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Mapeamento estatMapeamento estatíístico dos programas de computador stico dos programas de computador 
(mapping)(mapping)

TTéécnica de computacnica de computaçção que pode ser utilizada pelo auditor para ão que pode ser utilizada pelo auditor para 
efetuar verificaefetuar verificaçções durante o processamento dos programas, ões durante o processamento dos programas, 
flagrando situaflagrando situaçções como:ões como:

•• Rotinas não utilizadas;Rotinas não utilizadas;

•• Quantidade de vezes que cada rotina foi utilizada quando Quantidade de vezes que cada rotina foi utilizada quando 
submetida a processamento de uma quantidade de dadossubmetida a processamento de uma quantidade de dados
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A anA anáálise dos relatlise dos relatóórios emitidos pela aplicarios emitidos pela aplicaçção do mapeamento ão do mapeamento 
estatestatíístico permite a constatastico permite a constataçção de situaão de situaçções:ões:

•• Rotinas existentes em programas jRotinas existentes em programas jáá desativadas ou de uso desativadas ou de uso 
esporesporáádico;dico;

•• Rotinas mais utilizadas, normalmente, a cada processamento do Rotinas mais utilizadas, normalmente, a cada processamento do 
programa;programa;

•• Rotinas fraudulentas e de uso em situaRotinas fraudulentas e de uso em situaçções irregulares;ões irregulares;

•• Rotinas de controle acionadas a cada processamento.Rotinas de controle acionadas a cada processamento.

Para a utilizaPara a utilizaçção do ão do mappingmapping hháá necessidade de ser processado um necessidade de ser processado um 
software de apoio em conjugasoftware de apoio em conjugaçção com o processamento do sistema ão com o processamento do sistema 
aplicativo, ou rotinas especaplicativo, ou rotinas especííficas deverão estar embutidas no sistema ficas deverão estar embutidas no sistema 
operacional utilizado.operacional utilizado.

HHáá necessidade de inclusão de instrunecessidade de inclusão de instruçções especiais junto aos programas ões especiais junto aos programas 
em processamento na produem processamento na produçção.ão.
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Rastreamento dos programas de computadorRastreamento dos programas de computador

TTéécnica que possibilita seguir o caminho de uma transacnica que possibilita seguir o caminho de uma transaçção durante o ão durante o 
processamento do programa.processamento do programa.

Durante a aplicaDurante a aplicaçção da tão da téécnica, a seqcnica, a seqüüência de instruência de instruçções executadas ões executadas 
éé listada. Dessa forma obtemos os nlistada. Dessa forma obtemos os núúmeros das instrumeros das instruçções segundo ões segundo 
sua ordem de execusua ordem de execuçção.ão.

0000100001--0000200002--0000300003--001150001150--001151001151--001152001152--001153001153--
9019090190--9019190191--9019290192--9019390193--9019490194--9019590195--5301853018--5301953019-- etc.etc.

Quando o teste de alimentaQuando o teste de alimentaçção de determinada transaão de determinada transaçção a um ão a um 
programa programa éé realizado, podemos identificar as inadequarealizado, podemos identificar as inadequaçções e ões e 
ineficiência na lineficiência na lóógica de um programa.gica de um programa.

Esta abordagem viabiliza a identificaEsta abordagem viabiliza a identificaçção de rotinas fraudulentas pela ão de rotinas fraudulentas pela 
alimentaalimentaçção de transaão de transaçções particulares. ões particulares. 
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Entrevistas no ambiente computacionalEntrevistas no ambiente computacional

O mO méétodo de trabalho corresponde todo de trabalho corresponde àà realizarealizaçção de reunião entre o ão de reunião entre o 
auditor e os auditados auditor e os auditados –– profissionais usuprofissionais usuáários e de computarios e de computaçção ão 
envolvidos com o ambiente ou o sistema de informaenvolvidos com o ambiente ou o sistema de informaçção ão 
computadorizado sob auditoria.computadorizado sob auditoria.

A seqA seqüüência de procedimentos corresponde a:ência de procedimentos corresponde a:

Analisar o ponto de controle e planejar a reunião com os Analisar o ponto de controle e planejar a reunião com os 
profissionais envolvidos.profissionais envolvidos.

