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Cronograma das Aulas. Hoje você está na aula

Semana Tema

01 Apresentação da disciplina. O conceito e os objetivos da gerência de projetos

02 Escopo do projeto

03 Escopo do projeto

04 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos

05 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos

06 Engenharia de software. Conceitos básicos

07 Processo de software

08 Processo de software

09 Atividades de Avaliação

10 Processo de software

11 Processos de engenharia de requisitos

12 Processos de engenharia de requisitos

13 Modelos de sistemas

14 Prototipação de software

15 Projeto e arquitetura de software

16 Projeto de interface com o usuário

17 Projeto de interface com o usuário

18 Prova escrita oficial

19 Revisão

20 Prova substitutiva
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Aula 13 – Modelo de Sistemas

Conteúdo:

• Modelagem de Sistemas

Referências para a aula:

• No seu PLT, essa aula está localizada/baseada no conteúdo do capítulo 5.

• Bibliografia complementar
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Tópicos apresentados

• Modelos de contexto

• Modelos de interação

• Modelos estruturais

• Modelos comportamentais

• Engenharia dirigida a modelos



5

Modelagem de Sistemas

• A modelagem de sistemas é o processo de desenvolvimento de modelos abstratos de
um sistema, de maneira que cada modelo apresenta uma visão ou perspectiva
diferente do sistema.

• Atualmente, a modelagem de sistemas se tornou a representação de um sistema
usando algum tipo de notação gráfica, que hoje em dia quase sempre são baseadas em
notações em Unified Modeling Language (UML).

• A modelagem de sistemas ajuda o analista a entender a funcionalidade do sistema e os
modelos são usados para comunicação com os clientes.
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Modelos de Sistemas Existentes e Planejados

• Os modelos de sistemas existentes são usados durante a engenharia de requisitos. Eles
ajudam a esclarecer o que o sistema existente faz e podem ser usados como uma base
para discussão dos seus pontos fortes e fracos. O que pode levar a requisitos para um
novo sistema.

• Os modelos de um novo sistema são usados durante a engenharia de requisitos para
ajudar a explicar os requisitos propostos para outros stakeholders do sistema.

• Os engenheiros usam esses modelos para discutir propostas de projeto e para
documentar o sistema para implementação.

• Em um processo de engenharia dirigida a modelos, é possível gerar uma
implementação do sistema completa ou parcial a partir do modelo do sistema.
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Perspectivas de Sistemas

• Uma perspectiva externa, na qual você modela o contexto ou ambiente do sistema.

• Um perspectiva de interação, em que você modela as interações entre um sistema e
seu ambiente ou entre os componentes de um sistema.

• Uma perspectiva estrutural, na qual você modela a organização de um sistema ou a
estrutura dos dados processados pelo sistema.

• Uma perspectiva comportamental, em que você modela o comportamento dinâmico do
sistema e como ele responde a eventos.
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Tipos de diagramas UML

• Os diagramas de atividades, que mostram as atividades envolvidas em um processo ou
no processamento de dados.

• Os diagramas de casos de uso, que mostram as interações entre um sistema e seu
ambiente.

• Os diagramas de sequência, que mostram as interações entre os atores e o sistema e
entre os componentes do sistema.

• Os diagramas de classe, que mostram as classes de objeto no sistema e as associações
entre as classes.

• Os diagramas de estado, que mostram como o sistema reage a eventos internos e
externos.
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Uso de modelos gráficos

• Como forma de facilitar a discussão sobre um sistema existente ou proposto

• Os modelos incompletos e incorretos podem ser usados já que servem para auxiliar a
discussão.

• Como uma forma de documentar um sistema existente

• Os modelos devem ser uma representação precisa do sistema mas não precisam estar
completos.

• Como uma descrição detalhada do sistema, a qual pode ser usada para gerar uma
implementação do sistema

� Os modelos precisam e estar corretos e completos.
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Modelos de contexto

• Os modelos de contexto são usados para ilustrar o contexto operacional de um sistema
– eles mostram o que existe fora dos limites do sistema.

