar ao projeto de desenvolvimento de aplicações mó-

veis, torna-se teoricamente um risco, pois esta considerando que este tipo de de-

senvolvimento não possui nenhuma diferença para o projeto de desenvolvimento de

aplicações para desktop.

Este capítulo abordou as características de aplicações móveis, elicitadas através de

uma revisão sistemática, como também a realização de um survey para con�rmação

das referidas características e, por �m explicitou todo o problema que o trabalho foi

direcionado.
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5 Proposta

Uma solução para resolver o problema da inexistência de um método especí�co

para o desenvolvimento de aplicações móveis, seria a criação de um novo método

de estimativa ou mesmo a adaptação de algum método de estimativa já existente,

no qual seriam acrescentadas todas estas características identi�cadas que afetam

diretamente o projeto de desenvolvimento de aplicações móveis, ponderando-se o

que for necessário para se chegar a um padrão viável nas estimativas.

A proposta abordada é uma adaptação de um método já existente, onde esta adap-

tação foi denominada �MEstiAM� (Modelo de Estimativa para Desenvolvimento

de Aplicações Móveis), tomando como base apenas os métodos reconhecidos como

padrão internacional pela ISO. Dentre os métodos de estimativa mais conhecidos

citados no Capítulo 3, o método adotado para se tomar como base para a proposta

a seguir é o conhecido como �Finnish Software Metrics Association (FiSMA)�. O

modelo é um dos cinco métodos de medição de software que está em conformi-

dade com a norma ISO / IEC 14143-1 e é aceito como padrão internacional para

medição de software (FORSELIUS, 2004) e atualmente possui mais de 750 projetos

de software concluídos e estimados pelo FiSMA. Além do FiSMA, existem outros

quatros métodos que estão em conformidade com a norma supracitada, o Com-

mon Software Measurement International Consortium Function Points (COSMIC

FP) (CONSORTIUM et al., 2007), a International Function Point Users Group (IF-

PUG) FPA (OLIGNY; DESHARNAIS; ABRAN, 1999), o MarkII FPA (SYMONS, 2001)

e a Netherlands Software Metrics Association (NESMA) FSM (GENCEL; HELDAL;

LIND, 2010). Porém, a diferença entre ele e os outros métodos, é que ele é baseado em

funcionalidade, e é orientado a serviços, como também ele propõe em sua de�nição

a aplicação a todos os tipos de software. Entretanto esta a�rmação é contraditó-

ria, pois, em sua aplicação, o método não leva em consideração as características

elicitadas no Capítulo 4.

O COMISC FP (CONSORTIUM et al., 2007), o MarkII FPA (SYMONS, 2001) e o
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NESMA (GENCEL; HELDAL; LIND, 2010), foram criados com base na FPA (OLIGNY;

DESHARNAIS; ABRAN, 1999), ou seja, partem do princípio da contagem do Ponto

de Função (PF), e consideram a funcionalidade implementada, sob o ponto de vista

do usuário. Com isto, pode-se perceber que os métodos supracitados não levem em

consideração as características de aplicações móveis, pois as mesmas não são per-

cebidas pelo usuário. Os métodos são independentes de linguagem de programação

ou de tecnologias utilizadas, e, ao contrário do FiSMA, não expõe em sua literatura

que podem ser aplicados a qualquer tipo de software, porém conforme citado anteri-

ormente, esta a�rmação é contraditória, pois o método não leva em consideração as

características de aplicações móveis. No entanto, o FiSMA se apresentou propício a

uma possível adequação a este cenário de aplicações móveis, pois além da contagem

em si, o mesmo possui os chamados fatores de produtividade, que se assemelham

muito com as características elicitadas no Capítulo 4, podendo-se propor tais carac-

terísticas como novos fatores de produtividade. Por �m, o método escolhido como

base, é passível de adaptação, baseado nos fatores propostos pelo o mesmo.

No geral, o método FiSMA propõe que todos os serviços disponibilizados pela aplica-

ção sejam identi�cados. Ele de�ne previamente alguns serviços, entre eles, destacam-

se a navegação interativa do usuário, serviços de consulta, serviços interativos de

entrada do usuário, serviços de interface para outras aplicações, serviços de arma-

zenamento de dados, serviços algorítmicos e serviços de manipulação. Por �m, após

a identi�cação de todos os serviços, o tamanho de cada um é calculado, aplicando

o método e obtendo-se assim um tamanho total funcional da aplicação, através da

soma do tamanho de cada serviço encontrado (FISMA, 2004).

5.1 Abordando o Modelo Adotado

O método FiSMA na sua versão original propõe uma estrutura de sete classes do

tipo Componente Funcional Base ou BFC (Base Functional Component), o qual

é de�nido com um elemento básico de requisito funcional. Para utilizar o modelo,

é necessário ter disponível os requisitos funcionais, o esboço inicial do MER e os

protótipos de telas. As sete classes a serem utilizadas para contabilizar os serviços

durante a aplicação do método são (FISMA, 2004):

1. navegação interativa do usuário �nal e serviços de consulta (q);

2. serviços de entrada interativa de usuários �nais (i);
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3. serviços de saída não-interativa para o usuário �nal (o);

4. serviços de interface para outra aplicação (t);

5. serviços de interface de outras aplicações (f);

6. serviços de armazenamento de dados (d);

7. serviços de manipulação algorítmica (a).

A identi�cação em cada nome de classe BFC citado anteriormente, com uma letra

entre parênteses, serve para facilitar aplicação do método durante a contagem, pois

cada uma das sete classes BFCs são compostas por outras classes BFCs, que, no

momento do cálculo tais classes BFCs ��lhas� são identi�cadas através da letra de

sua classe BFC �mãe� seguida de um numeral, conforme pode ser visto na Figura

14.

Figura 14: Tipos de classes BFCs do modelo base (FISMA, 2004)
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A Figura 14 ilustra todos os tipos de classes BFCs utilizado pelo modelo FiSMA.

A unidade de medida é o ponto de função, porém acrescido da letra �F� em sua

nomenclatura para identi�cação do �FiSMA�, �cando Ffp (FiSMA Function Point)

ou Ffsu (FiSMA functional size unit). O processo de medição de maneira geral

consiste em medir os serviços e interface do usuário �nal e os serviços considerados

indiretos (FISMA, 2004), conforme Figura 15.

Figura 15: Representação do processo de medição do modelo base (FISMA, 2004)

A Figura 15 ilustra o processo de medição do modelo base. De�ne cada etapa e

a soma de cada classe BFC do modelo. Ou seja, o processo é iniciado a partir da

primeira classe BFC na parte de interatividade com usuário, após isto, soma-se o

total e segue para segunda classe BFC, ainda na interatividade com usuário, feito

isto, veri�ca se possui alguma tipo de �não interatividade�, se sim soma-se a terceira

classe BFC e passa para próxima classe BFC, somando-se as quatro restantes classes

BFCs, mas sempre veri�cando se possui o tipo de serviço relacionado a classe a ser

somada, caso possua calcule, se não possuir passe para próxima classe, até se concluir

com a soma total de todas as classes. De forma resumida, os procedimentos para

contagem devem ser feitos da seguinte forma:
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Deve-se realizar três passos essenciais, para se iniciar o processo de contagem, con-

forme pode ser observado a seguir:

1. Quantos tipos de classes BFCs o software possui?

2. Quais são elas? (identi�car todos)

3. O que são elas? (dê detalhes de cada BFC identi�cada)

Feito isto, deve-se somar cada BFC raiz utilizando as seguintes fórmulas e suas

respectivas atribuições e descrições:

� BFCs representados por �q�: Sq = aq + n/dq + rr/cq

∗ onde Sq = tamanho da consulta (diálogo, menu etc)

∗ n = número de itens de dados, campos

∗ rr = número de leitura referencial para entidades

∗ dq = BFC classe número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ cq = BFC classe número especí�co de leitura de referenciais, dando 1 fsu

∗ aq = custo de implantação, 0,2 fsu

∗ fsu = valor de dq é 7,00 e o valor de cq é 2,00

� BFCs representados por �i�: Si = m * (ai + n/di + rw/ci + rr/bi)

∗ onde Si = tamanho da entrada

∗ m = multiplicador de funcionalidade, valor 1, 2 ou 3, dependendo de como

as funções são incorporadas na BFC (criar, atualizar e excluir)

∗ n = número de itens de dados, campos

∗ rw = número de escrita referenciais para entidades

∗ rr = número somente de leitura referenciais para entidades

∗ di = BFC classe número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ ci = BFC classe número especí�co de escrita referenciais, dando 1 fsu

∗ bi = BFC classe número especí�co de leitura de referenciais, dando 1 fsu

∗ ai = custo de implantação, 0,2 fsu

∗ fsu = valor do di é 5,00, valor de ci é 1,50 e o valor de bi é 2,00

� BFCs representados por �o�: So = ao + n/do + rr/co

∗ onde So = tamanho de saída

∗ n = número de itens de dados, campos
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∗ rr = número de leitura referenciais para entidades

∗ do = classe BFC número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ co = BFC classe número especí�co de leitura de referenciais, dando 1 fsu