-- marcar, antecipadamente, data, hora e local com os marcar, antecipadamente, data, hora e local com os 
auditados, bem como comunicar a natureza do trabalho a ser auditados, bem como comunicar a natureza do trabalho a ser 
desenvolvido. Devemdesenvolvido. Devem--se realizar estas tarefas via carta ou se realizar estas tarefas via carta ou 
memorial;memorial;
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Elaborar um questionElaborar um questionáário para realizario para realizaçção da entrevista.ão da entrevista.

-- as questões devem ser divididas por parâmetro do controle as questões devem ser divididas por parâmetro do controle 
interno, por interno, por áárea ou assunto de processamento eletrônico de rea ou assunto de processamento eletrônico de 
dados. Deve ser estimado o tempo de duradados. Deve ser estimado o tempo de duraçção da entrevista;ão da entrevista;

RealizaRealizaçção da reunião, com aplicaão da reunião, com aplicaçção do questionão do questionáário e anotario e anotaçção ão 
das respostas e comentdas respostas e comentáários dos entrevistados a cada questão rios dos entrevistados a cada questão 
efetuada.efetuada.

-- dependendo do ndependendo do níível de sensibilidade das questões, as vel de sensibilidade das questões, as 
reuniões devem ser individuais;reuniões devem ser individuais;

-- os nos nííveis hierveis hieráárquicos das rquicos das ááreas auditadas devem ser reas auditadas devem ser 
respeitados, comunicandorespeitados, comunicando--se aos superiores a natureza das se aos superiores a natureza das 
entrevistas com os subordinados;entrevistas com os subordinados;
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ElaboraElaboraçção de uma ata de reunião com o registro dos principais ão de uma ata de reunião com o registro dos principais 
pontos discutidos a cada questão apresentada.pontos discutidos a cada questão apresentada.

-- distribuir cdistribuir cóópia da ata da reunião para cada participante de pia da ata da reunião para cada participante de 
entrevista;entrevista;

AnAnáálise das respostas e formalise das respostas e formaçção de opinião acerca do não de opinião acerca do níível de vel de 
controle interno do ponto de controle;controle interno do ponto de controle;

Emissão do relatEmissão do relatóório de fraquezas de controle interno.rio de fraquezas de controle interno.

A tA téécnica de entrevistas cnica de entrevistas éé freqfreqüüentemente casada com outras tentemente casada com outras téécnicas cnicas 
de auditoria, visita in loco, aplicade auditoria, visita in loco, aplicaçção de questionão de questionáário, rio, testtest--deckdeck, etc., etc.
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AnAnáálise de relatlise de relatóórios / telasrios / telas

Implica  a anImplica  a anáálise de documentos, relatlise de documentos, relatóórios e telas do sistema sob rios e telas do sistema sob 
auditoria no tocante a:auditoria no tocante a:

•• NNíível de utilizavel de utilizaçção pelo usuão pelo usuáário;rio;

•• Esquema de distribuiEsquema de distribuiçção e não e núúmero de vias emitido;mero de vias emitido;

•• Grau de confidencialidade do seu conteGrau de confidencialidade do seu conteúúdo;do;

•• Forma de utilizaForma de utilizaçção e integraão e integraçção entre relatão entre relatóórios/ telas/ rios/ telas/ 
documentos;documentos;

•• DistribuiDistribuiçção das informaão das informaçções segundo o layout, vigente.ões segundo o layout, vigente.
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A mecânica de aplicaA mecânica de aplicaçção da tão da téécnica implica o cumprimento das cnica implica o cumprimento das 
etapas:etapas:

•• Relacionar por usuRelacionar por usuáário todos os relatrio todos os relatóórios/ telas/ documentos/ rios/ telas/ documentos/ 
que pertenque pertenççam ao ponto de controle a ser analisado.am ao ponto de controle a ser analisado.

-- PoderPoderáá ser feita uma classificaser feita uma classificaçção desses relatão desses relatóórios para rios para 
efeito de estabelecimento de prioridades na anefeito de estabelecimento de prioridades na anáálise;lise;

•• ObtenObtençção de modelo ou cão de modelo ou cóópia de cada relatpia de cada relatóório/ documento/ tela rio/ documento/ tela 
para compor a pasta de pappara compor a pasta de papééis de trabalho;is de trabalho;

•• Elaborar um Elaborar um checkcheck--listlist/ question/ questionáário para a realizario para a realizaçção dos ão dos 
levantamentos acerca dos relatlevantamentos acerca dos relatóórios/ telas/ documentos;rios/ telas/ documentos;
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•• Marcar antecipadamente a data e hora com as pessoas que Marcar antecipadamente a data e hora com as pessoas que 
fornecerão opinião acerca dos relatfornecerão opinião acerca dos relatóórios;rios;

•• Realizar as entrevistas e anotar as observaRealizar as entrevistas e anotar as observaçções e comentões e comentáários dos rios dos 
usuusuáários;rios;

•• Analisar as respostas, formar e emitir opinião acerca do nAnalisar as respostas, formar e emitir opinião acerca do níível de vel de 
controle interno.controle interno.

