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O Dicionário de Dados (DD)

• É a segunda ferramenta mais importante de modelagem de dados.

• O dicionário de dados define os elementos de dados da seguinte forma:

1. Descrevendo o significado dos fluxos e depósitos mostrados nos diagramas de

fluxo de dados

2. Descrevendo a composição de pacotes agregados de dados que se

movimentam pelos fluxos

3. Descrevendo a composição dos pacotes de dados nos depósitos

4. Especificando os relevantes valores e unidades de partes elementares de

informações dos fluxos de dados e depósitos de dados

5. Descrevendo os detalhes dos relacionamentos entre os depósitos realçados em

um diagrama de entidades-relacionamento
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A necessidade da notação de dicionário

• Na maioria dos sistemas em que vamos trabalhar, os pacotes ou elementos de

dados serão suficientemente complexos para que você precise descrevê-los em

termos de outras coisas.

• Os elementos de dados complexos são definidos em termos de elementos de

dados mais simples, e elementos de dados simples são definidos em termos

das unidades válidas e dos valores que eles podem assumir.
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Notação de dicionário de dados

Símbolo Descrição

= É composto de

+ E

( ) Opcional (pode estar presente ou ausente)

{ } Iteração

[ ] Escolha uma das alternativas

** Comentário

@ Identificador (campo chave) de um depósito

| Separa opções alternativas na construção [ ]
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Exemplo DD

Nome Descrição

Nome Título-cortesia + primeiro-nome + (nome intermediário) + 
último nome

Título-cortesia [Sr. |Srta. |Sra. | Sras. | Dr. | Professor]

Primeiro-nome {caracter-válido}

Nome-intermediário {caracter-válido}

Último-nome {caracter-válido}

{caracter-válido} [A-Z | a-z | 0-9 | ´| - | | |]
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Definições

• Uma definição de elemento de dados é apresentada com o símbolo “ = “; neste

texto, o “ =“ é lido como “ é definido como”, ou “é composto de”, ou

simplesmente “significa”. Então, a notação

A = B + C

Poderia ser lida de qualquer das maneiras seguintes

• Sempre que dissermos A, queremos dizer B e C

• A compõe-se de B e C

• A é definido como B e C
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• Para definir completamente um elemento de dados, nossa definição incluirá o

seguinte:

• O significado do elemento de dados no contexto desta aplicação do usuário.

Isso é normalmente apresentado como um comentário, usando-se a notação

“**”

• A composição do elemento de dados, se ele for composto por componentes

elementares significativos

• Os valores que o elemento de dados poderá assumir, se ele for um elemento de

dados elementar que não possa ser decomposto
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Exemplo

Peso = *peso do paciente ao chegar ao hospital*

*unidades: quilogramas; intervalo: 1-200*

Altura = *altura do paciente ao chegar ao hospital*

*unidades: centímetros; intervalo: 20-200*

• Observe que descrevemos as unidades e intervalos relevantes com caracteres

“*” correspondentes. Novamente, essa é uma convenção de notação

considerada prática, mas que pode ser alterada, se necessário.
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Elementos de dados elementares

• Elementos de dados elementares são aqueles para os quais não existe

decomposição significativa no contexto no ambiente do usuário.

• Isto é, muitas vezes, uma questão de interpretação e que deve ser explorada

cuidadosamente com o usuário.

• Exemplo:

Peso-atual =

**

“unidades: quilos; intervalo: 1-200”

Data-de-nascimento =

**

*unidade: dias deste 1, jan, 1900;

intervalo: 0-36500*
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Elementos de dados opcionais

• Um elemento de dados opcional, como o nome diz, é o que pode estar ou não

presente como um componente de um elemento de dados composto. Existem

muitos exemplos de elementos de dados opcionais:

• Um nome de cliente poderá ou não incluir um nome intermediário

• Um endereço de cliente poderá ou não incluir alguma informação secundária

• Um pedido de um cliente poderá conter um endereço de cobrança, um endereço

para remessas ou ambos.

• Exemplo:

Endereço-cliente = (endereço-de-remessa) + (endereç o-de-cobrança)
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Iteração

• A notação de iteração é usada para indicar a ocorrência repetida de um

componente de um elemento de dados. Ela é lida como “zero ou mais

ocorrências de”.

• Exemplo:

Pedido = nome-do-cliente + endereço-de-remessa + {i tem}

Significa que um pedido deve conter sempre o nome do cliente e o endereço de

embarque, e conter, também, zero ou mais ocorrências de um item.

• Exemplo com limitadores

Pedido = nome-do-cliente + endereço-de-remessa + 1 {item} 10

Indica que o existe no mínimo 1 item e, no máximo, 10 itens.
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Seleção

• A notação de seleção indica que o elemento de dados consiste em exatamente

uma escolha de um conjunto de opções alternativas. As opções são delimitadas

por colchetes “[“ e “]” e separadas pelo caractere de barra vertical “|”. Exemplos

típicos são:

• Sexo = [Masculino | Feminino]

• Tipo de cliente = [Governo | Indústria | Universidade | Outro]
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Sinônimos

• Um sinônimo (um “alias”), como o termo indica, é um nome alternativo para um

elemento de dados. É uma ocorrência comum quando se lida com um grupo

diversificado de usuários, muitas vezes em departamentos diferentes ou

localizações geograficamente diferentes, que utilizam nomes diferentes para as

mesmas coisas.

• Cliente = *sinônimo de cliente*
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Apresentação do dicionário de dados ao usuário

• O dicionário de dados é criado pelo analista de sistemas durante o

desenvolvimento do modelo do sistema, mas o usuário deve ser capaz de ler e

compreender o dicionário de dados para conferir o modelo.

• Algumas perguntas pertinentes:

1. Os usuários são capazes de compreender a notação do dicionário de dados?

2. Como os usuários verificam se o dicionário está completo e correto?

3. Como é criado o dicionário?

4. Todos os fluxos do DFD foram definidos no dicionário de dados?

5. Todos os componentes dos elementos de dados compostos foram definidos?

6. Algum elemento de dado foi definido mais de uma vez?

7. A notação correta foi utilizada em todas as definições do D.D.?

8. Existe algum elemento do DD que não esteja referenciado no DFD



23/10/2013

8

Prof. André Luís Belini 
E-mail: andre.belini@aedu.com

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


