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ESPECIFICAÇÕES DE INTERFACE
 As interfaces de objeto precisam ser especificadas

para que se possa fazer paralelamente o projeto dos
objetos e de outros componentes.

 Os projetistas devem evitar projetar a representação
da interface, devem escondê-la no próprio objeto.

 Os objetos podem ter várias interfaces, as quais são
pontos de vista dos métodos oferecidos.

 A UML usa diagramas de classes para a especificação
da interface, mas a linguagem Java também pode ser
usada.



INTERFACES DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA



PONTOS IMPORTANTES
 O projeto e a implementação de softwares são

atividades intercaladas.
 O nível de detalhamento no projeto depende do tipo

de sistema, e se está sendo usada uma abordagem
orientada a planos ou ágil.

 O processo de projeto orientado a objetos inclui
atividades para projetar da arquitetura de sistema,
identificar os objetos no sistema, descrever o projeto
usando diferentes modelos de objetos e documentar as
interfaces de componentes.



PONTOS IMPORTANTES
 Uma série de diferentes modelos pode ser produzida

durante um processo de projeto orientado a objetos.
 Inclusive os modelos estáticos (modelos de classes, modelos

de generalização, modelos de associação) e os modelos
dinâmicos (modelos de sequência, modelos de máquina de
estados).

 As interfaces de componentes devem ser definidas com
exatidão para que os outros objetos possam usá-las.

 Um estereótipo de interface da UML pode ser usado para
definir as interfaces.



PADRÕES DE PROJETO
 Um padrão de projeto é uma forma de reusar

conhecimento abstrato sobre um problema e sua
solução.

 Um padrão é uma descrição do problema e a essência
da sua solução.

 Esse precisa ser abstrato o suficiente para ser reusado
em configurações diferentes.

 Geralmente, as descrições do padrão fazem uso de
características orientadas a objetos, como herança e
polimorfismo.



ELEMENTOS DO PADRÃO
 Nome

 Um identificador significativo do padrão.
 Descrição do problema
 Descrição da solução

 Não um projeto concreto mas um template, uma solução de
projeto que pode ser instanciada de diferentes maneiras.

 Consequências
 Os resultados e os compromissos da aplicação desse padrão.



O PADRÃO OBSERVER
 Nome

 Observer.
 Descrição

 Separa o estado do display do estado do objeto do próprio objeto.
 Descrição do problema

 Usada quando vários displays de estado são necessárias.
 Descrição da solução

 Ver slide com descrição em UML.
 Consequências

 Otimizações para melhorias do desempenho do display são
impraticáveis.



O PADRÃO OBSERVER (1)



O PADRÃO OBSERVER (2)



MÚLTIPLOS DISPLAYS USANDO O PADRÃOOBSERVER



UM MODELO UML DO PADRÃOOBSERVER



PROBLEMAS DE PROJETO
 Para usar padrões no seu projeto, você precisa reconhecer que

qualquer problema de projeto que você está encarando pode
ter um padrão associado, o qual pode ser aplicado.
 Informar a vários objetos que o estado de algum outro objeto mudou

(padrão Observer).
 Ligar as interfaces a um número de objetos relacionados, os quais,

geralmente, foram desenvolvidos incrementalmente (padrão Façade).
 Prover uma forma padrão de acesso aos elementos em uma coleção,

sem se ater em como essa coleção é implementada. (padrão Iterador).
 Permitir a possibilidade de extensão da funcionalidade de uma classe

existente em tempo de execução (padrão Decorador).



QUESTÕES DE IMPLEMENTAÇÃO
 O foco aqui não é na programação, apesar de, obviamente, essa ser

importante, mas em outras questões de implementação que
geralmente não são cobertas em textos sobre programação:
 Reuso – A maioria dos softwares modernos são construídos pelo reuso de

componentes e sistemas existentes. Quando se está desenvolvendo
softwares, deve-se fazer o maior uso possível de códigos existentes.

 Gerenciamento de configuração – Durante o processo de desenvolvimento,
deve-se manter registro, em um sistema de gerenciamento de configuração,
das várias versões diferentes de cada componente de software.

 Desenvolvimento host-target – Geralmente, o software de produção não é
executado no mesmo computador que o ambiente de desenvolvimento de
software. Ao invés disso, desenvolve-se o software em um computador (o
sistema host) e se executa em um computador separado (o sistema target).



REUSO
 De 1960 a 1990, a maioria dos novos softwares foram

desenvolvidos a partir do zero, escrevendo-se todo código em
uma linguagem de alto nível.
 O único reuso de software era o reuso das funções e objetos em

bibliotecas de linguagem de programação.
 As pressões por redução de custos e prazo tornaram essa

abordagem cada vez mais inviável, especialmente para
sistemas comerciais baseados na Internet.

