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Conteúdo dessa aula

• Os componentes de um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)

• Como desenhar um DFD simples

• Diretrizes para desenhar o DFD com sucesso

• Como desenhar DFD nivelados



09/10/2013

2

3

O Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)

• O DFD é considerado uma das principais ferramentas de modelagem

estruturada de sistemas.

• É uma ferramenta que nos permite imaginar um sistema como uma rede de

processos funcionais, interligados por “dutos” e “tanques de armazenamento” de

dados.

• São termos comuns para o DFD:

� Diagrama de bolhas

� Modelo de processo

� Diagrama de Fluxo de Trabalho

� Modelo Funcional
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Componentes de um DFD típico

• São componentes típicos de um DFD:

� O processo

� O fluxo

� O depósito

� O terminador

O DFD é uma ferramenta de modelagem disponível para analista de sistemas e

que oferece apenas uma visão do sistema – a visão orientada a funções.
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Exemplo DFD
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O Processo

• O primeiro componente do DFD é conhecido como processo.

• O processo mostra uma parte do sistema, a que transforma entrada em saída –

isto é, mostra como uma ou mais entradas são convertidas em saídas.

• O processo é representado graficamente por um círculo, sendo a forma mais

usual a forma oval.

• O processo é denominado ou descrito com uma única palavra ou sentença

simples. No nome do processo deve descrever o que o processo faz.

• Exemplos: Validar entrada, Calcular valor (sempre deve haver um verbo, pois o

processo representa uma ação)
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O Fluxo

• Um fluxo é representado por uma seta que entra ou sai de um processo.

• É utilizado para mostrar o movimento de fragmentos ou de pacotes de

informações de um ponto a outro do sistema.

• Representa dados em movimento.
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O Depósito

• O depósito é utilizado para se modelar uma coleção de pacotes de dados em

repouso.

• A representação para um depósito são duas linhas paralelas.

• Normalmente o nome escolhido para identificar o depósito está no plural.

• Representam o processo de gravação e leitura dos dados armazenados, motivo

pelo qual, um depósito sempre está ligado a dois ou mais processos.
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O Terminador

• O componente seguinte do DFD é o terminador, que é graficamente

representado por um retângulo.

• Os terminadores representam entidades externas com as quais o sistema se

comunica.

• Tipicamente, representa uma pessoa ou um grupo de pessoas.

• Pode representar setores de dentro de uma mesma empresa ou de empresas

ou órgãos diferentes, podendo ser, inclusive, um outro sistema.
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Aspectos importantes sobre os terminadores

1. São externos ao sistema; os fluxos que interligam os terminadores aos diversos

processos do sistema representam a interface entre o sistema e o mundo

externo.

2. Nem o projetista e nem o analista estão em posição de modificar o seu

conteúdo (pois ele é externo)

3. Qualquer relacionamento existente entre terminadores não será mostrado no

DFD
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Diretrizes para elaboração DFD

• As principais são:

• Escolher nomes significativos para os processos, fluxos, depósitos e

terminadores

• Numerar os processos

• Refazer o DFD quantas vezes forem necessárias até obter boa estética

• Evitar DFD complexos demais

• Certificar-se de que o DFD seja internamente consistente além de manter a

consistência com outros DFD
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DFD com níveis

• É comum os DFD serem divididos para uma melhor representação.

Normalmente são organizados em níveis:

• Nível zero (0): Representa uma visão bastante clara do diagrama, uma forma

bem generalista, sem muitos detalhes, apenas representando os principais

processos, fluxos e entidades.

• Nível um (1): É uma expansão do nível 0, contendo mais detalhes e representa

vários processos.

• Nível dois (2): É o tipo de diagrama DFD mais completo e representa todos os

detalhes do sistema.
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DFD nível 0
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DFD nível 1
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