∗ ao = custo de implantação, 1,0 fsu

∗ fsu = valor de do é 5,00 e o valor de co é 2,00

� BFCs representados por �f�: Sf = af + n/df + rw/cf + rr/bf

∗ onde Sf = tamanho da interface a partir de outro aplicativo

∗ n = número de itens de dados, campos

∗ rw = número de escrita referenciais para entidades

∗ rr = número somente de leitura referenciais para entidades

∗ df = BFC classe número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ cf = BFC classe número especí�co de escrita referenciais, dando 1 fsu

∗ bf = BFC classe número especí�co de leitura referenciais, dando 1 fsu

∗ af = custo de implantação, 0,2 fsu

∗ fsu = valor de df é 5,00, valor de cf é 1,50 e o valor de bf é 2,00

� BFCs representados por �t�: St = at + n/dt + rr/ct

∗ onde St = tamanho da interface para outra aplicação

∗ n = número de itens de dados (atributos)

∗ rr = número de leitura referenciais para entidades

∗ dt = BFC classe número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ ct = BFC classe número especí�co de leitura referenciais, dando 1 fsu

∗ at = custo de implantação, 0,5 fsu

∗ fsu = valor de dt é 7,00 e o valor de ct é 2,00

� BFCs representados por �d�: Se = ae + n/de

∗ onde Se = tamanho da entidade ou registro

∗ n = número de itens de dados (atributos)

∗ de = BFC classe número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ ae = custo de implantação, 1,5 fsu

∗ fsu = valor de de é 4,00

� BFCs representados por �a�: Sa = aa + n/da + rc/ca

∗ onde Sa = tamanho do algoritmo
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∗ n = número de itens de dados (variáveis, operandos)

∗ rc = número de regras, operações

∗ da = BFC classe número especí�co de itens de dados, dando 1 fsu

∗ ca = BFC classe determinado número de regras de cálculo, dando 1 fsu

∗ aa = custo de implantação, 0,1 fsu

∗ fsu = valor de da é 5,00 e o valor de ca é 3,00

Por �m a fórmula do resultado �nal da soma é a soma geral: S = Sq + Si + So +

Sf + St + Sd + Sa, que signi�cam:

� S: soma total de todos os BFCs raiz

� Sq: soma dos BFCs representados por �q�

� Si: soma dos BFCs representados por �i�

� So: soma dos BFCs representados por �o�

� Sf : soma dos BFCs representados por �f�

� St: soma dos BFCs representados por �t�

� Sd: soma dos BFCs representados por �d�

� Sa: soma dos BFCs representados por �a�

Após a aplicação do FiSMA se obtém o tamanho funcional do software, a partir

disto, pode se encontrar o esforço através da seguinte fórmula: Esforço estimado (h)

= tamanho (fp) x reutilização x taxa de entrega (h/fp) x situação do projeto. Este

último é referente aos fatores de produtividade que são levados em consideração

para o cálculo do esforço, porém dos fatores prede�nidos pelo o FiSMA, no que

tange o produto, são propostos apenas 6 (seis), no qual a ideia base da avaliação

desses fatores é de que �quanto melhor as circunstâncias do projeto, a avaliação mais

positiva �ca�, a ponderação vai de �- -� a �+ +�, conforme pode ser visto na Tabela

7. Estes pesos foram de�nidos de acordo com a aplicação em cerca de 1000 projetos

(FISMA, 2004). O cenário de cada projeto foi previamente estudado e à medida que

os mesmos foram sendo estimados com o FiSMA, os pesos foram sendo calibrados

de acordo com as novas situações.
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Tabela 7: Atribuições para os fatores de produtividade (FISMA, 2004)

Simbologia Peso De�nição

+ + 0.90 Excelente situação, circunstâncias muito melhores do que na

situação normal

+ 0.95 Boa situação, circunstâncias melhores do que na situação nor-

mal

+ / - 1.0 Situação normal

- 1.05 Má situação, as circunstâncias piores do que na situação nor-

mal

- - 1.10 Muito má situação, as circunstâncias muito piores do que na

situação normal

A Tabela 7 exibe como podem ser atribuídos os pesos aos fatores de produtividade,

como também mostra sua simbologia e de�nição de cada peso. Na sequência são

apresentados cada fator de produtividade proposto pelo FiSMA.

Fatores de produtividade:

� Requisitos de funcionalidade: compatibilidade com as necessidades do usuário

�nal, a complexidade dos requisitos.

∗ (- -) Área de aplicação complexa e crítica (milhares de FPs), sistema para

vários usuários e multiculturais.

∗ ( - ) Área de aplicação interoperável com algumas características comple-

xas, exigindo compreensão especial do usuários e desenvolvedores.

∗ (+ / -) Parcialmente automatizada, área de aplicação integrada e um tama-

nho médio de aplicação (entre 600 e 1000 FPs), com os requisitos normais

de segurança.

∗ ( + ) Área de aplicação em grande parte automatizada e aplicação com

menos de 5 interfaces com outros sistemas, há requisitos especí�cos de

segurança.

∗ (+ +) Área de aplicação muito madura, simples e fácil, uma pequena

aplicação (menos de 200 FPs) stand-alone para um pequeno grupo de

usuários.

� Requisitos de con�abilidade: maturidade, tolerância a falhas e recuperação em

diferentes tipos de casos de uso.
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∗ (- -) Falhas de funcionamento podem pôr em perigo vidas humanas ou

causar grandes perdas econômicas ou ambientais.

∗ ( - ) O software é uma parte de um grande sistema de tempo real, onde

todas as falhas de operação causarão problemas a muitas outras aplicações.

∗ (+ / -) Não mais de 2 horas. Indisponibilidade é aceitável, mas as rotinas

de recuperação de sistema serão adequadas.

∗ ( + ) Necessidade de operação não contínua, mas diariamente.

∗ (+ +) Necessidade de operação periódica. Pausa de alguns dias não causará

nenhum dano à organização.

� Requisitos de usabilidade: compreensão e facilidade para aprender a interface

do usuário e lógica do �uxo de trabalho.

∗ (- -) Um grande número de diferentes tipos de usuários �nais em todo o

mundo.

∗ ( - ) 2 ou 3 tipos diferentes de usuários com habilidades diferentes.

∗ (+ / -) Um grande número de usuários �nais com habilidades iguais.

∗ ( + ) Não mais do que dezenas ou centenas de usuários homogêneos em

talvez mais de um local.

∗ (+ +) Apenas alguns usuários, todos localizados em um site.

� Requisitos de e�ciência: uso e�caz de recursos e desempenho adequado em cada

caso de uso e sob uma razoável carga de trabalho.

∗ (- -) Banco de dados complexo, com milhões de registros de dados e tran-

sações por dia, milhares de usuários �nais simultâneos.

∗ ( - ) Banco de dados grande, centenas de usuários �nais simultâneos, a

maior parte do tempo de resposta crítica.

∗ (+ / -) Banco de dados grande, menos de milhões de registros de dados e

menos de centenas de usuários �nais simultâneos.

∗ ( + ) Banco de dados médio em volume e estrutura, simples e previsíveis

solicitações de dados de alguns usuários �nais simultâneos.

∗ (+ +) Banco de dados simples e pequeno, sem usuários �nais simultâneos

ou pedidos de dados complexos.

� Requisitos de manutenabilidade: tempo de vida da aplicação, criticidade de

diagnósticos de defeitos e desempenho nos testes.
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∗ (- -) Software estratégico muito grande (tempo de vida mais de 20 anos),

em uma área de negócio volátil, com frequentes mudanças de leis, normas

e regras de negócio.

∗ ( - ) Software grande (tempo de vida de 10 a 20 anos), e frequentes mu-

danças de leis, normas ou regras de negócios.

∗ (+ / -) Software tamanho médio (tempo de vida de 5 a 10 anos), alterações

mensais de leis, normas e regras de negócio.

∗ ( + ) Software pequeno, raramente muda (tempo de vida de 2 a 5 anos).

∗ (+ +) Software temporária (tempo de vida inferior a 2 anos), sem modi�-

cações.

� Requisitos de portabilidade: adaptação e instabilidade a diferentes ambientes,

a arquitetura e componentes estruturais.

∗ (- -) Os usuários do software estão localizados em muitos tipos de organi-

zações, com várias plataformas (hardware, navegadores, sistemas operaci-

onais, middleware, protocolos e etc), várias versões e várias frequências de

atualização.

∗ ( - ) O software deve operar em algumas plataformas diferentes (hardware,

navegadores, sistemas operacionais, middleware, protocolos e etc.) e em

várias versões delas.

∗ (+ / -) Cada versão do software deve ser executada em várias versões

de uma determinada plataforma (hardware, browser, sistema operacional,

middleware, protocolos e etc.), as frequências de atualização dos usuários

são bastante previsíveis.

∗ ( + ) O software deve ser executado em uma determinada plataforma

(hardware, browser, sistema operacional, middleware, protocolos e etc.),

mas o uso de serviços a nível de sistema é limitado, porque o processo de

atualização é apenas parcial.

