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Abstract. This paper describes the results of a case study performed between fully

free and proprietary software development platforms, including operating systems,

CASE tools, integrated development environments, database management systems,

project management and version control tools. Positive and negative characteristics

associated to each environment are described and evaluated, using Software

Engineering metrics. 

Resumo. Este artigo descreve os resultados de um estudo de caso realizado entre

ambientes de desenvolvimento puramente baseados em software livre, em oposição a

ambientes semelhantes de código proprietário, incluido sistemas operacionais,

ferramentas CASE, ambientes integrados de desenvolvimento de software, sistemas

gerenciadores de bancos de dados e ferramentas de gerenciamento de projeto e

controle de versão. As características positivas e negativas associadas a cada

ambiente são descritas e avaliadas utilizando Métricas de Engenharia de Software.

1. Introdução

O campo da Engenharia de Software é uma das áreas cujo gradiente evolutivo é dos mais

elevados na Ciência da Computação, devido a grande variedade de situações apresentadas pela

dinâmica dos usuários. A essência da Engenharia de Software, no entanto, concentra-se nas

ferramentas, métodos e procedimentos utilizados no processo de desenvolvimento [Pressman

2001]. Neste contexto, tem sido ampla a discussão sobre uma nova filosofia que visa a alteração

radical do paradigma de desenvolvimento de software, o projeto GNU e o software livre.

“Software livre se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem,

estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software” [Williams 2002]. Não existe hoje, porém,

um processo objetivo para saber se ferramentas de software livre no contexto de

desenvolvimento de software dispõem de recursos e desempenho semelhantes a ferramentas já

consagradas do mercado, senão por um estudo comparativo entre duas aplicações que

enfoquem o mesmo domínio do problema, onde sejam definidos parâmetros comparativos a fim

de que se verifiquem as vantagens e as desvantagens de cada uma das plataformas, em seu

conjunto [Filgueiras 2003]. Dessa forma, diferentes tecnologias associadas ao desenvolvimento

de software foram escolhidas para a implementação do estudo, como gerenciadores de projeto,

de banco de dados (SGDB), e de versão de software, ferramentas de engenharia de software

auxiliada por computador (CASE), além de sistemas operacionais, compiladores e ambientes

integrados de desenvolvimento, considerando-se, porém, a necessária consistência entre os

elementos a serem comparados, em termos de funcionalidade, bem como a definição das

métricas apropriadas e aplicáveis ao processo.
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2. Processo Comparativo

Em se tratando de processo de desenvolvimento de software, o processo comparativo a ser

realizado entre diferentes ambientes se torna mais complexo devido ao grande número de

fatores que estão envolvidos na elaboração de um projeto de software. Sendo assim, as

primeiras iniciativas necessárias foram a validação da consistência de meios e a determinação

das possíveis métricas associadas.

Segundo Naveca e Filgueiras (2002), “para que seja feita uma comparação entre

plataformas de desenvolvimento de software de forma apropriada é necessário, antes de tudo,

definir algumas restrições a serem seguidas, a fim de que o processo de comparação seja

cientificamente consistente, expurgando-se as variáveis indesejáveis à consistência da

comparação”. Dessa forma, a fim de manter a coerência entre ambientes de desenvolvimento e

evitar polarizações indesejadas no processo comparativo, foram escolhidos o paradigma

orientado a objetos [Booch 1994], a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) [Booch et al

1998] e a linguagem de programação Java [Eckel 2000] como motores do processo, pois estes

são independentes de plataforma de desenvolvimento, o que confere portabilidade e

flexibilidade ao modelo comparativo.

Neste contexto, as ferramentas escolhidas, consideradas como elementos mínimos para

o desenvolvimento de software com qualidade estão listadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Tecnologias e Ferramentas de Desenvolvimento de Software

Tecnologia Ambiente Proprietário Ambiente de Software

Livre

Sistema Operacional MS Windows 2000 RedHat Linux 7.3

Ambiente de desenvolvimento Oracle JDeveloper 9i Netbeans 3.2

Ferramenta CASE Rational Rose 2000 Argo UML 0.10

Controle de versão MS Visual SourceSafe 6.0 CVS 1.11.2

Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle 9i PostgreSQL 7.2.2

Documentação de Projeto* MS Office 2000 OpenOffice 1.0

Planejamento* MS Project 2000 MrProject 0.9

*Resultados não apresentados neste trabalho

3. Escolha das Métricas Apropriadas

A medição é um fator comum ao mundo da engenharia, já que permite a definição de

parâmetros para escolhas cientificamente embasadas. No caso da Engenharia de Software,

entretanto, há uma dificuldade adicional em se concordar sobre o que deve ou não ser medido.

As medições do mundo físico podem ser divididas em duas categorias: diretas e indiretas

[Pressman 2001].

Neste estudo, o contexto associado foi a exploração das métricas indiretas, isto por que

não se está preocupado em verificar a quantidade de linhas existentes em um código, mas sim a

qualidade com que essas linhas de código foram escritas e o nível de produtividade dos técnicos

que elaboram esse produto. Baseando-se nisto, realizou-se um trabalho com o intuito de definir

métricas para realização de um processo de desenvolvimento de software com qualidade,

chegando-se ao seguinte conjunto: correção, confiabilidade, eficiência, integridade, usabilidade,

manutenibilidade, flexibilidade, testabilidade, portabilidade, reusabilidade, interoperabilidade,

escalabilidade, segurança do código e do modelo, autodocumentação, automatização,

treinamento, continuidade e estabilidade [Naveca e Filgueiras 2002].
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4. Resultados

É importante ressaltar que, para cada par de ferramentas de código proprietário e aberto, foram
definidos subconjuntos das métricas citadas que se adequassem ao contexto individual sem
perda de consistência e significado. Para que o resultado do estudo obtivesse um melhor
entendimento, foram atribuídos graus de valores 1, 3 e 5 para os desempenhos relativos a cada
ferramenta, ao se considerar software de funcionalidades e características semelhantes,
significando, respectivamente, “RUIM”, “MEDIANO” ou “BOM”. Desse modo, pôde-se
construir a Tabela 2 contendo os resultados de comparação para cada tipo de ferramenta
associada ao estudo. 