As principais fraquezas identificadas são:As principais fraquezas identificadas são:

a)a) RelatRelatóórios/ telas/ documentos não mais utilizados;rios/ telas/ documentos não mais utilizados;

b)b) Layout inadequado;Layout inadequado;

c)c) DistribuiDistribuiçção indevida de vias;ão indevida de vias;

d)d) Confidencialidade não estabelecida ou não respeitada.Confidencialidade não estabelecida ou não respeitada.
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Esta tEsta téécnica cnica éé primordial para avaliaprimordial para avaliaçção do parâmetro eficão do parâmetro eficáácia do cia do 
sistema.sistema.

As conclusões do trabalho, freqAs conclusões do trabalho, freqüüentemente, possibilitam reduentemente, possibilitam reduçção de ão de 
custo com a desativacusto com a desativaçção total ou parcial de relatão total ou parcial de relatóórios/ telas/ rios/ telas/ 
documentos.documentos.

No tocante a telas, a aplicaNo tocante a telas, a aplicaçção da tão da téécnica pode ser dificultada, no cnica pode ser dificultada, no 
ambiente de microinformambiente de microinformáática, pela facilidade que os usutica, pela facilidade que os usuáários têm na rios têm na 
criacriaçção e descarte de telas.ão e descarte de telas.
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SimulaSimulaçção paralelaão paralela

ElaboraElaboraçção de um programa de computador para simular as funão de um programa de computador para simular as funçções ões 
de rotina do sistema sob auditoria.de rotina do sistema sob auditoria.

Esta tEsta téécnica utilizacnica utiliza--se dos dados rotineiros alimentados se dos dados rotineiros alimentados àà rotina do rotina do 
sistema sob auditoria como entrada do programa de computador parsistema sob auditoria como entrada do programa de computador para a 
auditoria, simulado e elaborado pelo auditor.auditoria, simulado e elaborado pelo auditor.

Enquanto no Enquanto no testtest--deckdeck simulamos dados e submetemos ao programa simulamos dados e submetemos ao programa 
de computador que, normalmente, de computador que, normalmente, éé processado na produprocessado na produçção,  na ão,  na 
simulasimulaçção paralela simulamos o programa e submetemos os mesmos  ão paralela simulamos o programa e submetemos os mesmos  
dados que foram alimentados ao programa em processamento dados que foram alimentados ao programa em processamento 
normal.normal.

Aula 6Aula 6



29/03/2005

3

13

A estrutura de aplicaA estrutura de aplicaçção desta tão desta téécnica corresponde a:cnica corresponde a:

•• Levantamento e identificaLevantamento e identificaçção, via documentaão, via documentaçção do sistema, ão do sistema, 
da rotina a ser auditada e respectivos arquivos de dados da rotina a ser auditada e respectivos arquivos de dados 
trabalhados.trabalhados.

•• ElaboraElaboraçção do programa de computador com a lão do programa de computador com a lóógica da gica da 
rotina a ser auditada. Compilarotina a ser auditada. Compilaçção e teste deste programa que ão e teste deste programa que 
iriráá simular em paralelo a lsimular em paralelo a lóógica do programa de computador gica do programa de computador 
sob auditoria.sob auditoria.

•• PreparaPreparaçção do ambiente de computaão do ambiente de computaçção para processamento ão para processamento 
do programa de computador elaborado pelo auditor. do programa de computador elaborado pelo auditor. 
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AnAnáálise do LOG/ACCOUNTINGlise do LOG/ACCOUNTING

O Log/Accounting O Log/Accounting éé um arquivo, gerado por uma rotina componente um arquivo, gerado por uma rotina componente 
do sistema operacional, que contdo sistema operacional, que contéém registros de utilizam registros de utilizaçção do ão do 
hardware e do software que compõem um ambiente computacional.hardware e do software que compõem um ambiente computacional.

