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TÓPICOS ABORDADOS
 Projeto orientado a objetos com UML

 Padrões de projeto



PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO
 O projeto e implementação de software é o estágio no

processo de engenharia de software no qual um
sistema de software executável é desenvolvido.

 As atividades de projeto e implementação de software
são invariavelmente intercaladas.
 O projeto de software é uma atividade criativa na qual você

identifica os componentes de software e seus
relacionamentos baseando-se nos requisitos do cliente.

 A implementação é o processo de realização do projeto em
um programa.



CONSTRUIR OU COMPRAR
 Nas mais variadas áreas, já é possível comprar sistemas de

prateleira (COTS – Commercial Off-The-Shelf) que podem
ser adaptados aos requisitos dos usuários.
 Por exemplo, se você quer implementar um sistema de

prontuário médico, você pode comprar um pacote que já é
usado em hospitais. Pode ser mais barato e mais rápido usar
essa abordagem ao invés de desenvolver um sistema em uma
linguagem de programa convencional.

 Quando você desenvolve uma aplicação dessa forma, o
processo de projeto passa a se preocupar em como usar os
recursos de configuração deste sistema para cumprir os
requisitos desse.



O PROCESSO DE PROJETO ORIENTADO A
OBJETOS
 Os processos de projeto orientados a objetos envolvem

o desenvolvimento de vários modelos diferentes de
sistema.

 Eles precisam de muito esforço no desenvolvimento e
na manutenção desses modelos e, para sistemas
pequenos, talvez não tenham um bom custo-benefício.

 No entanto, para sistemas de grande porte,
desenvolvidos por diferentes grupos, os modelos de
projeto são um importante mecanismo de
comunicação.



ESTÁGIOS DO PROCESSO
 Existe uma grande variedade de diferentes processos de

projeto orientados a objetos, essa escolha dependerá da
organização que está usando o processo.

 As atividades comuns nesses processos incluem:
 A definição do contexto e interações do sistema;
 O projeto de arquitetura do sistema;
 A identificação dos principais objetos de classe do sistema;
 O desenvolvimento dos modelos de projeto;
 As especificações de interface de objetos.

 O processo ilustrado, usa um projeto para uma estação
meteorológica no deserto.



CONTEXTO E INTERAÇÕES DE SISTEMA
 Entender os relacionamentos entre o software que está

sendo desenvolvido e seu ambiente externo é essencial na
decisão de como prover a funcionalidade requerida para o
sistema e como estruturar o sistema para se comunicar com
seu ambiente.

 Entender o contexto também lhe permite estabelecer os
limites do sistema.

 Estabelecer os limites do sistema ajuda a decidir quais
recursos serão implementados no sistema que está sendo
desenvolvido e quais serão implementados em outros
sistemas associados.



MODELOS DE CONTEXTO E DE INTERAÇÃO
 Um modelo de contexto de sistema é um modelo

estrutural que mostra outros sistemas no
ambiente do sistema que está sendo
desenvolvido.

 Um modelo de interação é um modelo dinâmico
que mostra como o sistema interage com seu
ambiente, durante o seu uso.



CONTEXTO DE SISTEMA PARA A ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA



OS CASOS DE USO DA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA



DESCRIÇÃO DE CASO DE USO – RELATAR
CLIMA



PROJETO DE ARQUITETURA
 Assim que as interações entre o sistema e seu ambiente

forem entendidas, usa-se essa informação no projeto de
arquitetura do sistema.

 Identificam-se os componentes principais que compõem o
sistema e suas interações, e então pode-se organizar os
componentes usando um padrão de arquitetura como por
exemplo, um modelo em camadas ou cliente-servidor.

 A estação meteorológica é composta de subsistemas
independentes que se comunicam através de transmissão
de mensagens em um infraestrutura comum.



ARQUITETURA DE ALTO NÍVEL DA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA



ARQUITETURA DO SISTEMA DE COLETA
DE DADOS



IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE
OBJETOS
 Geralmente, a identificação das classes de objetos

é uma parte difícil do projeto orientado a objetos.
 Não existe uma ‘fórmula mágica’ para a

identificação dos objetos. Isso depende do
conhecimento, da experiência e habilidade dos
projetistas de sistema.