Uma avaliação importante, com relação ao sistema operacional, é o evidente
crescimento do sistema operacional Linux, por sua confiabilidade, robustez e estabilidade, em
relação ao sistema operacional Windows. Porém, não se pode negar que a facilidade de uso do
último, bem como de todo software desenvolvido para a plataforma, constitui um atrativo muito
forte para o usuário. Ao se tratar da ferramenta de programação, o JDeveloper leva vantagem
frente ao Netbeans com relação ao desempenho do programa. Outrossim, as duas ferramentas
estão evoluindo e englobando tarefas antes realizadas separadamente por outras ferramentas,
como modelagem e controle de versão. Em se tratando de ferramentas que auxiliam
desenvolvimento utilizando UML (CASE Tools), as vantagens do Rational Rose frente ao
ArgoUML são alusivas à quantidade de recursos, como o maior número de linguagens de
programação suportadas para geração de código, além da capacidade de engenharia reversa,
bem como suporte a estereótipos de análise robusta. O software livre implementa, entretanto,
modelos seguindo fielmente a especificação UML e gera código condizente com as classes
implementadas. Quanto ao controle de versão, a formalidade inerente à utilização de
ferramentas deste tipo e a complexidade de preparação e gerenciamento do repositório de
código para utilização em ambiente multiusuário evidenciam que tanto o ambiente livre quanto
o proprietário carecem de amigabilidade. Com relação ao gerenciador do banco de dados, a
fácil integração do SGBD Oracle e a ferramenta de desenvolvimento já eram evidentes, bem
como a conhecida escalabilidade. O banco de dados PostgreSQL, outrosim, é excelente
implementação de SQL padrão, possuindo inclusive extensões objeto-relacional e espacial.

5. Conclusão

A comparação entre ambientes de programação de paradigmas distintos se mostra necessária e
útil para mostrar não somente uma nova forma de implementação de sistemas que adota a
abertura de código-fonte, mas também para apresentar como o novo paradigma vem
conquistando mercados dominados anteriormente por código proprietário, agregando mais
adeptos, de forma cada vez menos passional e mais científica. O trabalho pôde mostrar
diferentes tecnologias em oposição a sistemas conhecidos no meio comercial e tidos como
padrão de desenvolvimento de software. Finalmente, observa-se que hoje o software
proprietário tem grande aceitação devido aos recursos disponibilizados por interfaces de fácil
utilização. O software livre, porém, realiza as mesmas funcionalidades que o proprietário, com
menor custo inicial, o que permite a extrapolação de um ambiente futuro em que mais e mais
usuários utilizarão gradativamente o software de código aberto, provocando um crescimento no
número de desenvolvedores para atender a demanda, o que levará a uma reação em cadeia com
aumento ainda maior dos usuários, realimentando o processo em uma espiral ascendente. Em
resumo, o software livre tende a crescer mais e mais. Importantes discussões futuras, entretanto,
são a continuidade do software livre e os aspectos econômico-financeiros, avaliando-se os
custos agregados relativos a um ambiente totalmente gratuito e outro tradicional, no tocante ao
custo total de propriedade (TCO).
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Tabela 2 - Resultados comparativos

Ferramenta Métrica Livre Proprietário Observações

Sistema
operacional

Confiabilidade 5 1
Integridade 5 3
Eficiência 3 3

Usabilidade 1 5
Estabilidade 5 1

Total 19 13

É perceptível que o sistema operacional
Linux já supera o Windows em vários
aspectos, evidenciando o gradiente
evolutivo positivo do primeiro.
Necessita, entretanto, continuar
investindo em interface com o usuário.

Ambiente de
desenvolvi-
mento

Continuidade 5 5
Autodocumentação 5 5

Reusabilidade 5 5
Usabilidade 1 3
Eficiência 1 3

Total 17 21

O software livre possui as mesmas
características relevantes essenciais, mas
é necessário um melhor desempenho
para que tenha a mesma aceitação do
código proprietário.

Ferramenta de
modelagem

Automatização 5 5
Segurança do modelo 5 5

Usabilidade 5 5
Eficiência 3 5
Corretitude 5 5

Total 23 25

O Rational Rose é mais rico em
características assessórias, como geração
de código não Java e integração com o
SGBD, porém o ArgoUML implenta
integralmente a especificação UML.

Controle de
versão

Segurança de código 5 5

Usabilidade 1 3
Confiabilidade 5 5

Integridade 5 5
Treinamento 1 3

Total 17 21

Com relação as tarefas nativas esperadas
de ferramenta de controle de versão, o
CVS obteve desempenho idêntico ao
SourceSafe, mas é necessária uma
interface mais amigável e intuitiva.

SGBD Confiabilidade 5 5
Integridade 3 3

Escalabilidade 3 5
Interoperabilidade 3 5

Estabilidade 3 5
Total 17 23

O SGBD proprietário é superior em
quase todos os aspectos, porém o
PostgreSQL tem evoluido em
características e performance e
certamente já superaria outros
concorrentes no mercado que não o
Oracle.

TOTAL 93 102 Vantagem do ambiente proprietário
sobre o livre não é significativa.
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