A tabulaA tabulaçção deste arquivo Log/Accounting permite a verificaão deste arquivo Log/Accounting permite a verificaçção da ão da 
intensidade de uso dos dispositivos componentes de uma intensidade de uso dos dispositivos componentes de uma 
configuraconfiguraçção ou rede de computadores, bem como o uso do software ão ou rede de computadores, bem como o uso do software 
aplicativo e de apoio vigente.aplicativo e de apoio vigente.

Tanto a rotina quanto o correspondente arquivo de Log/AccountingTanto a rotina quanto o correspondente arquivo de Log/Accounting
foram desenvolvidos para serem usados pelo pessoal de computaforam desenvolvidos para serem usados pelo pessoal de computaçção. ão. 
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Entretanto, representam, tambEntretanto, representam, tambéém, excelente ferramenta para a m, excelente ferramenta para a 
auditoria de sistema para:auditoria de sistema para:

-- identificaidentificaçção de ineficiência, no uso do computador;ão de ineficiência, no uso do computador;

-- apuraapuraçção do desbalanceamento da configuraão do desbalanceamento da configuraçção do computador, ão do computador, 
pela caracterizapela caracterizaçção de dispositivos (unidade de disco, fita magnão de dispositivos (unidade de disco, fita magnéética, tica, 
impressoras, terminais) que estão com folga ou sobrecarregados;impressoras, terminais) que estão com folga ou sobrecarregados;

-- determinadeterminaçção de erros de programas ou de operaão de erros de programas ou de operaçção do ão do 
computador;computador;

-- flagrar uso de programas fraudulentos ou utilizaflagrar uso de programas fraudulentos ou utilizaçção indevida do ão indevida do 
computador;computador;

-- captar tentativas de acesso a arquivos indevidas, ou seja, por captar tentativas de acesso a arquivos indevidas, ou seja, por 
senhas/passwords não autorizadas.senhas/passwords não autorizadas.
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Evidentemente, deve haver na Evidentemente, deve haver na áárea de computarea de computaçção profissionais ão profissionais 
responsresponsááveis pela anveis pela anáálise do uso do computador e o trabalho desses lise do uso do computador e o trabalho desses 
profissionais precisa ser auditado, atravprofissionais precisa ser auditado, atravéés da ans da anáálise dos registros lise dos registros 
histhistóóricos e dos relatricos e dos relatóórios por eles produzidos.rios por eles produzidos.

O trabalho da O trabalho da áárea de computarea de computaçção sobre ão sobre LogLog//AccontingAcconting deve gerar deve gerar 
Indicadores de Qualidade (IQ) do monitoramento do computador, Indicadores de Qualidade (IQ) do monitoramento do computador, 
bem como estudos de planejamento de capacidade da bem como estudos de planejamento de capacidade da 
configuraconfiguraçção/rede de equipamentos, com a finalidade de obter maior ão/rede de equipamentos, com a finalidade de obter maior 
rendimento do parque computacional dentro de um nrendimento do parque computacional dentro de um níível de vel de 
seguransegurançça adequado.a adequado.
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O auditor poderO auditor poderáá construir um software para auditoria de construir um software para auditoria de 
Log/Accounting, o qual trabalharLog/Accounting, o qual trabalharáá registros de:registros de:

a) Contabilizaa) Contabilizaççãoão

-- mostram quais usumostram quais usuáários utilizaram quais programas e por quanto rios utilizaram quais programas e por quanto 
tempo;tempo;

-- incluem identificaincluem identificaçção do usuão do usuáário, caracterrio, caracteríísticas do hardware sticas do hardware 
necessnecessáário para trabalhar o rio para trabalhar o jobjob (seq(seqüüência de programas) e como ência de programas) e como 
o o jobjob foi completado.foi completado.

b) Atividade do data set (arquivos)b) Atividade do data set (arquivos)

-- Providenciam informaProvidenciam informaçções acerca de quais arquivos de dados ões acerca de quais arquivos de dados 
foram utilizados durante o processamento e que usuforam utilizados durante o processamento e que usuáário solicitou rio solicitou 
o uso do data set;o uso do data set;