∗ (+ +) O software deve ser executado em uma determinada plataforma

(hardware, browser, sistema operacional, middleware, protocolos e etc.),

mas o processo de atualização é completamente controlável.
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5.2 Proposta de Novos Fatores de Produtividade

Dentre os fatores de produtividade citados secção anterior, apenas o fator �Requisito

de portabilidade� é que se encaixa em harmonia com a característica �Portabilidade�,

tanto de hardware quanto de software, contudo nenhum dos outros fatores aborda

as características de aplicação móveis, ou seja, após se obter o tamanho funcional

do software e aplicar os fatores de produtividade relacionados ao produto para se

estimar o esforço, este método de estimativa desconsidera todas as características

de aplicações móveis, julgando-se que a estimativa de sistemas de informações tradi-

cionais é igualmente comparada à aplicação móveis. No entanto, com a proposta de

criação de novos fatores de produtividade, que seriam as características especí�cas

de aplicações móveis que podem in�uenciar de de alguma maneira seu desenvolvi-

mento, esta problemática possivelmente será sanada, conforme seguem abaixo quais

seriam estes novos fatores.

� Fator Desempenho:

∗ ( - ) A aplicação deve se preocupar com a otimização de recursos para uma

melhor e�ciência e tempo de resposta.

∗ (+ / -) A otimização de recursos para uma melhor e�ciência e tempo de

resposta, é indiferente.

∗ ( + ) A otimização de recursos para uma melhor e�ciência e tempo de

resposta não deve ser levada em consideração.

� Fator Energia:

∗ ( - ) A aplicação deve se preocupar com a otimização de recursos para um

menor consumo de bateria.

∗ (+ / -) A otimização de recursos para um menor consumo de bateria, é

indiferente.

∗ ( + ) A otimização de recursos para um menor consumo de bateria, não

deve ser levada em consideração.

� Fator Banda:

∗ ( - ) A aplicação deve exigir um percentual mínimo de largura de banda.

∗ (+ / -) A exigência de um percentual mínimo de largura de banda, é

indiferente.
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∗ ( + ) A aplicação não deve exigir um percentual mínimo de largura de

banda.

� Fator Conectividade:

∗ ( - ) A aplicação deve possuir mais de dois tipos de predisposição para uso

de conexões como por exemplo: 4G, 3G, Wi-�, Bluetooth, Infravermelho e

outros.

∗ (+ / -) A aplicação deve possuir pelo ao menos dois tipos de predisposição

para uso de conexões como por exemplo: 3G e Wi-�.

∗ ( + ) A aplicação não necessita possuir nenhum tipo de predisposição para

uso de conexões.

� Fator Contexto:

∗ ( - ) A aplicação deve possuir um gerenciamento de mudança de contexto,

como também possuir um posterior sincronismo caso necessário.

∗ (+ / -) O gerenciamento de mudança contexto, é indiferente.

∗ ( + ) A aplicação não precisa possuir um gerenciamento de mudança de

contexto.

� Fator Interface Grá�ca:

∗ ( - ) A aplicação deve possuir limitação, devido ao tamanho da tela, pois a

mesma será utilizada, em sua maioria, por usuários de aparelhos celulares.

∗ (+ / -) A aplicação deve possuir razoável limitação, devido ao tamanho da

tela, pois a mesma será utilizada tanto por usuários de aparelhos celulares

quanto por usuários de tablets.

∗ ( + ) A aplicação deve possuir pouca limitação, devido ao tamanho da

tela, pois a mesma será utilizada, em sua maioria, por usuários de tablets.

� Fator Interface de Entrada:

∗ ( - ) A aplicação deve possuir interfaces de entrada por touch screen, voz,

vídeo, teclado e outros.

∗ (+ / -) A aplicação deve possuir interfaces de entrada padrão por touch

screen.

∗ ( + ) A aplicação deve possuir qualquer um dos tipos de interfaces, como:

touch screen, voz, vídeo, teclado ou outros.
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� Fator Armazenamento:

∗ ( - ) A aplicação deve dispor de uma capacidade de armazenamento no

próprio dispositivo, e ainda possuir um sincronismo com servidor de banco

de dados.

∗ (+ / -) A aplicação deve dispor de um armazenamento padrão, que poderá

ser no próprio dispositivo ou não.

∗ ( + ) A aplicação não necessita dispor de armazenamento.

� Fator Interoperabilidade:

∗ ( - ) A aplicação deve dispor de uma grande capacidade para interagir com

outros serviços e outros sistemas.

∗ (+ / -) A aplicação deve dispor de uma capacidade de interação com outro

serviço ou um outro sistema.

∗ ( + ) A aplicação não necessita dispor de nenhum tipo de interação, com

nenhum outro serviço ou sistema.

� Fator Nativa vs Web Mobile:

∗ ( - ) A aplicação deve tanto ser Web Mobile quanto possuir sua versão

Nativa.

∗ (+ / -) A aplicação deverá ser Nativa e/ou Web Mobile.

∗ ( + ) A aplicação deverá ser Nativa ou Web Mobile.

� Fator Segurança:

∗ ( - ) A aplicação deve dar prioridade alta aos requisitos: con�abilidade,

privacidade e integridade dos dados.

∗ (+ / -) A aplicação deve dar prioridade média aos requisitos: con�abilidade,

privacidade e integridade dos dados.

∗ ( + ) A aplicação deve dar prioridade baixa aos requisitos: con�abilidade,

privacidade e integridade dos dados.

Os fatores propostos levam em consideração a mesma ponderação proposta pelo

FiSMA, pois por se tratar de uma extensão do modelo existente, a mesma conse-

quentemente herda todo um padrão já difundido na indústria, porém �cando de

�-� a �+� pois foi observado que estendendo-se para um maior número de opções,

o mesmo possuiria �N� combinações, e para uma melhor con�abilidade nos fatores
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propostos, trabalhou-se com uma escala menor de ponderações, para no futuro, ser

realizada uma calibração, conforme aborda a subsecção �Limitações� e �Trabalhos

Futuros�. As ponderações adotadas pelo modelo proposto estão expostas na Tabela

8.

Tabela 8: Atribuições para os novos fatores de produtividade

Simbologia Peso De�nição

+ 0.95 Boa situação, circunstâncias melhores do que na situação nor-

mal

+ / - 1.0 Situação normal

- 1.05 Má situação, as circunstâncias piores do que na situação nor-

mal

O tamanho funcional continua o mesmo, afetando assim somente a fórmula para

obter o esforço, que agora passa a levar em consideração na sua variável �situação

do projeto� com os novos fatores de produtividade especí�cos de aplicações móveis.

Após o estudo aprofundado do modelo base, percebeu-se que a subjetividade de

utilização do modelo, o mesmo apresenta-se com uma subjetividade baixa, ou seja,

possui funções e fatores evidentes para uma aplicação clara, como também pode

ocorrer algumas diferenças dependendo da equipe que irá efetuar a estimativa.

5.3 Avaliação

Ométodo FiSMA pode ser aplicado de forma manual ou com o auxílio da ferramenta

Experience Service1. Para os estudos de casos seguintes, foi utilizado a ferramenta

citada, fornecida pela própria FiSMA, através do contato realizado com o consultor

sênior Pekka Forselius e do presidente do fórum Hannu Lappalainen.

5.3.1 Primeira Avaliação

A primeira avaliação, foi aplicada ao SIGAA em sua versão Mobile, desenvolvido

pela SINFO da UFRN. Todas as etapas da referida avaliação foram conduzidas

pelos próprios desenvolvedores do sistema com orientação do pesquisador da pro-

posta corrente. Foi necessário um treinamento prévio no FiSMA que durou cerca de

1http://www.experiencesaas.com/
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4 (quatro) horas. Os artefatos utilizados para estimativa foram os requisitos funcio-

nais, o modelo entidade relacionamento e os protótipos de telas do sistema, conforme

pode serem vistos na Tabela 9 alguns requisitos utilizados, na Figura 16 o MER e na

Figura 17 ilustra um exemplo de protótipo do SIGAA Mobile usado na estimativa.

Tabela 9: Alguns Requisitos Funcionais - SIGAA Mobile

Requisito Descrição

R01 Login: o aplicativo deve permitir que um usuário efetue login

R02 Menu principal: o aplicativo deve exibir uma tela de menu contendo os

demais itens para navegação

R03 Minhas turmas: o aplicativo deve exibir uma tela com as turmas listadas

ao qual o usuário esteja relacionado

R04 Matriculado: o aplicativo deve exibir o detalhamento da referida turma

selecionada

R05 Notas: o aplicativo deve exibir uma tela com as notas

R06 Frequência: o aplicativo deve exibir uma tela com a frequência

R07 Notícias: o aplicativo deve exibir uma tela com todas as notícias referentes

a turma selecionada

R08 Participantes: o aplicativo deve exibir uma tela com todos os participan-

tes da turma selecionada

R09 Tópicos de aula: o aplicativo deve exibir uma tela com com todos os

tópicos de aula cadastrados

R010 Horários: o aplicativo deve exibir uma tela com o horário completo

... ...

A Tabela 9 exibe alguns dos requisitos utilizados para estimativa da avaliação cor-

rente.
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Figura 16: MER - SIGAA Mobile

A Figura 16 ilustra o MER utilizado para estimativa da avaliação atual.
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Figura 17: Protótipo da Tela de Login - SIGAA Mobile

A Figura 17 mostra o protótipo da tela de login do sistema.

