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No último boletim vimos como acessar o gráfico de medições no período.
Neste boletim, vamos comentar sobre o gráfico que informa a distribuição de
Pontos de Função por Fator de Impacto nas medições. 
 
O Fator de Impacto representa, como o próprio nome indica, o impacto que
uma função sofre em uma manutenção de software. Por exemplo, ela pode
estar sendo criada, eliminada ou modificada com várias finalidades. É comum
a segregação do impacto da manutenção em fatores de impacto distintos,
como por exemplo: manutenção corretiva, cosmética, funcional, não funcional. 
 
Este tipo de informação é útil em fornecer pistas que ajudam ao gerenciamento
do sistema. Por exemplo, o volume de manutenções corretivas está dentro de
uma margem aceitável? Está crescendo ao longo do tempo? A intensidade de
mudanças cosméticas pode, por exemplo, indicar que o sistema poderia estar
melhor parametrizado. As mudanças não funcionais podem indicar quanto se
está investindo na redução da dívida técnica de um sistema legado.

Para acessar o gráfico, deve-se clicar no botão "MEDIÇÃO" localizado no
menu esquerdo da tela, onde se tem acesso ao grid de medições. Nesta tela, é
só clicar no botão "DASHBOARD" localizado no canto superior direito da tela.
Veja imagem seguinte.
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Veja que você agora acessou seção de dashboards das sua medições. 
 
No quadrante superior direito você tem a visualização gráfica da
"DISTRIBUIÇÃO DE PF POR FATOR DE IMPACTO", conforme imagem
seguinte.

Para otimizar espaço, a legenda do gráfico mostra as siglas (em vez da
descrição) cadastradas para cada fator de impacto. E ao passar o mouse
sobre cada fatia do gráfico, se apresenta a informação do total de pontos de
função medido referente ao determinado fator de impacto e sua representação
proporcional diante do conjunto de medições.

É possível ainda filtrar os dados do gráfico. Do lado superior direito da tela há
um botão "FILTRAR" que permite a configuração dos parâmetros de filtro a
serem realizados sobre o gráfico. Os filtros possíveis são: período, marcadores
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da medição, sistemas, fatores de impacto, tipo de contagem e nível de detalhe.
Por padrão o gráfico exibe dados dos últimos 12 meses. 

Quer mais dicas do Mesur? Veja os últimos boletins.

Ainda não conhece o Mesur? Experimente (ou indique um amigo para
conhecer) grátis em: https://mesur-demo.fattocs.com/registro

Acesse agora mesur.fattocs.com 
Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br
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