-- as informaas informaçções contidas nestes registros são: nome do data set, ões contidas nestes registros são: nome do data set, 
tamanho do registro, ntamanho do registro, núúmero de smero de séérie do volume e o usurie do volume e o usuáário do rio do 
data set.data set.
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A rotina de job accounting/log, portanto, registra a hora de inA rotina de job accounting/log, portanto, registra a hora de iníício e cio e 
ttéérmino do job, o uso dos arquivos (data sets) e o uso das facilidrmino do job, o uso dos arquivos (data sets) e o uso das facilidades ades 
do hardware dando elementos para avaliado hardware dando elementos para avaliaçção do uso do hardware e ão do uso do hardware e 
do software que são:do software que são:

1) Elementos para avalia1) Elementos para avaliaçção de hardware:ão de hardware:

-- tempo de UCP por dia;tempo de UCP por dia;

-- tempo de uso de unidades de entrada e satempo de uso de unidades de entrada e saíídas;das;

-- quantidade de vezes de utilizaquantidade de vezes de utilizaçção de unidades de entrada e ão de unidades de entrada e 
sasaíída.da.
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2) elementos para avalia2) elementos para avaliaçção do software:ão do software:

-- tempo de utilizatempo de utilizaçção;ão;

-- quantidade de vezes de software utilizado por usuquantidade de vezes de software utilizado por usuáário;rio;

-- quantidade de cancelamento por erro de programa;quantidade de cancelamento por erro de programa;

-- quantidade de cancelamento por erro de unidade de entrada e quantidade de cancelamento por erro de unidade de entrada e 
sasaíída;da;

-- quantidade de cancelamento efetuados pelo operador;quantidade de cancelamento efetuados pelo operador;

-- quantidade de cancelamentos por estorno baseados em algum quantidade de cancelamentos por estorno baseados em algum 
parâmetro (tempo/ linhas, entre outros)parâmetro (tempo/ linhas, entre outros)
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Para aplicar esta tPara aplicar esta téécnica o auditor devercnica o auditor deveráá adotar esta seqadotar esta seqüüência de ência de 
trabalho:trabalho:

a) Entrevistar o pessoal de software ba) Entrevistar o pessoal de software báásico e do planejamento e sico e do planejamento e 
controle da producontrole da produçção para entender:ão para entender:

-- o sistema de monitorao sistema de monitoraçção de uso de software e de hardware ão de uso de software e de hardware 
existente;existente;

-- o layout dos registros gerados no arquivo log/accounting;o layout dos registros gerados no arquivo log/accounting;

-- as opas opçções possões possííveis de rotina de job/accounting;veis de rotina de job/accounting;

-- o tempo de reteno tempo de retençção do arquivo log/accounting.ão do arquivo log/accounting.
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b) Decidir que tipo de verificab) Decidir que tipo de verificaçção serão efetuados em cima dos dados ão serão efetuados em cima dos dados 
do arquivo Log, que perdo arquivo Log, que perííodo de tempo serodo de tempo seráá contemplado, quando sercontemplado, quando seráá
efetuado o teste, reservar tempo de computador para a realizaefetuado o teste, reservar tempo de computador para a realizaçção do ão do 
teste, preparar ordem de serviteste, preparar ordem de serviçço e comandos de operao e comandos de operaçção do ão do 
computador para processamento do programa de computador para computador para processamento do programa de computador para 
auditoria do Log.auditoria do Log.

c) Elaborar e aplicar o programa de computador de auditoria do Lc) Elaborar e aplicar o programa de computador de auditoria do Log, og, 
ou utilizar a mecânica de anou utilizar a mecânica de anáálise do Log praticada pelos profissionais lise do Log praticada pelos profissionais 
de computade computaçção.ão.

d) Analisar os resultados da tabulad) Analisar os resultados da tabulaçção do Log.ão do Log.

e) Emitir opinião acerca da qualidade do uso do hardware e do e) Emitir opinião acerca da qualidade do uso do hardware e do 
software em determinado persoftware em determinado perííodo de tempo.odo de tempo.
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Uma alternativa para avaliaUma alternativa para avaliaçção do Log ão do Log éé o estudo da mecânica de o estudo da mecânica de 
ananáálise do Log praticada pelos profissionais de computalise do Log praticada pelos profissionais de computaçção.ão.