 Uma abordagem de desenvolvimento baseada em reúso de
softwares existentes emergiu, e atualmente, essa geralmente é
usada para softwares científicos e de negócios.



NÍVEIS DE REUSO
 O nível de abstração

 Nesse nível, não se reusa o software diretamente, mas usa-se o
conhecimento de abstrações bem sucedidas no projeto do seu software.

 O nível de objeto
 Nesse nível, reusa-se diretamente os objetos de uma biblioteca, ao

invés de se escrever o código.
 O nível de componentes

 Os componentes são coleções de objetos e as classes de objeto que você
reusa nos sistemas de aplicação.

 O nível de sistema
 Nesse nível, reusa-se sistemas de aplicação inteiros.



CUSTOS DE REUSO
 Os custos de tempo gasto na busca por softwares para reuso e

a avaliação de, se esses atendem ou não às suas necessidades.
 Quando se aplicam os custos de aquisição do software

reusável. Para grandes sistemas de prateleira, esses custos
podem ser bem altos.

 Os custos de adaptação e configuração dos componentes do
software reusável ou sistemas para refletir os requisitos do
sistema que você está desenvolvendo.

 Os custos de integração entre os elementos de software
reusável (caso esteja usando software de fontes diferentes) e o
novo código que você desenvolveu.



GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO
 Gerenciamento de configuração é o nome dado para o

processo geral de gerenciamento de um sistema de
software em mudança.

 O objetivo do gerenciamento de configuração é dar
suporte ao processo de integração do sistema para que
todos os desenvolvedores possam acessar o código do
projeto e os documentos de uma maneira controlada,
descobrir quais mudanças foram feitas e compilar e
ligar os componentes para criar um sistema.



ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE
CONFIGURAÇÃO
 Gerenciamento de versões, em que é dado o suporte para manter

registro das diferentes versões dos componentes de software.
Sistemas de gerenciamento de versões incluem recursos para
coordenar o desenvolvimento de diversos programadores.

 Integração de sistemas, em que é dado o suporte para auxiliar os
desenvolvedores a definir quais versões dos componentes serão
usadas para criar cada versão do sistema. Em seguida, essa descrição
é usada para construir o sistema automaticamente, pela compilação e
ligação dos componentes necessários.

 Rastreamento de problemas, em que é dado suporte aos usuários para
reportarem bugs e outros problemas, e para permitir a todos os
desenvolvedores que vejam quem está trabalhando nesses problemas
e quando esses serão resolvidos.



DESENVOLVIMENTO HOST-TARGET
 A maioria dos softwares é desenvolvida em um computador (o

host), mas é executado em uma máquina separada (o target).
 Mais genericamente, podemos falar de uma plataforma de

desenvolvimento e uma plataforma de execução.
 Uma plataforma é mais do que apenas o hardware.
 Inclui o sistema operacional instalado além de outros softwares de

suporte como um sistema de gerenciamento de banco de dados ou,
para plataformas de desenvolvimento, um ambiente de
desenvolvimento interativo.

 Geralmente, a plataforma de desenvolvimento tem diferentes
softwares instalados da plataforma de execução; essas
plataformas podem ter arquiteturas diferentes .



FERRAMENTAS DE PLATAFORMA DE
DESENVOLVIMENTO
 Um compilador integrado é um sistema de edição orientado a

sintaxe, que permita a criação, edição e compilação de códigos.
 Um sistema de depuração de linguagem.
 Ferramentas de edição gráfica, como por exemplo ferramentas

para edição de modelos da UML.
 Ferramentas de teste, como o Junit, que podem executar,

automaticamente, um conjunto de testes em uma nova versão
de um programa.

 Ferramentas de apoio a projetos que podem auxiliar na
organização do código para diferentes projetos de
desenvolvimento.



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADOS (IDE)
 Geralmente, as ferramentas de desenvolvimento de software

são agrupadas para criarem um ambiente de desenvolvimento
integrado (IDE – Integrated Development Environment).

 Um IDE é um conjunto de ferramentas de software que dá
apoio a diferentes aspectos do desenvolvimento de software em
um framework comum e em uma interface de usuário.

 Os IDEs são criados para dar apoio ao desenvolvimento em
linguagens de programação específicas como o Java.

 O IDE da linguagem pode ser desenvolvido especialmente, ou
pode ser uma instância de um IDE de uso geral com
ferramentas de apoio a uma linguagem específica.



FATORES DE IMPLANTAÇÃO DE COMPONENTE /
SISTEMA
 Se um componente for destinado a uma arquitetura de hardware

específica ou se depender de outros sistemas de software, obviamente,
esse precisa ser implantado em uma plataforma que forneça suporte
ao hardware e software necessários.

