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RESUMO

O software é o que permite aos computadores realizarem a entrega de valor, representando o fator 
diferenciador na obtenção de vantagem competitiva. Ele está se transformando, pouco a pouco, na 
espinha dorsal do negócio.

A Orientação a Objetos propõe-se melhorar a capacidade de produzir softwares com qualidade e 
produtividade, com elementos reutilizáveis, encapsulamento e abstração.  Por exemplo, enquanto no 
paradigma estruturado modela-se as funções a serem executadas pelo sistema, no orientado a objetos, 
procura-se a identificação dos objetos de que compõem o sistema.

Com a Orientação a Objetos na modelagem do negócio, supera-se os benefícios da Modelagem de Dados, 
por ser muito mais objetiva, técnica e precisa. Supre a deficiência da Modelagem de Funções, oferecendo 
uma “medida” para o detalhamento da funcionalidade a ser implementada.

Outro ponto relevante é a manutenção, o Modelo de Objetos é muito adequado para sistemas que 
pretendem evoluir com o tempo, pois sua estrutura permite a mudança da implementação interna de um 
objeto sem ter que mudar todo o código que se situa acima deste.

Muitas das métricas usadas num sistema Orientado a Objetos não são de acesso público. No entanto, é 
notório o ganho em produtividade obtido, tendo em vista as versões de produtos de software para uso 
pessoal como editores de texto, planilhas eletrônicas, interfaces de navegação na Internet.

A Metodologia de Orientação a Objetos está sendo pouco utilizada a nível comercial no Brasil, onde 
faltam bons profissionais e investimentos dos empresários para a disseminação do novo paradigma. 
Porém, o número de adeptos da Orientação a Objetos está aumentando (não como nos EUA) e assim 
melhorando a qualidade dos softwares brasileiros. 



ABSTRACT

Software is what it allows the computers to carry through the value delivery, representing the factor 
differentiation in the attainment of competitive advantage. It is transforming, little by little, in the spine of 
the business. 

The Object-Oriented guarantees to improve the capacity to produce softwares with quality and 
productivity, with elements reused, encapsulation and abstraction of the Objects. For example, while that 
in the procedural paradigm shapes the functions to be executed for the system, in the guided one the 
objects, looks for object identification which is composite the system.

 With the Object-Oriented in the modeling of the business, surpass the benefits of the Modeling of Data, 
for being much more objective, technique and precise. It supplies the deficiency of the Modeling of 
Functions, offering a "measure" for the detailing of the functionality to be implemented.

Another excellent point is the maintenance, the Object Model very is adjusted for              systems that 
they intend to evolve with the time, therefore its structure allows the              change of the internal 
implementation of an object without having that to all change the code that if points out above of this.

Many of metric used in a Object-Oriented  system are not of public access. However, the profit in gotten 
productivity is well-known, in view of the versions of products of software for personal use as publishers 
of text, electronic spread sheets, interfaces of navigation in the Internet.

 The Object-Oriented Methodologies is being little used the commercial level in Brazil, where they lack 
to  good  professionals  and  investments  of  the  entrepreneurs              for  the  expansion  of  the  new 
paradigm. But, the number of adepts of the Object-Oriented is magnifying, not as in U.S.A., and thus 
improving the Brazilian quality of softwares.
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style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000380034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151083 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000380033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151082 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000380032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151081 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000380031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151080 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000380030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151079 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000370039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151078 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000370038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151077 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000370037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151076 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000370036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc437151075 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400330037003100350031003000370035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->
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1.      INTRODUÇÃO
 

O grande desafio das empresas atualmente, ao explorar a tecnologia da informação, é procurar 
contrapor-se ao pensamento convencional, buscando inovar e ao mesmo tempo, fugir de armadilhas como 
seguir o líder ou estar em dia com o último modismo.

À medida que o hardware vai tornando-se, cada vez mais, uma commodity (produto primário) e o 
software continua ampliando sua parcela nos custos associados à Tecnologia da Informação (60 a 90%), 
percebe-se que é no software, e não no hardware, que o valor é adicionado ao negócio. 