A observaA observaçção crão críítica da qualidade dessa antica da qualidade dessa anáálise e a discussão dos lise e a discussão dos 
dados obtidos, com a aplicadados obtidos, com a aplicaçção da mecânica do pessoal de ão da mecânica do pessoal de 
computacomputaçção, em dado intervalo de tempo, e a conseqão, em dado intervalo de tempo, e a conseqüüente conclusão ente conclusão 
da adequacidade ou não da utilizada adequacidade ou não da utilizaçção de hardware e de software ão de hardware e de software éé a a 
tarefa do auditor de sistemas.tarefa do auditor de sistemas.

A tA téécnica de auditoria do Log/Accounting cnica de auditoria do Log/Accounting éé um poderoso instrumento um poderoso instrumento 
de auditoria, porde auditoria, poréém sua aplicam sua aplicaçção requer grande conhecimento de ão requer grande conhecimento de 
computacomputaçção. Uma de suas aplicaão. Uma de suas aplicaçções ões éé identificar o uso de programas identificar o uso de programas 
fraudulentos ou não pertencentes fraudulentos ou não pertencentes àà empresa. Neste caso uma sempresa. Neste caso uma séérie de rie de 
ananáálises complementares necessitam ser feitas para a constatalises complementares necessitam ser feitas para a constataçção de ão de 
irregularidade, tais como: irregularidade, tais como: 
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•• Confrontar o cConfrontar o cóódigo /label do programa registrado no Log digo /label do programa registrado no Log 
com os ccom os cóódigos dos programas gravados na Biblioteca Fonte digos dos programas gravados na Biblioteca Fonte 
ou Objeto, existentes no disco do sistema operacional;ou Objeto, existentes no disco do sistema operacional;

•• Verificar se não houve compilaVerificar se não houve compilaçção ou catalogaão ou catalogaçção de ão de 
programas entre dois momentos, aqueles de sua execuprogramas entre dois momentos, aqueles de sua execuçção e ão e 
utilizautilizaçção.ão.

No ambiente de microcomputadores, muitas vezes o emprego desta No ambiente de microcomputadores, muitas vezes o emprego desta 
ttéécnica cnica éé inviinviáável pela existência de um software que grave o arquivo vel pela existência de um software que grave o arquivo 
Log.Log.

Quando o arquivo Log Quando o arquivo Log éé gravado em ambiente de microinformgravado em ambiente de microinformáática htica háá
necessidade da existência de normas estabelecendo de quem necessidade da existência de normas estabelecendo de quem éé a a 
responsabilidade pela anresponsabilidade pela anáálise rotineira do uso do computador, por lise rotineira do uso do computador, por 
quanto tempo os registros do Log devem ser armazenados para a quanto tempo os registros do Log devem ser armazenados para a 
viabilizaviabilizaçção da atuaão da atuaçção da auditoria em computador.ão da auditoria em computador.
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ÉÉ importante registrar que existem dois tipos de Log:importante registrar que existem dois tipos de Log:

1.1. Aqueles que registram o uso da CPU, dos arquivos, da carga e do Aqueles que registram o uso da CPU, dos arquivos, da carga e do 
nníível de utilizavel de utilizaçção dos dispositivos computacionais.ão dos dispositivos computacionais.

2.2. Log de TransaLog de Transaçções, ou  seja, um arquivo que registra todos os ões, ou  seja, um arquivo que registra todos os 
dados que foram processados/ transmitidos. Este tipo de arquivosdados que foram processados/ transmitidos. Este tipo de arquivos
de Log de Log éé comum em ambiente oncomum em ambiente on--line no qual todas as transaline no qual todas as transaçções ões 
processadas ficam registradas em um arquivo  processadas ficam registradas em um arquivo  –– chamado Log de chamado Log de 
TransaTransaçções ões –– para posterior uso ou anpara posterior uso ou anáálise. Um exemplo deste lise. Um exemplo deste 
Log de TransaLog de Transaçções ões éé aquele gravado em um ambiente real time aquele gravado em um ambiente real time 
que permita a qualquer instante a recuperaque permita a qualquer instante a recuperaçção do Banco de ão do Banco de 
Dados no caso de uma parada normal do processamento.Dados no caso de uma parada normal do processamento.

Aula 6Aula 6



29/03/2005

5

25

AnAnáálise do programa fontelise do programa fonte

Implica a anImplica a anáálise visual do clise visual do cóódigo fonte (linguagem em que o usudigo fonte (linguagem em que o usuáário rio 
ou programador escreve o programa) do programa de computador ou programador escreve o programa) do programa de computador 
componente do sistema sob auditoria.componente do sistema sob auditoria.