Ao utilizar a ferramenta Experience Service, deve-se aplicar todos os passos da

subsecção anterior para se obter o tamanho funcional e a estimativa de esforço. A

utilização da ferramenta é semelhante ao preenchimento de uma planilha eletrônica,

conforme pode ser observado na Figura 18. Passo 1: Deve-se preencher os dados do

projeto, como código do projeto, nome, versão, descrição, gerente de projeto e prazo

de entrega. Passo 2: Calculo do tamanho funcional, identi�cada na ferramenta como

�Functional Size�, deve-se contar todos os elementos de dados e todas as leituras

de referências de cada classe e subclasse BFC detectada durante a aplicação do

FiSMA. Após isto, deve-se preencher a ferramenta, informando-o o tipo de classe

BFC, o nome da função, quantidade de elementos de dados e quantidade de leitura

referenciada, onde a ferramenta cacula o tamanho funcional automaticamente.
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Figura 18: Utilização do Experience Service - SIGAA Mobile

A Figura 18 ilustra como ocorre o preenchimento da ferramenta de auxílio para uso

do FiSMA, onde são listadas os tipos de classes BFCs, o nome de cada funcionalidade

identi�cada, valores dos elementos de dados, das leituras referenciadas e o resultado

do tamanho funcional aplicado pela ferramenta. Passo 3: deve-se preencher a taxa

de reuso, que é identi�cado na ferramenta como �Reuse Analyses�, que na avaliação

atual, �cou em 1.01, devido a alguns recursos, em nível de código, testes e interface

grá�ca serem reaproveitadas. Passo 4: Preenchimento da taxa de entrega, identi�-

cada na ferramenta como �Delivery Rate�, que por padrão a ferramenta já sugere

o valor de 2.5 h/fp. Passo 5: Preenchimento dos fatores situacionais, identi�cados

na ferramenta como �Project situation�, que conforme elicitado na secção anterior

apenas o fator �Portabilidade� é que se encaixa em harmonia com os novos fatores

propostos, onde o mesmo foi atribuído o valor de 1.10.

Após a aplicação do FiSMA nesta primeira avaliação, pode-se gerar um resumo da

estimativa, conforme é exibido na Figura 19.
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Figura 19: Resumo da Estimativa do FiSMA aplicado ao SIGAA Mobile

A Figura 19 exibe o resumo dos dados da estimativa �nal, gerado pela ferramenta

para a avaliação do SIGAA Mobile. Pode-se observar que o esforço estimado pelo

método FiSMA foi de 403 h para o desenvolvimento do sistema SIGAA Mobile.

Nesse caso, para uma estimativa sem levar em consideração os novos fatores, o

esforço seria este, mas ao aplicar os novos fatores, MEstiAM, o esforço é alterado.

Passo 6: Foi aplicado a adaptação MEstiAM, conforme pode ser visto na Tabela 10.
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Tabela 10: Aplicando o MEstiAM - SIGAA Mobile

Fator de Produtividade Atribuição

Desempenho -

Energia +/-

Banda +/-

Conectividade -

Contexto -

Interface Grá�ca -

Interface de Entrada -

Armazenamento -

Interoperabilidade -

Nativa vs Web Mobile -

Segurança -

Após a aplicação do MEstiAM, o esforço que antes era de 403 h estimado com o

FiSMA, passou para 599,1 h, pois o mesmo leva em consideração os novos fatores

de produtividade especí�cos de aplicações móveis. Por �m, foi realizada a análise

comparativa entre as duas estimativas geradas, a estimativa gerada com o FiSMA, a

estimativa gerada com o MEstiAM e o esforço real gasto, para veri�car qual método

mais se aproximou do esforço real gasto, como pode ser visto na Tabela 11.

Tabela 11: Análise das Estimativas do Esforço do SIGAA Mobile

Esforço Real Gasto Modelo MEstiAM Modelo FiSMA

760 h 599,1 h 403 h

Conforme pode ser observado na Tabela 11, a adaptação proposta, MEstiAM, é o que

mais se aproxima do esforço real gasto. Já o modelo FiSMA deixou a desejar, tanto

em relação a adaptação proposta quanto ao esforço real gasto. Deste modo, através

desta primeira avaliação, os novos fatores propostos, a principio são relevantes para

um projeto de desenvolvimento de aplicativo móvel.

Em linhas gerais, a avaliação do SIGAA Mobile ocorreu da seguinte forma: através

dos desenvolvedores envolvidos no projeto, foi levantado o esforço total gasto no

desenvolvimento do projeto, ou seja, obteve-se o esforço real. Depois, foi aplicado
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o método de estimativa FiSMA, em sua proposta original, obtendo-se assim uma

estimativa de esforço. Em seguida foi aplicado a adaptação MEstiAM, alterando

a estimativa de esforço inicial. Por �m, foi realizada a analise comparativa entre

os três valores, concluindo assim, que a diferença entre a estimativa que leva em

consideração os fatores especí�cos de aplicações móveis e a que não os considera, é

relativamente considerável, pois já mostra um caminho, para a estimativa em pro-

jetos de desenvolvimento de aplicações móveis. Já a diferença entre o esforço real

gasto e a estimativa do MEstiAm, mostra que para se chegar mais próximo do es-

forço real, necessita de ajustes, calibrações, reti�cações nos novos fatores propostos,

conforme aborda a subsecção �Limitações� e �Trabalhos Futuros�.

5.3.2 Segunda Avaliação

A segunda avaliação, foi aplicada ao SIGRH em sua versão Mobile, também desen-

volvido pela SINFO. Todas as etapas da referida avaliação foram conduzidas pelos

próprios desenvolvedores do sistema com orientação do pesquisador da proposta

corrente. Foi necessário um treinamento prévio no FiSMA que durou cerca de 4

(quatro) horas.

Os artefatos utilizados para estimativa foram os requisitos funcionais, o modelo

entidade relacionamento e os protótipos de telas do sistema. Conforme pode serem

vistos na Tabela 12 alguns requisitos utilizados, na Figura 20 o MER e na Figura

21 ilustra um exemplo de protótipo do SIGRH Mobile usado na estimativa.
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Tabela 12: Alguns Requisitos Funcionais - SIGRH Mobile

Requisito Descrição

R01 Login: o aplicativo deve permitir que um usuário efetue login

R02 Menu principal: o aplicativo deve exibir uma tela de menu contendo os

demais itens para navegação

R03 Férias: submenu para cadastro/consulta/alteração/remoção

R04 Férias - cadastro: o servidor deve informar o número de parcelas das

férias, e para cada parcela, informar a quantidade de dias, a data de

início e se deseja adiantamento salarial e grati�cação natalina

R05 Férias - consulta: todos os exercícios de férias são listados, e é possível

restringir a busca por ano e situação

R06 Férias - alteração: a quantidade de parcelas e de dias de cada período

das férias selecionadas pode ser alterada

R07 Férias - remoção: as férias selecionadas podem ser removidas

R08 Consultas: submenu para consultas de aquisitivos/ausências/dependen-

tes/designações

R09 Consultar aquisitivos: listar as licenças adquiridas por tempo de serviço

R010 Consultar ausências: listar um relatório de ausências do servidor

... ...

A Tabela 12 exibe alguns dos requisitos utilizados para estimativa da avaliação

corrente.
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Figura 20: MER - SIGRH Mobile

A Figura 20 ilustra o MER utilizado para estimativa da avaliação atual.
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Figura 21: Protótipo da Tela de Login - SIGRH Mobile

A Figura 21 mostra o protótipo da tela de login do sistema.

Esta avaliação ocorreu em conformidade com os passos da primeira avaliação, ou

seja, utilizando a ferramenta Experience Service para auxílio da aplicação do mé-

todo, conforme pode ser observado na Figura 22. Passo 1: Deve-se preencher os dados

do projeto, como código do projeto, nome, versão, descrição, gerente de projeto e

prazo de entrega. Passo 2: Calculo do tamanho funcional, identi�cada na ferramenta

como �Functional Size�, deve-se contar todos os elementos de dados e todas as leitu-

ras de referências de cada classe e subclasse BFC detectada durante a aplicação do

FiSMA. Após isto, deve-se preencher a ferramenta, informando-o o tipo de classe

BFC, o nome da função, quantidade de elementos de dados e quantidade de leitura

referenciada, onde a ferramenta cacula o tamanho funcional automaticamente.
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Figura 22: Utilização do Experience Service - SIGRH Mobile

A Figura 22 ilustra como ocorre o preenchimento da ferramenta de auxílio para uso

do FiSMA, onde são listadas os tipos de classes BFCs, o nome de cada funcionalidade

identi�cada, valores dos elementos de dados, das leituras referenciadas e o resultado

do tamanho funcional aplicado pela ferramenta. Passo 3: deve-se preencher a taxa

de reuso, que é identi�cado na ferramenta como �Reuse Analyses�, que na avaliação

atual, �cou em 1.01, devido a alguns recursos, em nível de código, testes e interface

grá�ca serem reaproveitadas. Passo 4: Preenchimento da taxa de entrega, identi�-

cada na ferramenta como �Delivery Rate�, que por padrão a ferramenta já sugere

o valor de 2.5 h/fp. Passo 5: Preenchimento dos fatores situacionais, identi�cados

na ferramenta como �Project situation�, que conforme elicitado na secção anterior

apenas o fator �Portabilidade� é que se encaixa em harmonia com os novos fatores

propostos, onde o mesmo foi atribuído o valor de 1.05.

