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Simplicidade é pré-requisito para confiabilidade

Dijkstra

Lembram da técnica do KISS?

� A implementação de um software não é consequência

apenas de um projeto de arquitetura. As atividades

de concepção devem ser planejadas desde a escolha

de ferramentas e técnicas até o preparo de

cronogramas e administração de mudanças.



FATORES DE QUALIDADE

� O sucesso de um projeto de software depende da

realização correta de todas as várias atividades

que compõem o clico de vida.

� A programação deve ser a continuação natural da

análise e projeto e não a simples confecção de

código para implementar o sistema.



GAP SEMÂNTICO

� Durante o desenvolvimento de software existem

inúmeras trocas de informação entre pessoas. As

falhas de comunicação são um problema

recorrente.

� Os desentendimentos entre as pessoas possuem

algo em comum com um conceito usado em

informática, a chamada distância semântica ou

gap semântico.



GAP SEMÂNTICO

� Uma busca em alguns artigos revela diversas

definições, um pouco diferentes entre si:

� A falta de coincidência entre a informação e sua

interpretação;

� A distância entre o conhecimento sobre o domínio de

aplicação e o formalismo para representá-lo;

� A diferença entre uma representação computacional e

o mundo real.



GAP SEMÂNTICO

� O conceito é usado normalmente para se referir à

diferença de significado entre dois conceitos que,

na verdade, deveriam representar exatamente a

mesma coisa.



A INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM UTILIZADA

� Para exemplificar essa situação, tomaremos por

base a sequência de Fibonacci.

� Matematicamente é representada por:

� Fib0 = 0

� Fib1 = 1

� Fib = Fib n-1 + Fib n-2



A INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM

UTILIZADA

� O problema mais evidente no gap semântico é a

sintaxe, visto que toma atenção do programador com

inúmeros detalhes que não contribuem para a

solução.

� A sintaxe, entretanto, não é o único aspecto. Se um

programador decidir utilizar um vetor para gerar a

série, deverá se preocupar com a indexação deste; já

se optar por trocas de valores entre variáveis,

precisará garantir a ordem correta de atribuições.



PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO

� Os diferentes paradigmas de programação

correspondem a diversas maneiras de pensar a

respeito dos problemas.

� Podem representar também diferentes algoritmos

e, por causa disso, graus variados de eficiência.

� Para efeito de exemplificação, os paradigmas de

programação são resumidos a seguir:



PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO

� Imperativo: programas são compostos por sequências

de operações (como atribuição, entrada e saída e controle

de fluxo) e por um estado interno (mantido nas

variáveis).

� Funcional: um programa é um mapeamento entre

entrada e saída, que pode ser realizado pela composição

de funções. As linguagens puramente funcionais não

usam variáveis. As linguagens funcionais são

frequentemente usadas em aplicações de I.A., sistemas

especialistas, processamento de linguagem natural e

visão computacional.



PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO

� Lógico: as linguagens lógicas fundamentam-se

no cálculo de predicados. A principal linguagem

é o PROLOG, criada em 1970.

� Combinado ao paradigma imperativo, o

paradigma de orientação a objetos é o mais

utilizado atualmente. Um paradigma recente que

pode ser combinado ao paradigma OO é a

programação por aspectos.



ORIENTAÇÃO A OBJETOS

� Durante várias décadas, a construção de

programas foi abordada sob um ponto de vista:

decomposição algorítmica. Assim, grandes

programas são divididos em módulos e estes, em

funções.

� O paradigma OO oferece uma alternativa

diferente para particionar um problema, que não

se baseia apenas em algoritmos.



ORIENTAÇÃO A OBJETOS

� Objetos são unidades de programas que,

basicamente:

� Contêm um estado geral invisível ao exterior;

� Contêm métodos (algoritmos) que mudam o

estado do objeto;

� Fornecem uma interface que expõe métodos e,

eventualmente, componentes do estado;

� São organizados em hierarquias de classes.



ORIENTAÇÃO A OBJETOS

� Não existe uma alternativa única de paradigma

que seja perfeita; a abordagem mais razoável é

utilizar a ferramenta mais adequada a cada

momento.

� Assim, o paradigma imperativo pode auxiliar o

projeto de um sistema a ser implementado com

orientação a objetos.



ORIENTAÇÃO A ASPECTOS

� O paradigma OO auxilia a decomposição de um problema,

permitindo que se obtenham soluções de estrutura concisa e

eficiente. Entretanto, ainda restam dificuldades a resolver.

� Existem requisitos funcionais difíceis de mapear para uma

única entidade dentro do código.

� Exemplificando, considere a implementação do programa para

inclusão de saídas de dados para um arquivo de log. Embora

exista uma única classe responsável pelo arquivo, todas as

demais classes do programa são afetadas pela inclusão de

chamadas a ela. Este é um requisito transversal ou aspecto.



ORIENTAÇÃO A ASPECTOS

� A programação orientada a aspecto (Aspect

Oriented Programing – AOP) é uma técnica de

programação que tem por objetivo tratar o

problema criado por requisitos transversais.



COMBINANDO PARADIGMAS

� Algumas vezes é possível tirar proveito das

características de várias linguagens ao compor a

solução de um problema.

� Isso pode ser feito escrevendo módulos utilizando

diferentes linguagens e fazendo a ligação dos objetos

correspondentes.

Por que não criar uma linguagem de programação

universal, suportando todos os paradigmas? Isso não

tornaria mais fácil resolver todos os problemas?