O auditor de sistemas necessita assegurarO auditor de sistemas necessita assegurar--se de que estse de que estáá testando a testando a 
versão correta do programa que versão correta do programa que ““rodourodou”” ou irou iráá ““rodarrodar””. Para tal, ele . Para tal, ele 
compara o label do programacompara o label do programa--fonte gravado na bibliotecafonte gravado na biblioteca--fonte com o fonte com o 
label do programalabel do programa--objeto gravado na bibliotecaobjeto gravado na biblioteca--objeto (onde os objeto (onde os 
programas estão em linguagem de mprogramas estão em linguagem de mááquina, ou seja, mquina, ou seja, móódulo de dulo de 
carga executcarga executáável).vel).

O auditor pode verificar para maior certeza, as instruO auditor pode verificar para maior certeza, as instruçções que ões que 
efetivamente compõem o programa em linguagem de mefetivamente compõem o programa em linguagem de mááquinas, quinas, 
executando os seguintes procedimentos:executando os seguintes procedimentos:
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•• Preencher uma ordem de serviPreencher uma ordem de serviçço determinando o determinando àà produproduçção que ão que 
compile o mcompile o móódulodulo--fonte que se encontra na bibliotecafonte que se encontra na biblioteca--fonte;fonte;

•• Executar um programa (software especExecutar um programa (software especíífico) que compare o fico) que compare o 
ccóódigo objetodigo objeto--gerado em gerado em aa, com o c, com o cóódigodigo--objeto do programa objeto do programa 
que se encontra gravado na bibliotecaque se encontra gravado na biblioteca--objeto da produobjeto da produçção;ão;

•• Efetuar verificaEfetuar verificaçções em eventuais divergências que ocorram em ões em eventuais divergências que ocorram em bb..
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ÉÉ importante ressaltar que estimportante ressaltar que estáá ttéécnica exige profundos cnica exige profundos 
conhecimentos de processamento eletrônico de dados por parte do conhecimentos de processamento eletrônico de dados por parte do 
auditor de sistemas. Entretanto, a anauditor de sistemas. Entretanto, a anáálise visual do clise visual do cóódigodigo--fonte do fonte do 
programa auditado permite ao auditor:programa auditado permite ao auditor:

•• Verificar se o programador cumpriu normas de padronizaVerificar se o programador cumpriu normas de padronizaçção do ão do 
ccóódigo de rotinas, arquivos, programas;digo de rotinas, arquivos, programas;

•• Analisar a qualidade da estruturaAnalisar a qualidade da estruturaçção dos programas;ão dos programas;

•• Detectar vDetectar víícios de programacios de programaçção e o não e o níível de atendimento vel de atendimento ààs s 
caractercaracteríísticas da linguagem de programasticas da linguagem de programaçção utilizada.ão utilizada.
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SNAPSHOTSNAPSHOT

TTéécnica que fornece uma listagem ou gravacnica que fornece uma listagem ou gravaçção do conteão do conteúúdo das do das 
varivariááveis do programa (acumuladores, chaves, veis do programa (acumuladores, chaves, ááreas de reas de 
armazenamento) quando determinado registro estarmazenamento) quando determinado registro estáá sendo sendo 
processado. A quantidade de situaprocessado. A quantidade de situaçções a serem extraões a serem extraíídas das éé
predeterminada.predeterminada.

Corresponde na realidade a um Corresponde na realidade a um dumpdump parcial de memparcial de memóória das ria das ááreas reas 
de dados.de dados.

ÀÀ semelhansemelhançça do mapping e do a do mapping e do tracingtracing, necessita de um software , necessita de um software 
especial especial ““rodandorodando”” junto com o programa aplicativo, ou que as junto com o programa aplicativo, ou que as 
caractercaracteríísticas SNAPSHOT estejam embutidas no sistema operacional.sticas SNAPSHOT estejam embutidas no sistema operacional.

ÉÉ uma tuma téécnica usada como auxcnica usada como auxíílio lio àà depuradepuraçção de programas, quando ão de programas, quando 
hháá problemas e realmente exige fortes conhecimentos de PED problemas e realmente exige fortes conhecimentos de PED 
(processamento eletrônico de dados) por parte do auditor de (processamento eletrônico de dados) por parte do auditor de 
sistemas.sistemas.
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