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Teoria Geral de Sistemas
TADS – 2. Semestre

Prof. André Luís

Modelagem de Sistemas
• Para abordarmos de forma mais profunda 

os conceitos de Modelagem de Sistemas 
de Informação, precisamos também falar 
na Engenharia de Software, tendo em 
vista que a modelagem é um dos pontos 
abordados por essa ciência.
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Modelagem

• O modelo de análise, na verdade um 
conjunto de modelos, é a primeira 
representação técnica do sistema.

• A Engenharia de Software começa com 
uma série de tarefas de modelagem que 
levam à especificação completa dos 
requisitos e à representação abrangente 
do projeto para o software a ser 
construído.
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Análise de Requisitos
• Análise de requisitos resulta na especificação 

das características operacionais do software; 
indica a interface do software com outros 
elementos do sistema e estabelece restrições a 
que o software deve satisfazer.

• A análise de requisitos fornece uma 
representação da informação, função e 
comportamento, que podem ser traduzidos para 
os projetos arquitetural, de interfaces e em nível 
de componentes.
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• Ao longo da modelagem de análise, o 
principal foco é em o que, e não em 
como. Que objetos o sistema manipula, 
que funções ele deve executar, que 
comportamentos exibe, que interfaces são 
definidas e que restrições se aplicam.
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Objetivos Gerais

O modelo de análise deve atingir três 
objetivos principais:

1.Descrever o que o cliente exige

2.Estabelecer a base para a criação de um 
projeto de software

3.Definir um conjunto de requisitos que 
possam ser validados quando o software 
for construído.
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Regras práticas de análise

• Arlow e Neustadt [ARL02] sugerem um 
número de regras práticas valiosas que 
deveriam ser seguidas quando da criação 
de um modelo de análise. São elas:

1.O modelo deve focalizar os requisitos que 
são visíveis no problema ou domínio do 
negócio. O nível de abstração deve ser 
relativamente alto. “Não se atole em 
detalhes” que tentam explicar como o 
sistema deve funcionar.

8



10/10/2012

3

1) Cada elemento do modelo de análise deve 
contribuir para um entendimento global dos 
requisitos do software e fornecer uma visão 
aprofundada do domínio da informação, função e 
comportamento do sistema.

2) Adie a consideração de modelos de infra-
estrutura e outros não funcionais até o projeto. 
Por exemplo, um BD pode ser necessário, mas 
as classes necessárias para implementá-lo, as 
funções exigidas para dar acesso a ele e o 
comportamento que será exibido à medida que é 
usado devem ser considerados somente depois 
da análise do domínio do problema ter sido 
completada.
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1. Minimize o acoplamento ao longo de todo o 
sistema. É importante representar os 
relacionamentos entre classes e funções. No 
entanto, se o nível de interconexão é 
extremamente alto, esforços devem ser feitos 
para reduzi-los. 

2. Certifique-se de que o modelo de análise tem 
valor para todos os interessados. Por exemplo, 
interessados no negócio devem usar o modelo 
para validar os requisitos; projetistas devem usar 
o modelo como base para o projeto. O pessoal 
de Garantia de Qualidade deve usar o modelo 
para ajudar a planejar os testes de aceitação.
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1) Mantenha o modelo tão simples quanto puder. 
Não acrescente diagramas quando eles não 
fornecem informação nova. Não use formulários 
notacionais completos, quando uma lista simples 
servir.
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Análise de domínio

• A análise de domínio de software é a 
identificação, análise e especificação dos 
requisitos comuns de um domínio de 
aplicação específico, tipicamente para 
reuso em vários projetos dentro daquele 
domínio de aplicação.
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Abordagens de Modelagem de Análise

• Uma visão de modelagem de análise, 
chamada de análise estruturada, 
considera os dados e os processos que 
transformam os dados em entidades 
separadas. Objetos de dados são 
modelados para que definam seus 
atributos e relacionamentos. 
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• Uma segunda abordagem para 
modelagem de análise, chamada de 
análise orientada a objetos, focaliza a 
definição de classes e o modo pelo qual 
elas colaboram umas com as outras para 
atender aos requisitos do cliente.
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Elementos baseados em 

cenários

Casos de Uso

1.Diagramas de casos de Uso
2.Diagramas de atividades
3.Diagramas de raias

Elementos orientados a 

Fluxos

1.Diagramas de fluxos de 
dados
2.Diagramas de fluxos de 
controle
3.Narrativas de processamento

Elementos baseados em 

Classes

1.Diagramas de classes
2.Diagramas de análise
3.Modelos CRC
4.Diagramas de Colaboração

Elementos comportamentais

1.Diagramas de estado
2.Diagramas de sequência.

Modelo de 
Análise

Análise Orientada a Objetos
• O que é a Orientação a Objetos?

• O que é um Objeto ?

• Conceitos Orientados a Objetos

16



10/10/2012

5

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; 20
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1. 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

25

Diagrama Sequência
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Contatos / Dúvidas
E-mail para:

andre.belini@aedu.com

Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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