Após a aplicação do FiSMA nesta segunda avaliação, pode-se gerar um resumo da

estimativa, conforme é exibido na Figura 23.
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Figura 23: Resumo da Estimativa do FiSMA aplicado ao SIGRH Mobile

A Figura 23 exibe o resumo dos dados da estimativa �nal, gerado pela ferramenta

para a avaliação do SIGRH Mobile. Pode-se observar que o esforço estimado pelo

método FiSMA foi de 152 h para o desenvolvimento do sistema SIGRH Mobile.

Nesse caso, para uma estimativa sem levar em consideração os novos fatores, o

esforço seria este, mas ao aplicar os novos fatores, MEstiAM, o esforço é alterado.

Passo 6: Foi aplicado a adaptação MEstiAM, conforme pode ser visto na Tabela 13.
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Tabela 13: Aplicando o MEstiAM - SIGRH Mobile

Fator de Produtividade Atribuição

Desempenho -

Energia +

Banda +/-

Conectividade +/-

Contexto -

Interface Grá�ca +/-

Interface de Entrada +/-

Armazenamento -

Interoperabilidade +/-

Nativa vs Web Mobile +/-

Segurança -

Após a aplicação do MEstiAM, o esforço que antes era de 152 h estimado com

o FiSMA, passou para 166,2 h, pois o mesmo leva em consideração os novos fa-

tores de produtividade especí�cos de aplicações móveis. Já a análise comparativa,

diferentemente da primeira avaliação, foi realizada entre três estimativas geradas,

a estimativa da própria SINFO realizada antes deste estudo, foi gerada baseada na

experiência dos desenvolvedores, a estimativa gerada pelo MEstiAM, a estimativa

gerada com o FiSMA e o esforço real gasto, como pode ser visto na Tabela 14.

Tabela 14: Análise das Estimativas do Esforço do SIGRH Mobile

SINFO Esforço Real Gasto Modelo MEstiAM Modelo FiSMA

114 h 103 h 166,2 h 152 h

Diferentemente dos resultados obtidos na primeira avaliação, como pode ser obser-

vado na Tabela 14, a estimativa gerada pelo FiSMA �cou um pouco mais próximo do

esforço real gasto. Já o MEstiAM, �cou um pouco acima da estimativa do FiSMA,

e um pouco distante do esforço real gasto. Porém, apenas con�rma a necessidade da

realização de novos estudos de avaliação. A estimativa gerada pela própria SINFO,

foi a que mais se aproximou. No entanto, esta estimativa é baseada apenas na ex-

periência da própria equipe de desenvolvimento, ou seja, sem a utilização de um

método cientí�co, dependendo do nível de complexidade.
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Esta segunda avaliação, SIGRH Mobile, ocorreu da seguinte forma: através dos

desenvolvedores envolvidos no projeto, foi levantado o esforço total gasto no desen-

volvimento do projeto, ou seja, obteve-se o esforço real. Também foi possível elicitar

a estimativa que eles utilizam, que é baseada na própria experiência. Depois, foi

aplicado o método de estimativa FiSMA, em sua proposta original, obtendo-se as-

sim uma estimativa de esforço. Em seguida foi aplicado a adaptação MEstiAM,

alterando a estimativa de esforço inicial.

Em relação ao esforço de aplicação do modelo, o mesmo levou um total de 14hs entre

treinamento e aplicação para as duas avaliações anteriores. No qual foi utilizado pelos

os desenvolvedores dos respectivos projetos, onde nenhum ainda havia tido contato

com o modelo FiSMA.

Por �m, foi realizada a analise comparativa entre os quatro valores. Através desta

segunda avaliação, con�rma-se o que já tinha sido abordado anteriormente, que os

fatores propostos incidem em relação ao esforço em projeto de desenvolvimento de

aplicações móveis, entretanto, deve-se calibrar e rati�car tando os fatores quanto os

pesos, por meio de mais estudos de casos. Para se chegar a fatores mais aceitáveis

possível, conforme ocorreu com o modelo FiSMA.
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6 Considerações �nais

Diante dos resultados apresentados, embasados na revisão de literatura dos méto-

dos de estimativas e na revisão sistemática das características de aplicações móveis,

observou-se que a metodologia e técnicas da computação, é uma subárea, que ainda

deixa a desejar. Basicamente, é um risco utilizar qualquer método de estimativa

existente para projetos de desenvolvimento de aplicações móveis. Por mais que exis-

tam alguns modelos já bastante difundidos na indústria, como a Análise de Pontos

de Função, o Mark II e o COSMIC-FFP, que inclusive são aprovados pela ISO

como padrões internacionais. Os mesmos tornam-se insatisfatórios por não levarem

em consideração as particularidades das aplicações móveis, tornando-se o método

parcialmente ine�caz nesta situação.

Com o surgimento de novos sistemas, os especialistas ao adotarem um dos métodos

atuais de medição de software, sempre encontram uma barreira. Esta barreira pode

ser em relação à e�cácia do método ou em relação a qual tipo de método adotar,

quando se trata de um software considerado não convencional e principalmente se é

necessária a aplicação em cenários totalmente atípicos. Toda esta situação agrava-se

ainda mais quando se trata de aplicações móveis conforme constamos durante todo

trabalho proposto.

Baseada neste estudo, conclui-se que novos estudos de avaliação devem ser con-

duzidos, para rati�car a proposta apresentada no trabalho, onde a mesma deverá

levar em consideração todas as peculiaridades das referidas aplicações. Colocando-

se �nalmente uma divisão real da existência de diferenças consideráveis no projeto

desenvolvimento de aplicações móveis.

6.1 Limitações

Ao passo em que se torna convidativo a usabilidade do método MEstiAM, percebe-

se que necessita de um grande empenho na calibração do modelo, na fase de testes e
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validações em projetos reais, para que seja de fato, um dia, adotado pela indústria.

O número de estudos de casos, foi pequeno, seria interessante mais estudos, inclusive

para uma continuada calibração e ajustes dos novos fatores propostos. A medição

do esforço de aplicação do modelo, �cou limitado aos dois casos de uso adotados.

Por se tratar de uma extensão de um modelo já existente e a pesquisa ter sido rea-

lizada em largura e não em profundidade, consequentemente a adaptação proposta

não só herda todas as aplicações do modelo base, como também as desvantagens,

como por exemplo, os pesos iguais para todos os fatores existentes, dado que existem

fatores que possam possuir um maior nível de relevância que outro.

6.2 Trabalhos Futuros

Em relação a trabalhos futuros, pode-se realizar um ajuste continuado nos fatores

propostos, tanto em sua abordagem de opções quanto nos seus respectivos pesos. Isto

através de diversas avaliação, estudos de casos ou ainda a experiência de especialis-

tas. Utilizar o leque de características detectadas no trabalho corrente, para geração

de outros estudos, tomando como base a revisão sistemática realizada. No que tange

o esforço de aplicação do modelo, o mesmo poderá ser rati�cado na realização de

um trabalho futuro, como também seu aprimoramento.

Também pode-se realizar a mesma revisão sistemática, com outros objetivos, ampli-

ando o número de questões de pesquisas, consequentemente aumentando o número

de artigos selecionados. Por �m, aplicar de maneira exaustiva a proposta apresen-

tada, em diversos projetos de desenvolvimento para dispositivos móveis, para que

se atinja uma perfeita validação e um embasamento sólido na indústria.

6.3 Contribuições

� Levantamento das características de aplicações móveis;

� Survey entre pesquisadores/desenvolvedores que rati�caram essas característi-

cas;

� Detectado que variáveis como �Energia, Interface Grá�ca, Interface de Entrada,

Largura de Banda, Tipo de Conectividade, Mudança de Contexto, Desem-

penho, Portabilidade, Armazenamento, Interoperabilidade, Nativa ou/e Web

Mobile e Segurança�, incidem em um projeto de desenvolvimento móvel;
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� Identi�cação dos principais métodos de estimativas;

� Identi�cação das principais diferença entre projeto de desenvolvimento móvel

e desenvolvimento convencional;

� Apresentar uma proposta de adaptação de um método de estimativa que tenta

suprir a de�ciência dos métodos anteriores.
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APÊNDICE A -- Relação dos Artigos

Avaliados

Na Tabela 15 podem ser visualizados a relação de todos os artigos avaliados, como

também a fonte de pesquisa, avaliação e critérios de inclusão e exclusão.

Tabela 15: Relação de todos os artigos avaliados

ID Título Pesquisa Avaliação Justi�cativa

1 .NET gadgeteer: a platform for

custom devices

ACM Rejeitado CE4;

2 3D building reconstruction and

thermal mapping in �re brigade

operations

ACM Rejeitado CE3;

3 A 50 Mvertices/s graphics proces-

sor with �xed-point programma-

ble vertex shader for mobile ap-

plications

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

4 A context based storage system

for mobile computing applicati-

ons

ACM Rejeitado CE3;

5 A context-aware experience sam-

pling tool

ACM Rejeitado CE3;

6 A context-aware experience sam-

pling tool

ACM Rejeitado CE1;

7 A diary study of understanding

contextual information needs du-

ring leisure traveling

ACM Rejeitado CE3;

Continua na próxima página...