A construção de sistemas vem sendo realizada através de duas linhas de produção:

•                    Mainframe – buscando agregar o valor qualidade aos sistemas.

•                    Micro-Informática – sempre teve como foco agregar o valor produtividade. 

A tecnologia da Orientação a Objetos propõe-se a solucionar, se não completamente, pelo menos 
uma grande parte dos problemas mencionados. Objeto é um conceito claro para qualquer pessoa, sendo 
facilmente entendido tanto pelos usuários quanto pelos profissionais de informática, quer seja no 
Ambiente de Mainframe ou de Micro-Informática. Representa uma linguagem universal, com cada objeto 
constituído de dados e lógica (conjunto de operações que manipulam os dados), capacitando-o a realizar 
determinadas tarefas.

O resultado da Orientação a Objetos é a obtenção de elementos reutilizáveis, que podem ser 
usados por vários sistemas de informação. A unidade (objeto) está além de um projeto, departamento, 
empresa e em alguns casos, até de um segmento de negócio, de forma isolada. Os blocos construídos são 
componentes de software, os quais se distinguem de meros elementos de programas pelo fato de terem 
valor próprio, independentemente do contexto para o qual tenham sido originalmente criados.

Um dos benefícios básicos dessa abordagem é a redução significativa de erros de projeto e 
programação, redução essa obtida por meio da diminuição da complexidade e atividades de programação 
exigida para o desenvolvimento de um sistema. A utilização de objetos também leva a um aumento de 
produtividade dos desenvolvedores de software, juntamente com a redução de custo do ciclo de vida de 
desenvolvimento e aumento da portabilidade do software. Torna-se maior a velocidade com a qual novos 
programas/sistemas podem ser criados.

Em um ambiente Orientado a Objetos, o desenvolvedor de sistemas pode economizar tempo e 
esforço fazendo classificações, a partir de uma analise de semelhanças e diferenças entre objetos, 
modificando/especializando um determinado objeto ou combinando objetos, para construi um novo 
sistema. Em outras palavras, cada desenvolvedor herda toda a especialização aplicada na construção de 
objetos já existentes o que permite agilizar a construção do novo componente ou sistema.

A tecnologia da Orientação a Objetos, porém, é muito mais do que uma forma de programar, ela 
significa pensar em um problema de forma abstrata, utilizando-se conceitos do mundo real, em vez de 
idéias computacionais (programação por simulação). 

A caracterização de uma infra-estrutura sistêmica, considerando-se o uso dessa tecnologia, passa a 
ser feita, então, através da identificação de objetos a serem informatizados, ou seja, aqueles objetos que 
são criados/manipulados pela área de negócio em foco. O levantamento das funções a serem 
implementadas é direcionado às operações associadas aos objetos identificados ou, em muitos casos, a 
apenas parte delas, restringindo-se ao mapeamento do comportamento imprescindível para o atendimento 
das necessidade específicas do projeto em questão. Uma preocupação constante é a reutilização de 



funções já identificadas em outros projetos. 

Dessa forma, a Modelagem do problema Orientada a Objetos excede os benefícios da Modelagem 
de Dados, por ser muito mais objetiva, técnica e precisa, e supre a deficiência da Modelagem de Funções, 
oferecendo uma medida para o detalhamento da funcionalidade a ser implementada, visando a obtenção 
de um escopo segmentado e bem definido. Além disso, oferece recursos que facilitam a identificação de 
estruturas de dados e funções reutilizáveis.

Essa abordagem induz, dentro de uma visão local, a uma maior produtividade na disponibilização 
de uma solução sistêmica e, ao mesmo tempo, dentro de uma visão global, permite uma evolução 
gradativa e integrada dos sistemas de informação, a partir da implementação gradual de operações e 
adição de novos objetos.

Portanto, a tecnologia da Orientação a Objetos, junto com uma metodologia para apoiar o seu uso, 
promove a transformação do processo de desenvolvimento de sistemas, possibilitando a criação de uma 
única linha de produção. Tal linha agrega como valor aos sistemas tanto produtividade quanto qualidade e 
permite uma integração do skill dos profissionais do Ambiente Mainframe e Micro-Informática, dando a 
estes condições de compor uma equipe multidisciplinar de trabalho.