 A identificação de objetos é um processo iterativo.
Você provavelmente não conseguirá acertá-lo na
primeira tentativa.



ABORDAGENS DE IDENTIFICAÇÃO
 Use uma abordagem gramatical baseada em uma descrição

em linguagem natural do sistema (usada no método Hood
de projeto orientado a objetos, Hood OOD).

 Baseie a identificação em entidades tangíveis no domínio
da aplicação.

 Use uma abordagem comportamental e identifique os
objetos baseando-se em o quê participa de qual
comportamento.

 Use uma análise baseada em cenários.
 Os objetos, atributos e métodos em cada cenário são

identificados.



DESCRIÇÃO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
 Uma estação meteorológica é um pacote de instrumentos

controlados por software que coletam dados, executam algum
processamento de dados e transmitem esse dados para
processamento posterior.

 Os instrumentos incluem termômetros de chão e de ar, um
anemômetro, um cata-vento, um barômetro e um medidor de
chuva. Os dados são coletados periodicamente.

 Quando um comando é dado para transmitir os dados
meteorológicos, a estação meteorológica processa e resume os
dados coletados.

 Os dados resumidos são transmitidos para o computador de
mapeamento quando um pedido é recebido.



CLASSES DE OBJETO DA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA
 A identificação das classes de objeto no sistema de estação

meteorológica pode se basear no hardware e em dados
tangíveis do sistema:
 Termômetro de chão, Anemômetro, Barômetro

 Objetos do domínio da aplicação que são objetos de ‘hardware’
relacionados aos instrumentos do sistema.

 Estação meteorológica
 A interface básica da estação meteorológica que a liga a seu ambiente.

Reflete as interações identificadas no modelo de caso de uso.
 Dados meteorológicos

 Encapsula os dados resumidos dos instrumentos.



CLASSES DE OBJETO DA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA



MODELOS DE PROJETO
 Os modelos de projeto mostram os objetos e

classes de objeto, e os relacionamentos entre
essas entidades.
 Os modelos estáticos descrevem a estrutura estática

do sistema nos termos das classes de objetos e suas
relações.

 Os modelos dinâmicos descrevem as interações
dinâmicas entre os objetos.



EXEMPLOS DE MODELOS DE PROJETO
 Os modelos de subsistemas que mostram os

agrupamentos lógicos de objetos em subsistemas
coerentes.

 Os modelos de sequência que mostram a sequência
das interações dos objetos.

 Os modelos de máquina de estados que mostram como
objetos individuais mudam de estado em resposta a
eventos.

 Outros modelos incluem modelos de casos de uso,
modelos de agregação, modelos de generalização, etc.



MODELO DE SUBSISTEMA
 Mostra como o projeto está organizado em grupos

de objetos relacionados logicamente.

 A organização real dos objetos no sistema pode
ser diferente.



MODELOS DE SEQUÊNCIA
 Os modelos de sequência mostram a sequência

das interações dos objetos que ocorrem.
 Os objetos são organizados horizontalmente no topo;
 O tempo é representado verticalmente para que os modelos

sejam lidos de cima para baixo;
 As interações são representadas por setas com rótulos.

Diferentes estilos de setas representam diferentes tipos de
interação;

 Um retângulo fino na linha de vida de um objeto representa
o momento em que o objeto é o objeto controlador do
sistema.



DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DESCREVENDO A
COLETA DE DADOS



DIAGRAMA DE ESTADO
 O diagrama de estado é usado para mostrar como os objetos

respondem a diferentes pedidos de serviços e as transições
de estado acionadas por esses pedidos.

 Os diagramas de estado são modelos úteis, de alto nível, de
um sistema, ou do comportamento de um objeto em
execução.

 Geralmente não é necessário um diagrama de estado para
todos os objetos do sistema.

 Vários dos objetos em um sistema são relativamente
simples e um modelo de estado adiciona detalhes
desnecessários ao projeto.



DIAGRAMA DE ESTADO DA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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