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Aula 05 – Análise Estruturada de Sistemas

• A maior parte do trabalho do analista de sistema está baseada na construção de

modelagem dos sistemas, ou seja, representar de forma gráfica aquilo que o

usuário precisa.

• Exemplos de modelos que utilizamos em nosso dia-a-dia:

a) Mapas: modelos bidimensionais do mundo em que vivemos

b) Globos: modelos tridimensionais do mundo em que vivemos

c) Fluxogramas: representações esquemáticas de decisões e a sequência de

atividades para execução de algum procedimento.

d) Desenhos arquitetônicos: representações esquemáticas de um edifício ou

uma ponte, por exemplo.

e) Pautas musicais: representações gráficas/textuais das notas musicais e tempo

de uma peça musical.
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Por que devemos construir modelos?

• Realçar ou enfatizar recursos decisivos

• Melhor comunicação com o usuário

• Foco no que, de fato, é relevante

• Possibilidade de identificar erros antes de implementar o sistema

• Discutir modificações e correções nos requisitos do usuário com baixo custo e

mínimo risco

• Dar ao analista de sistemas uma correta visão e entendimento do ambiente do

usuário e o documentar, de tal forma, que os projetistas e programadores

possam construir o sistema
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Cuidados na modelagem

• Nem todas as ferramentas de modelagem cumprem o seu papel, como por

exemplo, uma descrição narrativa de 500 páginas dos requisitos do usuário

(modelo) poderá:

1. Tornar completamente obscuras todas as características do sistema

2. Tornar a construção do sistema mais cara que o próprio sistema

3. Falhar na verificação do entendimento do analista de sistemas sobre as reais

necessidades do usuário
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Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)

• O processamento de um sistema é, certamente, um aspecto importante para ser

modelado e examinado com o usuário. Essa modelagem pode ser descrita de

várias maneiras:

1. Que funções deve o sistema executar? Quais são as interações entre as

funções?

2. Que transformações deve executar o sistema? Que entradas são transformadas

em saídas?

3. Que espécie de trabalho faz o sistema? Onde ele obtém a informação para

fazê-lo? Para onde ele remete os resultados do trabalho?

• A ferramenta de modelagem que usamos para descrever a transformação de

entradas em saídas é o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)
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Exemplo de um DFD
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DFD

• Processos são mostrados como círculos ou “bolhas” no diagrama. Eles

representam as diversas funções individuais que o sistema executa. Funções

transformam entradas em saídas.

• Fluxos são representados por setas direcionadas curvas. Elas são as conexões

entre os processos (funções do sistema), e representam a informação que os

processos exigem como entrada e/ou as informações que eles geram como

saída.

• Depósitos de dados são mostrados por duas linhas paralelas ou por uma

elipse. Eles mostram coleções (agregados) de dados que o sistema deve

manter na memória por um tempo.

• Terminadores mostram as entidades externas com as quais o sistema se

comunica. Os terminadores são, tipicamente, indivíduos, grupo de pessoas, etc.
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Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

• É o diagrama que mostra não somente os depósitos de dados, as informações

armazenadas, mas como elas se relacionam, as interligações que existem entre

elas.

• O diagrama entidades-relacionamentos possui dois importantes componentes:

1. Tipos de objetos são apresentados por um quadro retangular no diagrama de

entidades-relacionamento. Um tipo de objeto representa uma coleção, ou

conjunto, ou objetos (coisas) do mundo real cujos membros desempenham um

papel no sistema que está sendo desenvolvido. Eles podem ser identificados de

forma única, podendo serem descritos por um ou mais fatos (atributos0

2. Relacionamentos são representados por losangos no diagrama. Um

relacionamento representa um conjunto de conexões ou associações, entre os

tipos de objetos interligados por setas ao relacionamento.
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Exemplo DER
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Diagrama de Transições de Estado (DTE)

• Um aspecto de muitos sistemas complexos é o comportamento tempo-

dependente, a sequência na qual se tem acesso aos dados e em que as

funções serão executadas.

• Muitos sistemas de tempo real, por exemplo, devem responder dentro de um

intervalo de tempo muito curto, talvez em poucos segundos, a determinadas

entradas que chegam do ambiente externo.

• Nesse diagrama, os retângulos representam os “estados” em que o sistema

pode estar. Cada estado representa um período de tempo durante o qual o

sistema exibe algum comportamento.
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Exemplo DTE
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Diagrama Estrutural

• É o diagrama que representa a hierarquia entre os módulos, que em algumas

situações, também são chamadas de sub rotinas ou procedimentos.

• Embora seja uma excelente ferramenta para os projetistas de sistemas, não é o

tipo de modelo que deve ser mostrado ao usuário, pois modela aspectos de

implementação do sistema.
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Relacionamento entre modelos

• Cada modelo gráfico focaliza um aspecto diferente de um sistema:

a) DFD – mostra as funções

b) DER – realça os relacionamentos de dados

c) DTE – enfatiza o comportamento tempo-dependente

• Embora sejam estudados de forma separada, essas três visões do sistema

devem ser consistentes e compatíveis entre si.
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