Uma outra conseqüência da adoção da abordagem apresentada é o aumento da capacidade de 
produção de sistemas, o que representa um benefício de imenso valor no ambiente atual, onde a demanda 
por sistemas de informação já ultrapassou, em muito, a capacidade de elaborá-los.

Uma forma diferente de pensar! Basicamente é isto que o Modelo de Objetos se propõe. Não em 
termos de execução de máquina, mas em termos de realidade, um objeto como informalmente 
entendemos a abstração desta palavra.

O Modelo de objetos envolve sete conceitos, que devem ser usados harmoniosamente para dar 
bons resultados: Abstração, Encapsulamento, Modularidade, Hierarquia, Tipagem, Concorrência e 
Persistência. 

Em gerações sucessivas, o tipo de abstração que cada mecanismo de linguagem suportava mudou. 
Enquanto as linguagens de primeira geração eram usadas apenas para resolver problemas matemáticos, as 
gerações seguintes foram permitindo progressivamente aumentar o assim chamado "nível de abstração", 
que nada mais é que a forma como vemos um problema subjetivamente. Foram criados os programas para 
resolver problemas de nível mais geral: administração, manuseio de dados simbólicos, etc. Para isso, 
foram desenvolvidos os mecanismos de linguagem que foram permitindo o melhor uso da máquina para 
essas finalidades. Tipos de dados, abstração, encapsulamento... 

 A filosofia de Orientação de Objetos surgiu, especificamente, de três frentes de pesquisa: avanço 
em modelos de bancos de dados, pesquisa em inteligência artificial e avanços na filosofia e ciências 
cognitivas. Os primeiros programas orientados a objetos foram simuladores, cuja primeira preocupação é 
imitar fielmente as entidades da vida real, entidades estas, que são os "objetos" no jargão técnico. 
Basicamente o Método de Orientação a Objetos surgiu juntamente com a Engenharia de Software em si, e 
é atualmente a mais abrangente e geralmente a mais eficiente filosofia de programação ligada com esta 
Engenharia, principalmente por seguir todas as preocupações e estruturas dela.

Deve-se definir alguns conceitos fundamentais:

Engenharia de Software (PRESMAN (1988),JACOBSON (1995)): como o principio básico é a obtenção 
de software racional e com qualidade, tanto do ponto de vista técnico, como do negócio, seus conceitos 
são direcionados para estabelecer técnicas, atividades, ferramentas e fluxo de trabalho que atendam todo 
ciclo de construção do software, abrangendo especificação, projeto, implementação, operação e 
manutenção.

Teoria de Medidas (MELTON, 1995): extrai-se base teórica para conceituar métricas e especializá-las na 



área de engenharia de software. A principal contribuição desta teoria é a de estabelecer diretrizes para 
definir métricas,  estabelecer um significado para elas e como obtê-las (como coletá-las), com base 
matemática capaz de subsidiar a elaboração de modelos de medição direta e indireta e de modelos de 
análise matemática.

Um fato levantado é a constatação de que muitos programas de métricas em software falham (JONES, 
1994) devido a uma série fatores. São os casos, por exemplo, onde os dados de medidas são extensamente 
coletados e não são analisados adequadamente, por falta de significado semântico deles dentro do 
ambiente, denotando falhas de planejamento de implantação de métricas. Esta constatação nos ensina a 
não só coletá-los, mas, principalmente analisá-los e interpretá-los adequadamente dentro do ambiente no 
qual estamos trabalhando.

Tecnologia Orientada a Objetos:  amplamente utilizada com sucesso por grandes fabricantes de produtos 
de software dentro de um mercado extremamente competitivo, está sendo incorporada no negócio de 
forma lenta, gradativa e irreversível, conforme levantamentos recentes (BOOCH, 1996). Um dos 
principais pontos da tecnologia é a possibilidade de modularização: a expectativa de fortes  melhorias na 
produção de software por reutilizar componentes de software estáveis, por aprimorar a robustez dos 
sistemas de software, e contribuir para o aumento de produtividade.

