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Sistemas de Informação

TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 10

• Modelagem de Sistemas de Informação;

• Otimização de Sistemas de Informação

• (Continuação..)
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Análise Orientada a Objetos

• O que é a Orientação a Objetos?

• O que é um Objeto ?

• Conceitos Orientados a Objetos
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Principais Conceitos

• Atributos – uma coleção de valores de 

dados que descrevem uma classe;

• Classes – A classe nada mais é uma 

descrição generalizada que descreve uma 

coleção de objetos semelhantes. Ex.: 

Classe pessoa

• Objetos – Instâncias de uma classe 

específica. Objetos herdam os atributos e 

operações de uma classe.
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• Operações: também chamadas de 

métodos e serviços, fornecem uma 

representação de um dos 

comportamentos da classe.

• Subclasse: Especialização da 

superclasse. Uma subclasse pode herdar 

tanto atributos quanto operações de uma 

superclasse.

• Superclasse: também chamada de classe-

base, é uma generalização de um 

conjunto de classes relacionadas a ela.
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Modelagem Baseada em Cenários

• A modelagem de análise com UML 

começa com a criação de cenários na 

forma de casos de uso, diagramas de 

atividades e diagramas de raias.

• Um caso de uso capta as interações que 

ocorrem entre produtores e consumidores 

de informação e o sistema em si. 
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• O conceito de Caso de Uso é 

relativamente simples de ser 

compreendido – descreve um cenário de 

uso específico em linguagem direta do 

ponto de vista de um ator definido.

• Porém, alguns pontos precisam ser 

conhecidos, são eles:

1.Sobre o que escrever;

2.Quanto devemos escrever sobre isso;

3.Quão detalhada deve ser a nossa 

descrição; 7

4. Como organizar a descrição;

Essas são as questões que precisam ser 

respondidas se os casos de uso tiverem 

de mostrar valor como ferramenta de 

modelagem de análise.
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Sobre o que escrever

• As duas primeiras tarefas de engenharia de 

requisitos são: concepção e extração, pois 

vão nos fornecer as informações de que 

precisamos para iniciar a escrita de casos de 

uso.

• Reuniões de coleta de requisitos, definir o 

escopo do problema, especificar os objetivos 

operacionais gerais, esboçar todos os 

requisitos funcionais conhecidos e descrever 

os objetos que vão ser manipulados pelo 

sistema.
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Casos de Uso

• Após descrever o cenário do sistema, ou 

seja, organizar as informações 

necessárias com base naquilo que o 

usuário relatou, o próximo passo é seguir 

a modelagem para o Diagrama de Caso 

de Uso.
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Diagrama de Atividades
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Diagrama Sequência
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Exercício

• Continuando o exercício da aula passada 

(modelagem de uma vídeo locadora), 

acrescente agora a sua modelagem os 

conceitos vistos na aula de hoje.
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Contatos / Dúvidas

• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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