 Os sistemas de alta disponibilidade podem necessitar que os
componentes sejam implantados em mais de uma plataforma. O que
significa que, no evento de falha de uma plataforma, uma
implementação alternativa do componente estará disponível.

 No caso de alto nível de tráfego de comunicação entre os componentes,
geralmente, faz sentido implantá-los na mesma plataforma ou em
plataformas fisicamente próximas. O que reduz o atraso entre o envio
de uma mensagem por um componente e a recepção pelo outro.



DESENVOLVIMENTO OPEN SOURCE
 O desenvolvimento open source é uma abordagem de

desenvolvimento de software na qual o código fonte de um
sistema de software é publicado e os voluntários são
convidados a participar no processo de desenvolvimento.

 Suas raízes estão no Free Software Foundation (www.fsf.org),
que advoga que o código fonte não deveria ser proprietário,
mas, deveria estar sempre disponível para que os usuários
possam examiná-lo e modificá-lo como quiserem.

 O software open source estendeu essa ideia usando-se a
Internet para recrutar uma população muito maior de
desenvolvedores voluntários. Vários deles também são
usuários do código.



SISTEMAS OPEN SOURCE
 O produto open source mais conhecido é, sem

dúvida, o sistema operacional Linux, o qual é
amplamente usado como sistema servidor e cada
vez mais, como um ambiente desktop.

 Outros importantes produtos open source são o
Java, o Apache web server e o sistema de
gerenciamento de banco de dados mySQL.



QUESTÕES DE OPEN SOURCE
 O produto que está sendo desenvolvido deve usar

componentes open source?
 Deve ser usada uma abordagem open source para

o desenvolvimento de software?



NEGÓCIOS DE OPEN SOURCE
 Cada vez mais, empresas estão usando uma

abordagem open source para o desenvolvimento.
 Seu modelo de negócios não é bom na venda de

um produto de software, mas são bons no
fornecimento de suporte para esse produto.

 Acreditam que envolver a comunidade open
source permitirá o desenvolvimento mais barato
e mais rápido de softwares, e criará uma
comunidade de usuários para o software.



LICENCIAMENTO DE OPEN SOURCE
 Um princípio fundamental do desenvolvimento open source é que o

código fonte deve ser disponibilizado gratuitamente, o que não
significa que qualquer um possa fazer o que quiser com o código.
 Legalmente, o desenvolvedor do código (tanto uma empresa, quanto um

indivíduo) ainda é o proprietário do código. Ele pode colocar restrições em
como esse deve ser usado, incluindo condições vinculadas legalmente, em
uma licença de software open source.

 Alguns desenvolvedores open source acreditam que se um componente
open source é usado para desenvolver um novo sistema, esse sistema
também deve ser open source.

 Outros querem permitir que seu código seja usado sem essa restrição. Os
sistemas desenvolvidos podem ser proprietários e vendidos como sistemas
de código fechado.



MODELOS DE LICENÇA
 A GNU General Public Licence (GPL). Essa é a chamada licença

‘recíproca’, o que significa que se você usa um software open source
licenciado sob a GPL, você precisa tornar esse software open source.

 A GNU Lesser General Public License (LGPL). Essa é uma variação
da licença GPL na qual você pode escrever componentes que se ligam
a códigos open source, sem precisar publicar o código desses
componentes.

 A Berkley Standard Distribution (BSD). Essa é uma licença não
recíproca, o que significa que não é necessário republicar quaisquer
mudanças ou modificações feitas no código open source. E que é
possível incluir o código em sistemas proprietários comercializados.



GERENCIAMENTO DE LICENÇAS
 Estabelecer um sistema para manter informações

sobre os componentes open source baixados e usados.
 Estar ciente dos diferentes tipos de licenças e

compreender como um componente é licenciado antes
de usá-lo.

 Estar ciente dos caminhos de evolução dos
componentes.

 Educar as pessoas sobre o open source.
 Ter sistemas de auditoria em vigor.
 Participar da comunidade open source.



PONTOS IMPORTANTES
 Ao desenvolver um software, é importante sempre considerar a possibilidade de

reuso dos softwares existentes, tanto na forma dos componentes, quanto nos
serviços ou sistemas completos.

 O gerenciamento de configuração é o processo de gerenciar as mudanças em um
sistema de software em evolução. Esse é essencial quando uma equipe de
pessoas está cooperando para desenvolver um software.

 A maior parte do desenvolvimento de um software é desenvolvimento host
target. Usa-se um IDE em uma máquina host para desenvolver o software, o
qual é transferido para uma máquina target, para a execução.

 O desenvolvimento open source envolve tornar o código fonte de um sistema
disponível publicamente. O que significa que várias pessoas podem propor
mudanças e melhorias no software.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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