99

Tabela 15 � continuação da tabela da página anterior

ID Título Pesquisa Avaliação Justi�cativa

8 A diary study of understanding

contextual information needs du-

ring leisure traveling

ACM Rejeitado CE1;

9 A distributed content-based se-

arch engine based on mobile code

ACM Rejeitado CE1;

10 A distributed content-based se-

arch engine based on mobile code

ACM Rejeitado CE3;

11 A formalized and validated execu-

table model of the SIP-based pre-

sence protocol for mobile applica-

tions

ACM Rejeitado CE3;

12 A framework for robust cognitive

spatial mapping

IEEE Rejeitado CE3;

13 A literature analysis on the adop-

tion of mobile commerce

IEEE Aceito CI1; CI2; CI3;

14 A Methodology and Framework

to Simplify Usability Analysis of

Mobile Applications

ACM Rejeitado CE3;

15 A model for resource speci�cation

in mobile services

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

16 A New Implementation of the

Mellin Transform and its Appli-

cation to Radar Classi�cation of

Ships

IEEE Rejeitado CE3; CE5;

17 A novel access control framework

for secure pervasive computing

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

18 A phased array antenna testbed

for evaluating directionality in wi-

reless networks

ACM Rejeitado CE3;

19 A random obstacle-based mo-

bility model for delay-tolerant

networking

ACM Rejeitado CE4;

Continua na próxima página...
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20 A robust and secure data trans-

mission scheme based on identity-

based cryptosystem for ad hoc

networks

ACM Rejeitado CE3;

21 A robust and secure data trans-

mission scheme based on identity-

based cryptosystem for ad hoc

networks

ACM Rejeitado CE1;

22 A study of the interaction of pa-

per substrates on printed forensic

imaging

ACM Rejeitado CE3;

23 A Survey of Security Middleware

for Pervasive and Ubiquitous Sys-

tems

IEEE Aceito CI1; CI2; CI3;

24 A Survey of Security Middleware

for Pervasive and Ubiquitous Sys-

tems

IEEE Rejeitado CE1;

25 A Survey of Security Middleware

for Pervasive and Ubiquitous Sys-

tems

IEEE Rejeitado CE1;

26 A Survey of Security Middleware

for Pervasive and Ubiquitous Sys-

tems

IEEE Rejeitado CE1;

27 A survey on: An analysis of se-

cure routing of volatile nodes in

MANET

IEEE Rejeitado CE3;

28 A survey on: An analysis of se-

cure routing of volatile nodes in

MANET

IEEE Rejeitado CE1;

29 A survey on: An analysis of se-

cure routing of volatile nodes in

MANET

IEEE Rejeitado CE1;

Continua na próxima página...
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30 A survey on: An analysis of se-

cure routing of volatile nodes in

MANET

IEEE Rejeitado CE1;

31 A Terrain-Awareness Based Mo-

bility Model with Markov Ran-

dom Disturbance for Tactical

MANET

IEEE Rejeitado CE3;

32 A Terrain-Awareness Based Mo-

bility Model with Markov Ran-

dom Disturbance for Tactical

MANET

IEEE Rejeitado CE1;

33 A Time/Space E�cient XML Fil-

tering System for Mobile Envi-

ronment

ACM Rejeitado CE4;

34 A user study on the Snap-To-

Feature interaction method

ACM Rejeitado CE4;

35 Accurate system-level perfor-

mance modeling and workload

characterization for mobile

internet devices

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

36 Adaptive mixed reality games ACM Rejeitado CE3;

37 Adaptive OpenCL (ACL) execu-

tion in GPU architectures

ACM Rejeitado CE3;

38 Adaptive Query Routing on Dis-

tributed Context - The COSINE

Framework

ACM Rejeitado CE4;

39 Advancing the state of mobile

cloud computing

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

40 An a�ne symmetric approach to

natural image compression

ACM Rejeitado CE3;

41 An a�ne symmetric approach to

natural image compression

ACM Rejeitado CE1;

Continua na próxima página...
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42 An e�cient time-based check-

pointing protocol for mobile com-

puting systems over mobile IP

ACM Rejeitado CE3;

43 An event-driven work�ow fra-

mework to develop context-aware

mobile applications
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44 An FSM model for situation-

aware mobile application software

systems
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45 An implementation method of a

location-based active map trans-

formation system
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46 An ontology of diabetes self ma-

nagement
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47 An ontology of diabetes self ma-

nagement

ACM Rejeitado CE3;

48 An optimistic concurrency con-

trol algorithm for mobile ad-hoc

network databases

ACM Rejeitado CE3;

49 Analytical stress modeling of

high-energy laser windows: Appli-

cation to fusion-cast calcium �u-

oride windows

IEEE Rejeitado CE4;

50 App recommendation: a contest

between satisfaction and tempta-

tion

ACM Rejeitado CE1;

51 App recommendation: a contest

between satisfaction and tempta-

tion

ACM Rejeitado CE3;

52 Appropriating and assessing heu-

ristics for mobile computing

ACM Rejeitado CE3;

Continua na próxima página...
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53 Architectural styles for opportu-

nistic mobile communication: re-

quirements and design patterns

ACM Rejeitado CE3;

54 Attribute summarization: a tech-

nique for wireless XML streaming

ACM Rejeitado CE3;

55 Automated testing of GUI appli-

cations: models, tools, and con-

trolling �akiness

ACM Rejeitado CE3;

56 Battery-aware task scheduling in

distributed mobile systems with

lifetime constraint

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

57 Body sensor network mobile solu-

tions for biofeedback monitoring

ACM Rejeitado CE4;

58 Bottlenecks, usability issues and

development needs in creating

and delivering news videos with

smart phones

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

59 CARISMA: context-aware re�ec-

tive middleware system for mo-

bile applications

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

60 Challenge: integrating mobile wi-

reless devices into the computati-

onal grid

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

61 Challenges and architectural ap-

proaches for authenticating mo-

bile users

ACM Rejeitado CE3;

62 Challenges, Methodologies, and

Issues in the Usability Testing of

Mobile Applications

Google Rejeitado CE4;

63 Characterizing Failures in Mobile

OSes: A Case Study with Android

and Symbian

IEEE Aceito CI1; CI2; CI3;

Continua na próxima página...
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64 Characterizing Failures in Mobile

OSes: A Case Study with Android

and Symbian

IEEE Rejeitado CE1;

65 Characterizing Failures in Mobile

OSes: A Case Study with Android

and Symbian

IEEE Rejeitado CE1;

66 Characterizing the semantic web

on the web

ACM Rejeitado CE4;

67 Cognitive radio network architec-

ture: part I � general structure

ACM Rejeitado CE3;

68 Collaborative geospatial feature

search

ACM Rejeitado CE3;

69 Collaborative geospatial feature

search

Google Rejeitado CE1;

70 Commanders Dashboard: over-

view of tactical changes to im-

prove situated decision making in

the �eld

ACM Rejeitado CE3;

71 Comparing architecture descrip-

tion languages for mobile software

systems

ACM Rejeitado CE3;

72 Comparing mobile applications'

energy consumption

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

73 Context-aware exception han-

dling in mobile agent systems:

the MoCA case

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

74 ContextPhone: a prototyping

platform for context-aware

mobile applications

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

75 CTG: a connectivity trace gene-

rator for testing the performance

of opportunistic mobile systems

ACM Rejeitado CE3;

Continua na próxima página...
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76 Customers' Classi�cation Ba-

sed on Attributes Reduction of

Rough Set

IEEE Rejeitado CE3;

77 Customers' Classi�cation Ba-

sed on Attributes Reduction of

Rough Set

IEEE Rejeitado CE1;

78 Data Access Techniques for

Location-Based Services

ACM Rejeitado CE4;

79 Design and validation of a light

inference system to support em-

bedded context reasoning

ACM Rejeitado CE3;

80 Designing a wearable social

network

ACM Rejeitado CE3;

81 Designing a wearable social

network

ACM Rejeitado CE1;

82 Designing mobile commerce ap-

plications

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

83 Designing real-time multimedia

applications on mobile devices

ACM Rejeitado CE3;

84 Deterministic K-set structure ACM Rejeitado CE3;

85 Developing privacy guidelines for

social location disclosure applica-

tions and services

ACM Rejeitado CE3;

86 Development perspectives, �rm

strategies and applications in mo-

bile commerce

Google Rejeitado CE3;

87 Domain-based causal ordering

group communication in wireless

hybrid networks

ACM Rejeitado CE3;

88 Dynamic aspect weaving using a

planning-based adaptation mid-

dleware

ACM Rejeitado CE3;

Continua na próxima página...
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89 eBATMAN: An Emulator-BAsed

Testbed for Studying Mobile Ad-

Hoc Network Security

IEEE Rejeitado CE3;

90 eBATMAN: An Emulator-BAsed

Testbed for Studying Mobile Ad-

Hoc Network Security

IEEE Rejeitado CE1;