• Interesses sociais e organizacionais podem afetar a decisão de onde posicionar os
limites do sistema.

• Modelos de arquitetura mostram o sistema e seu relacionamento com outros sistemas.
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Limites do Sistema

• Os limites do sistema são estabelecidos para definir o que está dentro e o que está fora
do sistema.

� Eles mostram outros sistemas que são usados ou dependem do sistema que está
sendo desenvolvido.

• A posição do limite do sistema tem um efeito profundo nos requisitos do sistema.

• A definição de um limite de sistema é uma decisão política

� Podem haver pressões para desenvolver limites de sistema que
aumentem/diminuam a influência ou carga de trabalho de diferentes partes de
uma organização.
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Perspectivas do Processo

• Os modelos de contexto mostram apenas os outros sistemas no ambiente, e não como
o sistema que está sendo desenvolvido é usado nesse ambiente.

• Os modelos de processo revelam como o sistema em desenvolvimento está sendo
desenvolvido é como esse é utilizado em processos de negócio mais amplos.

• Os diagramas de atividades da UML podem ser usados para definir os modelos de
processo do negócio.
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Modelo de Interação

• A modelagem da interação do usuário é importante por auxiliar a identificar os
requisitos do usuário.

• Modelar a interação sistema-a-sistema destaca os problemas de comunicação que
possam vir a surgir.

• Modelar a interação de componentes auxilia a entender se uma estrutura proposta de
sistema pode fornecer um desempenho e uma confiança requeridas do sistema.

• Os diagramas de caso de uso e os diagramas de sequência podem ser usados para
modelagem de interação.
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Modelagem de Caso de Uso

• Os casos de uso foram desenvolvidos originalmente para auxiliar na elicitação de
requisitos e atualmente, estão incorporados na UML.

• Cada caso de uso representa uma tarefa distinta que envolve interação externa com
um sistema.

• Os atores em um caso de uso podem ser pessoas ou outros sistemas.

• São representados esquematicamente para fornecer uma visão geral do caso de uso e
em uma forma textual mais detalhada.
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Caso de Uso Transferir Dados
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Descrição do Caso de Uso Transferir Dados
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Caso de Uso Recepcionista 
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Diagrama de sequência

• Os diagramas de sequência são parte da UML e são usados para modelar as interações
entre os atores e os objetos no sistema.

• Um diagrama de sequência mostra a sequência de interações que ocorrem durante um
caso de uso em particular ou uma instância de caso uso.

• Os objetos e os atores envolvidos são listados na parte superior do diagrama com uma
linha pontilhada desenhada verticalmente a partir deles.

• As interações entre os objetos são indicadas por setas anotadas.
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Diag. Sequência – Informação Pacientes
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Diag. Sequência – Transferir Dados
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Modelos estruturais

• Modelos estruturais de software mostram a organização de um sistema em termos de
seus componentes que compõem este sistema e seus relacionamentos.

• Os modelos estruturais podem ser modelos estáticos, que mostram a estrutura do
projeto do sistema, ou modelos dinâmicos, que mostram a organização do sistema
quando ele está em execução.

• Você cria modelos estruturais de um sistema quando se está discutindo e projetando a
arquitetura do sistema.
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Diagrama de classes

• Os diagramas de classe são usados quando se está desenvolvendo um modelo de
sistema orientado a objetos para mostrar as classes em um sistema e as associações
entre as classes.

• Uma classe de objeto pode ser considerada como uma definição geral de um tipo de
objeto do sistema.

• Uma associação é uma ligação entre classes que indica que há algum relacionamento
entre essas classes.

• Quando se está desenvolvendo os modelos durante os primeiros estágios do processo
de engenharia de software, os objetos representam alguma coisa no mundo real como
um paciente, uma receita médica, um médico, etc.
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Classe e associação UML
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Classes e associações - Exemplo
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Classe Consulta
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Pontos importantes

• Ummodelo é uma visão abstrata de um sistema que ignora alguns detalhes do sistema.