A Orientação a Objetos no Brasil, em passo lentos, irá alcançar as grandes empresas e o parque 
computacional com uma grande força. Os profissionais de OO estão aos poucos se especializando e 
conseguindo introduzir esta nova metodologia nas empresa brasileiras, e muitas empresa de software 
estão buscando profissionais capacitados em outros países para difusão da metodologia no Brasil.

O capítulo 2 descreve os conceitos da Tecnologia Orientada a Objetos, com uma introdução básica da 
nova metodologia, com clareza e mudança da forma de pensar. Os capítulo 3 e 4  falam sobre a Topologia 
e Engenharia de software descrevendo mais tecnicamente as vantagens e o modo de implementar a 
Orientação a Objetos, junto com a qualidade e produtividade.

O capítulo 5 mostra os métodos mais usados no mundo para medir os softwares  principalmente no 
ambiente Orientado a Objetos extraídos da teoria de medidas. O Cap. 6 apresenta os resultados até aqui 
obtidos e os próximos passos a serem seguidos com um projeto hipotético na metodologia Orientada á 
Objetos. 

O Cap. 7 é constituído da conclusão de resultados do trabalho desenvolvido nesta monografia.



2.      CONCEITOS BÁSICOS DA 
TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS

Este capítulo procura apresentar conceitos básicos necessários ao detalhamento dos assuntos da tese, não 
sendo escopo do mesmo apresentar toda a conceituação a respeito do assunto, nem tampouco mostrar 
todas as metodologias disponíveis no mercado. Para isso, os conceitos apresentados são essenciais para a 
discussão da qualidade de software orientado a objetos.

2.1.            Um paradigma de desenvolvimento de sistemas          
Entenda-se aqui, paradigma de desenvolvimento como sendo um modelo de desenvolvimento baseado 
num conjunto de conceitos, idéias e ferramentas para organizar o processo de conceber, organizar, 
projetar e implementar um software. Dentro deste ponto de vista, a metodologia de objetos constitui um 
paradigma de desenvolvimento.

Orientação a objetos não é dependente de uma linguagem de programação particular. Ela define uma 
maneira diferente de organizar o pensamento. Nos dias atuais existem linguagem que suportam bem o 
tipo de  abstração conceitual incorporado pela tecnologia. Independentemente de qualquer definição de 
notação, é importante a apresentação dos conceitos relacionados com a análise e projetos para o 
aprofundamento das idéias proposta nesta tese.

Neste paradigma, o menor dos elementos (objeto) de um sistema de software é autônomo e é constituído 
de um bloco compacto, independente, com uma interface de acesso clara, coesa e bem definida. Esses 
blocos são conhecidos ou utilizados dentro da organização de um sistema de software pelas 
responsabilidades ou serviços que oferecem. Essas características propiciam mais flexibilidade, mais 
facilidade de manutenção, e incentiva a reutilização que é capaz de diminuir tempos de desenvolvimento 
e conferir mais robustez aos sistemas através do uso de elementos disponíveis (e portanto mais estáveis, 
ou maduros).

Um sistema com organização orientada a objetos é composto de um conjunto de objetos que interagem 
entre si. O sistema então é definido como uma topologia de objetos interligados, interagindo através de 
mensagens, que passam informações ou acionam procedimentos disponíveis nos objetos. Dentro deste 
paradigma, a organização do software é detalhada na forma de diagrama  de objetos (ou classes), 
hierarquias de herança e de agregação, diagramas de interação entre objetos, especificação de classes e 
diagramas de estados. Estes conceitos são descritos nos itens que se seguem.

2.2.            Três conceitos básicos
Orientação a objetos considera três conceitos fundamentais que utilizados de forma integrada compõem a 
base da tecnologia. São eles:

•                    Identidade e modularidade;

•                    Abstração e classificação; 

•                    Polimorfismo e herança.