91 eBATMAN: An Emulator-BAsed

Testbed for Studying Mobile Ad-

Hoc Network Security

IEEE Rejeitado CE1;

92 E�cient channel allocation tree

generation for data broadcasting

in a mobile computing environ-

ment

ACM Rejeitado CE3;

93 E�cient software architecture for

IPSec acceleration using a pro-

grammable security processor

ACM Rejeitado CE3;

94 Electrical actuation of a Rolling

Rotor Switched Reluctance Mo-

tor

IEEE Rejeitado CE3;

95 Enabling large-scale human ac-

tivity inference on smartpho-

nes using community similarity

networks (csn)

ACM Rejeitado CE3;

96 Energy e�ciency of handheld

computer interfaces: limits, cha-

racterization and practice

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

97 Energy-budget-compliant adap-

tive 3D texture streaming in mo-

bile games

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

98 Engineering android applications

based on UML activities

ACM Rejeitado CE4;

Continua na próxima página...
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99 Engineering context-aware mo-

bile applications: insights from

two perspectives

ACM Rejeitado CE4;

100 E-service classi�cation techniques

to support discovery in a mobile

multichannel environment

IEEE Rejeitado CE3;

101 E-service classi�cation techniques

to support discovery in a mobile

multichannel environment

IEEE Rejeitado CE1;

102 Evaluation of SmartCard webser-

ver as an application platform

from a user's perspective

ACM Rejeitado CE3;

103 Event and map content persona-

lisation in a mobile and context-

aware-environment

ACM Rejeitado CE3;

104 Exploiting proximity in event-

based middleware for collabora-

tive mobile applications

Google Rejeitado CE4;

105 Extended MOBILIS: a integra-

tion of learning management sys-

tem with mobile application to m-

learning environment

ACM Rejeitado CE3;

106 Fast image segmentation based

on K-means algorithm

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

107 Features of mobile diabetes appli-

cations: review of the literature

and analysis of current applica-

tions compared against evidence-

based guidelines

Google Rejeitado CE4;

108 Formalising policies of a mLear-

ning system using CCA

ACM Rejeitado CE1;

Continua na próxima página...
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109 Formalising policies of a mLear-

ning system using CCA

ACM Rejeitado CE3;

110 From computational thinking to

computational values

ACM Rejeitado CE3;

111 GetJar mobile application recom-

mendations with very sparse da-

tasets

Google Rejeitado CE1;

112 GetJar mobile application recom-

mendations with very sparse da-

tasets

ACM Rejeitado CE3;

113 Gossiping (via mobile?) in social

networks

ACM Rejeitado CE3;

114 Haggle: Seamless networking for

mobile applications

Google Rejeitado CE4;

115 Handheld AR indoor guidance

system using vision technique

ACM Rejeitado CE3;

116 Indexing Continuously Changing

Data with MeanVariance Tree

ACM Rejeitado CE1;

117 Indexing Continuously Changing

Data with MeanVariance Tree

ACM Rejeitado CE3;

118 Interactive 3D modeling of in-

door environments with a consu-

mer depth camera

ACM Rejeitado CE3;

119 Into the wild: taming uncertainty

in perpetual mobile networks

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

120 Introduction to the special issue:

mobile commerce applications

Google Rejeitado CE4;

121 Invited presentation i: lessons le-

arned, new directions, and migra-

tion plans for model-driven de-

velopment of large scale software

based systems

ACM Rejeitado CE4;

Continua na próxima página...
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122 KLAVA: a Java package for dis-

tributed and mobile applications

Google Rejeitado CE4;

123 Knowledge and Know-How in

Emission Control for Mobile Ap-

plications

Google Rejeitado CE4;

124 Legal implications of operating

systems

IEEE Rejeitado CE3; CE5;

125 Lessons learned from evaluating

the usability of mobile spre-

adsheet applications

ACM Rejeitado CE4;

126 Location proo�ng using identity

based encryption and the Google

cloud on the mobile applications

ACM Rejeitado CE3;

127 Location proo�ng using identity

based encryption and the Google

cloud on the mobile applications

Google Rejeitado CE1;

128 Measures for object-event inte-

ractions

IEEE Rejeitado CE3; CE5;

129 Microporous manganese formate:

a simple metal-organic porous

material with high framework

stability and highly selective gas

sorption properties

Google Rejeitado CE3;

130 Minimizing energy for wireless

web access with bounded slow-

down

ACM Rejeitado CE3;

131 Mitigating the true cost

of advertisement-supported

"free"mobile applications

ACM Rejeitado CE3;

132 Mobile application development:

web vs. native

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

Continua na próxima página...
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133 Mobile application software engi-

neering: Challenges and research

directions

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

134 Mobile Applications and Systems Google Aceito CI1; CI2; CI3;

135 Mobile Applications: Characteris-

tics \& Group Project Summary

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

136 Mobile architecture for question

answering

ACM Rejeitado CE3;

137 Mobile communications and mo-

bile services

Google Rejeitado CE4;

138 Mobile computing principles: de-

signing and developing mobile ap-

plications with UML and XML

Google Rejeitado CE4;

139 Mobile drama in an instrumented

museum: inducing group conver-

sation via coordinated narratives

ACM Rejeitado CE3;

140 Mobile Enterprise Applications�

Current State and Future Direc-

tions

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

141 Mobile interface design for low-

literacy populations

ACM Rejeitado CE3;

142 Mobile interface design for low-

literacy populations

Google Rejeitado CE1;

143 Mobile Manipulation Based on

Generic Object Knowledge

IEEE Rejeitado CE3;

144 Mobile Manipulation Based on

Generic Object Knowledge

IEEE Rejeitado CE1;

145 Mobile phone programming for

multimedia

ACM Rejeitado CE3;

146 Mobile phone programming for

multimedia

Google Rejeitado CE1;

Continua na próxima página...
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147 Mobile phones assisting with he-

alth self-care: a diabetes case

study

ACM Rejeitado CE3;

148 Mobile-D: an agile approach for

mobile application development

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

149 Modeling and Simulation of

Context-Awareness

ACM Rejeitado CE3;

150 Monitoring mobile video delivery

to Android devices

ACM Rejeitado CE3;

151 Monitoring mobile video delivery

to Android devices

ACM Rejeitado CE1;

152 Needs versus technology?the

challenge to design third-

generation mobile applications

Google Rejeitado CE3;

153 Object recognition using charac-

teristic component and genetic al-

gorithms

IEEE Rejeitado CE3; CE5;

154 On some aspects of improving

mobile applications for the elderly

Google Rejeitado CE4;

155 OntoWiki mobile: knowledge ma-

nagement in your pocket

ACM Rejeitado CE3;

156 Orchestrating Mobile Applicati-

ons: A Software Engineering View

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

157 Overlapping communities in dy-

namic networks: their detection

and mobile applications

ACM Rejeitado CE3;

158 Overlapping communities in dy-

namic networks: their detection

and mobile applications

Google Rejeitado CE1;

159 Overview of Current Issues and

Concerns in Regards to Mobile

Devices

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

Continua na próxima página...
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160 ParkNet: drive-by sensing of

road-side parking statistics

ACM Rejeitado CE3;

161 Patterns of Mobile Interaction ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

162 Performance \& reliability cha-

racterization of eWLB (embed-

ded wafer level BGA) packaging

IEEE Rejeitado CE3;

163 Performance \& reliability cha-

racterization of eWLB (embed-

ded wafer level BGA) packaging

IEEE Rejeitado CE1;

164 Performance analysis of tra�c

behavior in base station network -

from complex network's perspec-

tive

IEEE Rejeitado CE3;

165 Pinpointing users with location

estimation techniques and Wi-Fi

hotspot technology

ACM Rejeitado CE4;

166 Power modeling of graphical user

interfaces on OLED displays

ACM Rejeitado CE3;

167 Projectors for graphics ACM Rejeitado CE3;

168 Properties of isolation liner and

electrical characteristics of high

aspect ratio TSV in 3D stacking

technology

IEEE Rejeitado CE3;

169 Properties of isolation liner and

electrical characteristics of high

aspect ratio TSV in 3D stacking

technology

IEEE Rejeitado CE1;

170 Prototipação de interfaces de

aplicativos para dispositivos mó-

veis: estado da arte e desa�os de

IHC

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

Continua na próxima página...
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171 Quality attributes in mobile web

application development

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

172 Real-world Audititory Perception

Based on Auditory Feature Bin-

ding

IEEE Rejeitado CE3;

173 Real-world Audititory Perception

Based on Auditory Feature Bin-

ding

IEEE Rejeitado CE1;

174 Real-world Audititory Perception

Based on Auditory Feature Bin-

ding

IEEE Rejeitado CE1;

175 Region categorization with mo-

bile applications

Google Rejeitado CE1;

176 Region categorization with mo-

bile applications

ACM Rejeitado CE3;

177 Reliability of objects in aerospace

technologies and beyond: Holistic

risk management approach

IEEE Rejeitado CE3;

178 Relying on time synchronization

for security in ad hoc networks

ACM Rejeitado CE3;

179 Runtime e�ciency of adaptive

mobile software agents in perva-

sive computing environments

ACM Rejeitado CE3;

180 Runtime e�ciency of adaptive

mobile software agents in perva-

sive computing environments

ACM Rejeitado CE1;

181 Seeing typeface personality: Emo-

tional responses to form as tone

IEEE Rejeitado CE3;

182 Service discovery in ubiquitous

mobile computing environment

ACM Rejeitado CE3;

183 Service-oriented architecture for

mobile applications

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

Continua na próxima página...
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184 Service-oriented architecture for

mobile applications

Google Rejeitado CE1;

185 Smart composition of reusable

software components in mobile

application product lines

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

186 Smartweb: Mobile applications of

the semantic web

Google Rejeitado CE4;

187 Software agents: state-of-the-art

and possible applications

ACM Rejeitado CE3;

188 Software agents: state-of-the-art

and possible applications

ACM Rejeitado CE1;

189 Software architecture and mobi-

lity: a perfect marriage or an une-

asy alliance?