• Modelos de sistema complementares podem ser desenvolvidos para mostrar o
contexto, interações, estrutura e comportamento do sistema.

• Os modelos de contexto mostram como um sistema que está sendo modelado está
posicionado em um ambiente com outros sistemas e processos.

• Os diagramas de caso de uso e os diagramas de sequência são usados para descrever as
interações entre o usuário do sistema que está sendo projetado e usuários ou outros
sistemas.
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Pontos importantes

• Os casos de uso descrevem as interações entre um sistema e atores externos;
diagramas de sequência adicionam mais informações a esses mostrando as interações
entre os objetos do sistema.

• Os modelos estruturais mostram a organização e arquitetura de um sistema.

• Os diagramas de classe são usados para definir a estrutura estática de classes em um
sistema e suas associações.
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Generalização

• A generalização é uma técnica de uso cotidiano para gerenciar complexidade.

• Ao invés de aprender as características detalhadas de todas as entidades envolvidas,
colocamos essas entidades em classes mais gerais (animais, carros, casas, etc.) e
aprendemos as características dessas classes.

• O que nos permite supor que membros diferentes dessas classes possuem algumas
características comuns como, por exemplo, esquilos e ratos são roedores.
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Generalização

• Na modelagem de sistemas é geralmente útil examinar as classes de um sistema para
ver se há escopo para generalização. Se mudanças forem propostas você não precisará
examinar todas as classes no sistema para ver se são afetadas pela mudança.

• Em linguagens orientadas a objeto, como o Java, generalização é implementada usando
os mecanismos de herança de classe que já existem na linguagem.

• Em uma generalização, os atributos e operações associados a classes mais altas
também são associados com as classes de nível mais baixo.

• As classes de nível mais baixo são subclasses e herdam os atributos e operações de suas
superclasses. Essas classes mais baixas adicionam atributos e operações mais
específicas.
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Hierarquia de generalização
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Hierarquia de generalização com detalhes 
adicionais
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Modelos de agregação

• Um modelo de agregação mostra como as classes que são coleções são compostas de
outras classes.

• Os modelos de agregação são similares aos relacionamentos parte-de em modelos de
dados semânticos.
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Associação por agregação
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Modelos comportamentais

• Os modelos comportamentais são modelos do comportamento dinâmico do sistema
enquanto esse está em execução. Eles mostram o que acontece ou o que deveria
acontecer quando um sistema responde a um estimulo de seu ambiente.

• Podem-se considerar esses estímulos como sendo de dois tipos:

� Dados: Alguns dados que chegam e precisam ser processados pelo sistema.

� Eventos: Alguns eventos que acontecem disparam o processamento do sistema.
Os eventos podem ter dados associados, embora isso não ocorra sempre.
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Modelagem dirigida a dados

• Vários sistemas de negócio são sistemas de processamento de dados que são dirigidos
principalmente a dados.

• Eles são controlados pela entrada de dados no sistema com relativamente quase
nenhum processamento de eventos externos.

• Os modelos dirigidos a dados mostram a sequência de ações envolvidas no
processamento dos dados entrantes e na geração de uma saída associada.

• Eles são particularmente úteis durante a análise de requisitos por poderem ser usados
para mostrar o processamento fim-a-fim em um sistema.
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Um modelo de diagrama de atividades
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Modelagem dirigida a eventos

• Geralmente , os sistemas em tempo real são dirigidos a eventos, com o mínimo de
processamento de dados.

• Por exemplo, um sistema de comutação de linhas telefônicas responde a eventos como
‘recebimento de chamada’ gerando um tom de discagem.

• A modelagem dirigida a eventos mostra como um sistema responde a eventos externos
e internos.

