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Fluxogramas e suas variáveis (Aula tema 16)

O fluxograma clássico

• Uma das mais antigas e melhores ferramentas de modelagem conhecidas é o

fluxograma clássico.

• Um fluxograma clássico é representado, basicamente, por três componentes:

1. O quadro retangular, que representa uma instrução executável ou uma

sequência de instruções contíguas;

2. O quadro em forma de losango, que representa uma decisão binária;

3. As setas que interligam os quadros, que representam o fluxo de controle. Só

pode haver uma seta saindo de um quadro retangular.



06/11/2013

2

3

Exemplos de fluxogramas
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Variações do Fluxograma

• Embora os fluxogramas clássicos sejam os mais utilizados, existem algumas

variações, que normalmente são quatro:

1. Diagramas de Nassi-Shneiderman

2. Diagramas de Ferstl

3. Diagramas de Hamilton-Zeldin

4. Diagrama de Análise de problemas
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Diagramas de Nassi-Shneiderman

• É uma forma de reforçar a estrita abordagem da programação estruturada, no

entanto, nada mais são do que declarações em linguagem estruturada com

quadros ao redor
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Diagrama de Ferstl

• O diagrama de Ferstl, além de mostrar a lógica sequencial normal dos

programas, também pode mostrar o processamento em paralelo
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Diagrama de Hamilton-Zeldin

• Foram desenvolvidos como parte das atividades de desenvolvimento do

software para o projeto do ônibus espacial (NASA).

• Nesse diagrama, os quadros retangulares também representam um comando

executável. O pentágono alongado é empregado para mostrar comandos IF e

iterações DO-WHILE/REPEAT-UNTIL.
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Diagrama de Análise de Problema

• O Diagrama de Análise de Problema (DAP), é uma representação

bidimensional, com estrutura em árvore, da lógica de programas. Também pode

mostrar processamentos em paralelo.
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Fluxograma de sistemas

• O fluxograma de sistemas é, muitas vezes, um diagrama bastante útil para os

projetistas que tem de desenvolver a arquitetura geral do hardware e software

de um sistema para implementar os requisitos do usuário.
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Atividades Práticas
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Roteiro para a ATPS e também Projeto Integrador

1. Defina o sistema (entenda bem o que deve ser feito)

2. Descreva o que será feito (descrição textual do sistema)

3. Defina os objetivos do seu sistema

4. Desenvolva o seu sistema

4.1. Modele os diagramas: DFD, MER, Dicionário de Dados e Fluxograma

4.2. Escreva o algoritmo e o código fonte do seu sistema

5. Escreva sua conclusão sobre o projeto

6. Coloque as referências bibliográficas

7. Certifique-se de que seu projeto está dentro das normas ABNT (formatação)
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