TRATANDO A COMPLEXIDADE

� Talvez o maior desafio do projeto de um sistema

seja tratar a complexidade. Produtos grandes são

difíceis de projetar, construir e manter.

� Isso é válido para qualquer sistema, seja este

uma aeronave, seja um programa de dezenas de

milhares de linhas de código.

� Em programação, o problema da complexidade

está sempre presente e não há soluções

definitivas para tratá-lo. Algumas técnicas são:



TÉCNICAS ESTRUTURADAS

� O principal sentido dessa técnica era o de

decomposição de problemas em subproblemas e o

exemplo mais relevante é a técnica de

refinamentos sucessivos.

� O adjetivo estruturado foi aplicado a sistemas, a

algoritmos e mesmo à documentação. A

decomposição continua sendo a base para tratar a

complexidade de um grande sistema.



PADRÕES DE PROJETOS

� A ideia de padrões de projetos surgiu,

inicialmente, voltada para problemas de

arquitetura, mas esse conceito foi totalmente

incorporado para o software.

� A referência atual mais conhecida são os

chamados GoF Patterns. A siga GoF vem de

Gang of Four, em referência aos quatro autores

sobre o assunto.



OS PADRÕES DE PROJETO GOF

� Os padrões de projeto GoF são classificados em

três tipos: creational, structural e behavioral.

� Criacional: ajuda a tornar o software

independente de como os objetos são criados,

compostos e representados. Permite, por exemplo,

encapsular a criação de objetos e tornar mais

organizada a programação para instanciar

objetos de tipos diferentes.



OS PADRÕES DE PROJETO GOF

� Estrutural: usando para identificar como

agrupar objetos e classes para formar uma

estrutura maior.

� Comportamental: usado em colaborações dos

objetos para atingir um objetivo, com enfoque na

interconexão dos objetos.



IMPORTÂNCIA DOS DIAGRAMAS

� O uso de diagramas contribui para que os

requisitos sejam mais facilmente compreendidos

e documentados.

� As notações gráficas padronizadas permitem que

diferentes profissionais entendam os mesmos

conceitos e ideias, evitando-se as ambiguidades

existentes em linguagem natural.



DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

� Uma implementação difícil de entender nem

sempre é consequência do uso de uma

determinada linguagem: é relativamente comum

que os próprios desenvolvedores contribuam para

complicar o trabalho. Um exemplo disso é não

adotar padrões de documentação.



DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

� A distância semântica é uma expressão

raramente usada para se referir a problemas de

trocas de informação entre duas pessoas.

Contudo, podemos aplicar o conceito também aos

problemas de comunicação entre

desenvolvedores.



EFEITO DAS FALHAS DE COMUNICAÇÃO

� Os efeitos das falhas de comunicação podem não

ser muito evidentes para estudantes na

universidade. O motivo é que dificilmente um

projeto acadêmico de graduação envolve um

grande número de pessoas trabalhando por um

longo período de tempo.

� Programadores trabalhando em projetos reais

conhecem inúmeros exemplos do que um mal-

entendido pode ocasionar à implementação.



DOCUMENTAÇÃO E CÓDIGO

� A maioria dos desenvolvedores percebe duas

aplicações para a documentação de um projeto:

� A primeira é a descrição de um projeto ainda

inexistente;

� A segunda é o registro da estrutura interna de

um programa, o que evitará um esforço de

engenharia reversa quando uma manutenção for

necessária.



� Os modelos e as especificações escritos são

importantes por uma série de motivos:

� Os documentos são acessíveis aos membros da

equipe;

� Descrições em linguagens como UML são

padronizadas;

� Documentos não esquecem nem tem opiniões

próprias a respeito do projeto.

DOCUMENTAÇÃO E CÓDIGO



PROGRAMAÇÃO LITERAL

� A programação literal foi criada por Donald

Knuth e pode ser sintetizada desta forma:

pessoas deveriam escrever códigos para outras

pessoas e não para computadores.

� Exemplos: comentários em códigos.



GERADORES DE CÓDIGO

� Ao longo do tempo, o projeto de novas linguagens e

ferramentas de programação exibe uma tendência de

facilitar o trabalho de desenvolvedores.

� As linguagens consideradas de quarta geração evitam

uma parte significativa do trabalho de programação.

Isso é obtido por meio de uma utilização inteligente de

algoritmos predefinidos, operando sobre estruturas de

dados que contêm as informações a respeito do

problema.



VISÃO GERAL SOBRE MÉTODOS FORMAIS

� A motivação para o uso de métodos formais

consiste na possibilidade de verificar

propriedades do sistema e garantir que durante

seu funcionamento não sejam violadas.

� Esse métodos permitem que o desenvolvedor se

concentre nas propriedades do sistema a ser

construído e possibilitem deduzir conclusões

sobre seu funcionamento.



VISÃO GERAL SOBRE MÉTODOS FORMAIS

� O investimento adicional exigido por métodos

formais é útil à medida que proporcionam

algumas vantagens importantes:

� Evitam ambiguidade de interpretação;

� Permitem a verificação precisa de propriedades

do sistema;

� Auxiliam a reduzir erros de especificação.



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

1. O uso de diagramas apresenta várias vantagens em

relação ao uso de textos. Por que, então, as

linguagens de programação não se baseiam em

fluxogramas em vez de serem textuais?

2. Considere a evolução histórica: técnicas

estruturadas, programação OO, programação

orientada a aspectos. Avalie as vantagens obtidas e

os novos problemas criados. Considere tópicos como

produtividade, modularidade, facilidade de

programação e reuso.
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DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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