2.2.1.               Identidade e modularidade

Os conceitos de encapsulamento, privacidade de informações e modularização não são novos, porém a 
tecnologia de objeto utiliza esse conceitos de forma bastante forte de modo que eles contribuem bastante 
na organização de um sistema. Encapsular e modularizar permitem constituir os objetos como verdadeiras 
caixas pretas, isto é, somente as interfaces de acesso são visíveis. O seu interior que armazena 
informações, o método a como são implementados e os seus procedimentos internos ficam invisíveis para 
o restante do sistema. Isto é fundamental para o modelamento de objetos, tanto na análise quanto no 
projeto, pois o software é organizado com o foco na visão externa (pública) dos objetos.

Identidade relaciona o fato dos objetos serem elementos independentes e identificáveis. Por exemplo, o 
objeto conta-corrente tem identidade, considerando que cada conta apresenta atributos de identificação 
como número, nome do cliente e agência.

 

2.2.2.               Abstração e Classificação

Abstrair corresponde ao levantamento e à identificação das características dos objetos, relevantes ao 
contexto da aplicação. Classificar é agrupar conceitos comuns, de acordo com as informações tratadas, ou 
operações executadas. Por exemplo uma cidade: arquiteto (planejador urbano) pode visualizá-la como 
uma composição de ruas, pontes, quadras, bairros e regiões. Já um engenheiro (construtor de casas) 
visualiza a cidade como um conjunto de prédios e casas e a sua estruturação interna de projeto. Um 
proprietário pode visualizar as casas e apartamentos e suas constituição interna nos aspectos de moradia 
como sala, quarto e outras dependências.

Outro fator importante da classificação é a possibilidade de se agrupar as classes de objetos através da 
especialização e da generalização. Com isso os objetos podem ser refinados, sempre com base nos objetos 
do mundo real. Por exemplo pode-se classificar os membros da classe mamífero em “cachorro” e “não 
cachorro” (Fig. 2.2). As classes “cachorro” e “não cachorro” podem apresentar refinamentos através de 
um particionamento mais detalhado para a classe “cachorro”.
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Outra possibilidade para refinar mais ainda o modelo é a técnica de generalização, que organiza classes 
através de criação de classes de mais baixo nível. Veja a Fig.  2.3. que esquematiza um exemplo de 
generalização onde as classes cachorro e ave são agrupadas através da identificação de uma classe mais 
genérica ANIMAL que contém as caracterizações comuns das duas classes MAMÍFERO e AVE.

2.2.3.               Polimorfismo e herança

Polimorfismo e herança completam a base de apoio da tecnologia orientada a objetos. O polimorfismo 
indica várias formas. Em orientação a objetos, o polimorfismo está diretamente associado ao conceito de 
herança. Por exemplo, imagine-se a seguinte hierarquia de classes de tipos de arquivos de dados, 
conforme esquematizado na Fig.2.4. Observe que a classe básica arquivo é especializado em arquivo do 
tipo binário e do tipo ASCII. Assim, essas classes podem atender um mensagem imprimir, porém, cada 
uma com método próprio de tratamento de dados para o tipo de arquivo a que se referem. A mensagem 
imprimir é dita polimórfica, isto é, uma classe externa  pode solicitar o serviço de impressão através de 
uma mensagem única para a classe arquivo, que por polimorfismo aciona o algoritmo de impressão 
adequada para o tipo de arquivo solicitado.
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A herança acontece em classes relacionadas e obtidas através de processos de especialização ou 
generalização. A Fig.2.3 mostra uma relação de hierarquia entre as classes ANIMAL, MAMÍFERO e 
AVE. Pode-se dizer que as classes MAMÍFERO e AVE herdam características da classe básica 
ANIMAL. Por exemplo, os animais apresentam características comuns como se alimentar, se procriar. 
Assim essas características são herdadas pelas classes MAMÍFERO e AVE. Porém cada uma delas 
apresenta a suas próprias características como a de apresentar penas e voar para a classe AVE, enquanto 
que os mamíferos têm a característica de mamar.