• Essa se baseia na suposição de que um sistema tem um número limitado de estados e
que os eventos (estímulos) podem causar a transição de um estado para outro.
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Modelos de máquina de estado

• Geralmente , os sistemas em tempo real são dirigidos a eventos, com o mínimo de
processamento de dados.

• Por exemplo, um sistema de comutação de linhas telefônicas responde a eventos como
‘recebimento de chamada’ gerando um tom de discagem.

• A modelagem dirigida a eventos mostra como um sistema responde a eventos externos
e internos.

• Essa se baseia na suposição de que um sistema tem um número limitado de estados e
que os eventos (estímulos) podem causar a transição de um estado para outro.
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Exemplo diagrama de estado
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Engenharia dirigida a modelos

• A engenharia dirigida a modelos (MDE – Model-Driven Engineering) é uma abordagem
do desenvolvimento de software, na qual os modelos e não os programas são os
principais produtos do processo de desenvolvimento.

• Os programas executados em uma plataforma de hardware/software são gerados
automaticamente, a partir dos modelos.

• Os proponentes da MDE argumentam que isso aumenta o nível de abstração na
engenharia de software, o que faz com que os engenheiros não precisem mais se
preocupar com detalhes de linguagem de programação ou com as especifidades das
plataformas de execução.
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Uso da Engenharia dirigida a modelos

• A engenharia dirigida a modelos ainda está em um estágio de desenvolvimento inicial e
ainda não é certo se essa terá um efeito significativo na prática da engenharia de
software.

• Prós

� Permite tratar dos sistemas em níveis mais altos de abstração

� A geração automática do código significa menor custo de adaptação dos sistemas
à novas plataformas.

• Contras

� Os modelos são para abstração e não estão necessariamente corretos para
implementação.

� A economia criada pela geração de código pode ser contrabalanceada pelos custos
de desenvolver tradutores para novas plataformas.
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Arquitetura dirigida a modelos

• A arquitetura dirigida a modelos (MDA – Model-Driven Architeture) foi a precursora da
mais genérica engenharia dirigida a modelos.

• A MDA é uma abordagem de projeto e implementação de software centrada em
modelos, que usa um subconjunto de modelos da UML para descrever o sistema.

• São criados modelos em diferentes níveis de abstração.

• Em princípio, a partir de um modelo independente de plataforma de alto nível, é
possível gerar um programa funcional sem intervenção manual.
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Tipos de modelos

• Ummodelo independente de computação (CIM – Computation Independent Model)

� Esses modelam as importantes abstrações de domínio usadas em um sistema. Ás
vezes, os CIMs são chamados de modelos de domínio.

• Ummodelo independente de plataforma (PIM – Platform Independent Model)

� Esses modelam a operação do sistema sem referência para a sua implementação.
Geralmente, o PIM é descrito pelo uso de modelos da UML que mostram a
estrutura estática do sistema, e como esse responde a eventos externos e
internos.
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Tipos de modelos

• Modelos específicos de plataforma (PSM – Platform Specific Models)

� Esses são transformações do modelo independente de plataforma com um PSM
separado para cada aplicativo da plataforma. A princípio, devem haver camadas de
PSM, com cada camada adicionando algum detalhe específico à plataforma.
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Pontos importantes

• Os modelos comportamentais são usados para descrever o comportamento dinâmico
de um sistema em execução. Esse comportamento pode ser modelado da perspectiva
dos dados processados pelo sistema, ou pelos eventos que estimulam respostas de um
sistema.

• Os diagramas de atividades podem ser usados para modelar o processamento dos
dados, no qual cada atividade representa um passo do processo.

• Os diagramas de estado são usados para modelar o comportamento de um sistema em
resposta a eventos internos e externos.

• A engenharia dirigida a modelos é uma abordagem do desenvolvimento de software,
na qual um sistema é representado como um conjunto de modelos que podem ser
automaticamente transformados em códigos executáveis.
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Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?



Prof. André Luís Belini 

E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/