ACM Rejeitado CE3;

190 Software Development Processes

for Mobile Systems

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

191 Software engineering issues for

mobile application development

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

192 Software performance modelling

using PEPA nets

ACM Rejeitado CE1;

193 Software performance modelling

using PEPA nets

ACM Rejeitado CE3;

194 Structural characteristics linked

performance assurance in alu-

mina based porcelain insulators

IEEE Rejeitado CE3;

195 Study of the fundamental contri-

butions to line edge roughness in

a 193 nm, top surface imaging

system

IEEE Rejeitado CE4; CE5;

196 Subjective understanding of con-

text attributes: a case study

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

Continua na próxima página...
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197 Success factors and impacts

of mobile business applica-

tions: results from a mobile

e-procurement study

Google Rejeitado CE4;

198 Supporting context-aware mo-

bile applications: an infrastruc-

ture approach

Google Rejeitado CE3;

199 Switching dynamics in

poly(vinylidene �uoride) and

copolymers

IEEE Rejeitado CE4;

200 SymPhoney: a coordinated sen-

sing �ow execution engine for

concurrent mobile sensing appli-

cations

ACM Rejeitado CE3;

201 SymPhoney: a coordinated sen-

sing �ow execution engine for

concurrent mobile sensing appli-

cations

Google Rejeitado CE1;

202 TapGlance: designing a uni�ed

smartphone interface

Google Rejeitado CE1;

203 TapGlance: designing a uni�ed

smartphone interface

ACM Rejeitado CE3;

204 Técnicas de Prototipação para

Smartphones no Apoio à Avalia-

ção de Interfaces com o Usuário

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

205 The value of mobile applications:

a utility company study

Google Rejeitado CE3;

206 Thinking and seeing in intentio-

nal and mechanical systems

IEEE Rejeitado CE3;

207 TigerEye: augmented reality for

Clemson University tours

ACM Rejeitado CE1;

Continua na próxima página...
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208 TigerEye: augmented reality for

Clemson University tours

ACM Rejeitado CE3;

209 Toward autonomous vehicle sa-

fety veri�cation from mobile

cyber-physical systems perspec-

tive

ACM Rejeitado CE3;

210 Toward autonomous vehicle sa-

fety veri�cation from mobile

cyber-physical systems perspec-

tive

ACM Rejeitado CE1;

211 Transafe: a crowdsourced mobile

platform for crime and safety per-

ception management

ACM Rejeitado CE4;

212 Transmission reduction between

mobile phone applications and

RESTful APIs

Google Rejeitado CE1;

213 Transmission reduction between

mobile phone applications and

RESTful APIs

ACM Rejeitado CE1;

214 Transmission reduction between

mobile phone applications and

RESTful APIs

ACM Rejeitado CE3;

215 Ubiquitous ambient intelligence

in a �ight decision assistance sys-

tem

ACM Rejeitado CE4;

216 Um estudo experimental de ava-

lia\ç\ão da experi\ência dos

usu\ários de aplicativos m\óveis

a partir da captura autom\ática

dos dados contextuais e de in-

tera\ç\ão

ACM Rejeitado CE3;

Continua na próxima página...
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217 UML based modeling and perfor-

mance analysis of mobile systems

ACM Aceito CI1; CI2; CI3;

218 Underground economy of android

application plagiarism

ACM Rejeitado CE3;

219 Underground economy of android

application plagiarism

Google Rejeitado CE1;

220 Usability Characteristics of Mo-

bile Applications

Google Aceito CI1; CI2; CI3;

221 Usability for mobile commerce

across multiple form factors

Google Rejeitado CE3;

222 Usability testing of mobile ap-

plications: A comparison between

laboratory and �eld testing

Google Rejeitado CE3;

223 Using inheritance to derive non-

con�icting survivability strategies

IEEE Rejeitado CE5;

224 Using ontologies in personalized

mobile applications

Google Rejeitado CE3;

225 Using the transformational ap-

proach to build a safe and generic

data synchronizer

ACM Rejeitado CE3;

226 Using the transformational ap-

proach to build a safe and generic

data synchronizer

ACM Rejeitado CE1;

227 Using the transformational ap-

proach to build a safe and ge-

neric data synchronizer[24] (abs-

tract only)

ACM Rejeitado CE4;

228 VideoKheti: making video con-

tent accessible to low-literate and

novice users

Google Rejeitado CE1;

Continua na próxima página...
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229 VideoKheti: making video con-

tent accessible to low-literate and

novice users

ACM Rejeitado CE3;

230 What in�uences users' decisions

to take apps into use?: a fra-

mework for evaluating persuasive

and engaging design in mobile

Apps for well-being

ACM Rejeitado CE3;

231 What in�uences users' decisions

to take apps into use?: a fra-

mework for evaluating persuasive

and engaging design in mobile

Apps for well-being

Google Rejeitado CE1;

232 Workshop on Mobile and Rich In-

ternet Application Model Gene-

ration

ACM Rejeitado CE1;

233 Workshop on Mobile and Rich In-

ternet Application Model Gene-

ration

ACM Rejeitado CE3;

234 Writing mobile Code: Essential

software engineering for building

mobile applications

Google Aceito CI1; CI2; CI3;
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Levantamento de Características: Aplicações Mobile
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal, RN - Brasil
Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp)
Tema Dissertação: "Método de Estimativa para Aplicações Mobile"
Orientador: Gibeon Soares de Aquino Junior (gibeon@dimap.ufrn.br)
Aluno: Laudson Silva de Souza (laudyson@gmail.com)

Esta pesquisa é destinada a desenvolvedores de aplicações mobile e tem o objetivo de ratificar um 
levantamento realizado através de uma revisão sistemática, sobre quais as características de 
aplicações e dispositivos mobile, podem influenciar no desenvolvimento de uma aplicação mobile. 
No que tange a complexidade e o esforço do desenvolvimento.

*Obrigatório

1. Nome

2. E-mail

3. Em qual tipo de instituição você trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

 Instituição de Ensino

 Indústria

 Outro: 

4. Qual o nome da empresa ou instituição de
ensino que você trabalha?

(só responda esta questão, caso a resposta da
questão anterior tenha sido "Instituição de
Ensino" ou "Indústria")

5. 1ª - Você acha que existe alguma diferença entre o desenvolvimento de aplicações
mobile e desktop/web relacionada a "Complexidade e Esforço"? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Outro: 



6. 2ª - Quantos anos de experiência você possui em desenvolvimento de aplicações
mobile? *

Marcar apenas uma oval.

 Menos de 1 ano

 Entre 1 e 5 anos

 Acima de 5 anos



7. 3ª - Marque as características abaixo relacionadas ao desenvolvimento de aplicações
mobile? *

(Estas características podem influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento. Ou
seja, se a aplicação mobile a ser desenvolvida tiver que se “preocupar” com estas características
o desenvolvimento da mesma terá uma “Maior, Menor ou Nenhuma diferença em relação a
complexidade e esforço”. Ao lado de cada característica identificada segue uma breve
explicação)

Marcar apenas uma oval por linha.

Maior Complexidade
e Esforço

Menor Complexidade
e Esforço

Nenhuma
Diferença

Energia limitada
(otimização de recursos
para um menor consumo
de bateria)

Desempenho limitado
(otimização de recursos
para uma melhor
eficiência e tempo de
resposta)

Largura de banda (deve
exigir o máximo, o
mínimo ou uma razoável
largura de banda)

Tipo de Conectividade
(deve possuir
predisposição para uso
de conexões como: 3G,
Wi-fi, Wireless,
Bluetooth, Infravermelho e
outros...)

Mudança de Contexto
(deve trabalhar offline e
possuir um sincronismo)

Interface Gráfica (possui
limitação, devido ao
tamanho da tela)

Interface de Entrada (por
touch screen, voz, vídeo,
teclado e outros...)

Interoperabilidade
(interagir com outros
sistemas e outros
serviços)

Portabilidade

Nativa

Web Mobile

Privacidade

Armazenamento



Pow ered by

8. 4ª - Quais outras características você poderia citar diferentes das que foram abordadas?

 

 

 

 

 

9. 5ª - Caso você possua algum observação em torno do tema abordado, por favor
descreva:

(aqui é aceito qualquer tipo de informação como sugestões, críticas, dicas, elogios e outros...)

 

 

 

 

 


