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REVISÕES DE PROJETO/CÓDIGO

• Revisão de projeto (design review): encontro onde os autores
apresentam o projeto

• aproveita-se o conhecimento dos participantes da reunião

• Revisão de código (code review) realizada depois da
implementação do projeto
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AGENDA DE UMA REVISÃO

• Prepare uma lista de perguntas/problemas que você gostaria
de discutir

• Comece com uma descrição de alto nível do que o cliente quer
• Mostre a arquitetura do software, mostrando as APIs e deixando
claro os padrões de projeto usados em cada nível de abstração

• Percorra o código e a documentação: planejamento do projeto,
cronograma, plano de testes, ... mostre a Verificação &
Validação (V & V) do projeto
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RECEITA PARA UMA BOA REUNIÃO: SAMOSAS

• Start (comece) e pare uma reunião no momento certo
• Agende os tópicos a serem tratados antes da reunião; se não
houver uma agenda, cancele a reunião

• Minutes (atas) devem ser registradas para que, posteriormente,
os resultados sejam lembrados por todos; o primeiro item da
agenda é encontrar um escrivão

• One (um) falante por vez; não interrompa quando o outro
estiverem falando

• Send (envie) o material antes da reunião, já pessoas leem mais
rápido do que falam

• Action items (liste o que deve ser feito), no final do encontro,
para que as pessoas saibam o que fazer como resultado da
reunião

• Set (estabeleça) a data e o horário do próximo encontro

A lista do que deve ser feito resultante da última reunião deve ser a
primeira coisa a ser apresentada no início da próxima reunião.
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COMO MELHORAR AS REVISÕES?

• Alan Shalloway1: o projeto formal e revisões de código são
feitos muito tarde no processo para terem um grande impacto

• Recomenda fazer isso mais cedo, com reuniões menores
chamadas de “revisões de abordagem” (approach reviews)

• alguns desenvolvedores mais experientes ajudam o time a
preparar uma primeiro abordagem para resolver o problema

• brainstorms com o grupo para identificar abordagens diferentes

• Se for fazer uma revisão formal do projeto, sugere que se faça
primeiro uma mini revisão do projeto para se preparar

1Agile Design and Code Reviews, 2002,
http://www.netobjectives.com/download/designreviews.pdf
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MÉTRICAS QUANTITATIVAS VS. REVISÕES

• Estude muitos projetos e guarde as médias, defina como base
para novos projetos e compare:

• tamanho do código (KLOC), esforço (meses)
• marcas (milestones) cumpridas, casos de testes realizados
• defeitos descobertos, taxa de reparo / mês

• Será que esses valores são correlatos e poderiam substituir as
revisões?
“Entretanto, nós ainda estamos muito longe dessa situação
ideal e não há sinais de que um método de avaliação
automática de qualidade se torne realidade em um futuro
próximo” — Sommerville, 2010
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MÉTODOS ÁGEIS E REVISÕES

• Pivotal Labs — programação pareada implica em revisões
contínuas⇒ não fazem revisões especiais

• GitHub — Pull Requests2 ao invés de revisões
• um desenvolvedor pede para que seu código seja integrado à
base de código

• todos os desenvolvedores veem cada pedido e determinam como
ele pode afetar seu próprio código

• se houver problema, uma discussão online se inicia na página
com o pedido

• essas “mini revisões” acontecem diariamente⇒ não fazem
revisões especiais

2https://help.github.com/articles/about-pull-requests/
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PERGUNTA

Qual afirmação sobre Revisões e Reuniões é falsa?

1. Tentam melhorar a qualidade do software usando o
conhecimento dos participantes

2. Elas resultam em troca de informações técnicas e são de grande
valia como ferramenta educacional para o pessoal júnior

3. Podem ser benéficos tanto para os que apresentam como para
os que assistem

4. O ’A’ em SAMOSA significam Agenda e Action itens, que são
características opcionais de boas reuniões
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USANDO RAMIFICAÇÕES DE FORMA
EFICAZ: BRANCHES DE
FUNCIONALIDADE



GIT

workspace

pull

fetch/clone

push

checkout

add

Remote Repository

Index

commit

Veja uma boa introdução em:
https://github.com/HackBerkeley/intro-git
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RAMOS (BRANCHES)

• Desenvolvimento no ramo principal (master) vs. branches
• criar um branch é barato!
• para escolher outro branch: checkout

• Separa o histórico de commits por branch
• Faça o merge do branch de volta ao master

• ... ou faça o push das mudanças feitas no branch
• a maior parte dos branches eventualmente morrem

• A melhor aplicação da ideia de branches em apps SaaS Ágeis:
branch de funcionalidade
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RAMOS (BRANCHES)
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CRIANDO NOVAS FUNCIONALIDADES SEM ATRAPALHAR O CÓDIGO QUE
JÁ FUNCIONA

1. Para trabalhar em uma nova funcionalidade, crie uma nova
branch apenas para aquela funcionalidade

• muitas funcionalidades podem estar em desenvolvimento
simultaneamente

2. Use o branch apenas para as mudanças necessárias para essa
funcionalidade, depois faça o merge no master

3. Remover essa funcionalidade ⇐⇒ desfazer o merge

Em um app bem fatorado
Uma funcionalidade não toca muitas partes de uma aplicação.
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MECÂNICA

• Para criar um novo branch e usá-lo
git branch funcionalidade-nova
git checkout funcionalidade-nova

• Edite, adicione, faça commits, etc. no branch
• Faça um push das mudanças para o repositório original
(opcional)
git push origin funcionalidade-nova

• cria um tracking branch no repositório remoto

• Volte para o branch master e faça o merge:
git checkout master
git merge funcionalidade-nova
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REBASE & PULL REQUEST

• Fazer o rebase de um branch em x significa fingir que o ramo foi
criado a partir de x

• Pra quê?
• Os conflitos de merge devem ser resolvidos manualmente,
assim como um merge comum

• opcional: squash (“esprema”) múltiplos commits em um, para
simplificar um merge futuro

• pull request pode ser do mesmo repositório ou de uma cópia
forked do repositório

• Só então faça o pull request no master
• Por quê usar isso ao invés de merge?
• Veja:
https://developer.atlassian.com/blog/2014/12/
pull-request-merge-strategies-the-great-debate/
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PULL REQUESTS PODEM SER USADOS COMO REVIÕES DE CÓDIGO

• Abrir um Pull Request significa esperar que outros membros do
time façam uma revisão do código e comentem as modificações

• no Google, nenhum código é incorporado à base de código sem
que ao menos 1 pessoa revise o código, mesmo que seja só para
dizer “Looks good to me” (LGTM)

• Dependendo do resultado da revisão, o PR pode ser fechado
(retirado) ou revisto antes do merge

• Os desenvolvedores do GitHub trabalham exclusivamente desse
jeito
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PERGUNTA

Se você tentar fazer um push e receber o erro non-fast-forward
(error): failed to push some refs, qual afirmação é falsa?

1. Alguns commits feitos no repositório remoto não estão
presentes no seu repositório local

2. Você precisa fazer um merge/pull antes de poder completar o
push

3. Você precisa manualmente corrigir os conflitos no merge em
um ou mais arquivos

4. Seu repositório local está desatualizado em relação ao remoto
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