Outro exemplo de relação de hierarquia é da área bancária. Como relacionar as classes CONTA 
BANCÁRIA, CONTA CORRENTE, CONTA POUPANÇA e INVESTIMENTOS. Veja a Fig. 2.5.
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As classes INVESTIMENTO e CONTA-CORRENTE  são dois tipos de contas possíveis de uma 
conta  bancária. Na relação de herança, essas classes herdam as propriedades da classe-pai. Essa relação 
pode ser interpretada  como sendo “PODE SER UM DOS TIPOS”. Dessa maneira, CONTA-
CORRENTE herda todas as características da classe-pai, ou seja, é um tipo da classe CONTA 
BANCÁRIA. Além disso, a classe-filha CONTA CORRENTE pode apresentar propriedades 
especializadas de uma conta corrente que não existem na classe-pai, como por exemplo, permitir que se 
use o cartão para retirada de dinheiro, através de um equipamento de auto-atendimento. Diz-se então que 
CONTA-CORRENTE é uma especialização da classe CONTA-BANCÁRIA.

Ainda no exemplo de relação de herança entre classes de um modelo para um sistema bancário (Fig. 2.5),  
a classe INVESTIMENTO que é um tipo especializado da classe CONTA-BANCÁRIA é especializada 
no modelo em dois outros tipos: a classe POUPANÇA e a classe CURTO-PRAZO. As duas refletem 
tipos de investimentos, porém com especializações diferentes. Por exemplo, a POUPANÇA apresenta 
regras de datas de depósitos, retiradas e taxas de juros diferentes da classe CURTO-PRAZO. Assim a 
classe INVESTIMENTO foi especializada em duas classes com diferenças claras de regras de negócio, 
sem deixar de ser investimentos, isto é, herdam regras de investimentos do banco, porém com regras 
diferenciadas que justificam a separação em dois tipos.

Sobre o modelo da Fig.2.5, podemos supor duas de muitas possibilidades de manutenção de um sistema 
de automação baseado neste modelo. Um deles seria o caso em que uma transação de poupança apresente 
um problema. Nesse caso, o rastreamento do problema ficará mapeada para as classes que representam o 
modelamento da transação poupança, que é a classe POUPANÇA.

Suponha o caso em que o banco crie um novo produto de investimento, especial para o período de férias. 
Por exemplo, “super-investimento-férias”. Neste caso, um modelamento possível será o de criar mais uma 
classe especializada SUPER-FÉRIAS, abaixo da classe INVESTIMENTO (Fig.2.6). Do ponto de vista 
de programação, escrever uma especialização pode significar a escrita de algumas linhas de código que 
representem a especialização e aproveitando por herança todas as funções básicas como extrato, 
transferências, saldo, e outros. Essa é a maior contribuição da tecnologia, no que se refere ao aspecto da 
reutilização, que neste exemplo aconteceu desde a especificação de requisitos até a programação.

2.3.            Notação e o ciclo de vida
A técnica orientada a objeto apresenta uma característica bastante importante e diferente do paradigma de 
blocos estruturados. Na orientação a objetos é muito difícil diferenciar as fases de análise, de projeto e de 
implementação. Por isso, diz-se que essas fases de desenvolvimento no ciclo de vida do software 
orientado a objetos são ditas transições sem perdas. Isso significa que os objetos são identificados durante 
a analise, na fase de projeto e também na fase de codificação das classe. O usuário deve visualizar as 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:423.75pt;height:225.75pt'
 fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono051998_arquivos/image014.wmz" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



característica do problema original no projeto e na implementação final, diferente do paradigma 
procedural que utiliza notações intermediárias como DFD (Diagrama de Fluxo de Dados),   DER 
(Diagrama de Entidade-Relacionamento) e DHP (Diagrama Hierárquico de Projeto).

2.4.            Nomenclatura de objetos e classes
Considerando que se usa notação uniforme em todo o ciclo de desenvolvimento de um software vale 
resumir as terminologias e conceitos que se utilizam nesse ciclo.

 

CICLO DE VIDA NOMENCLATURA EXEMPLO

Mundo Real Objetos e tipos de 
objetos

Conta corrente, Poupança

Análise Classes/Objetos que 
representam o processo 
de negócio

Modelo de conta-corrente e 
poupança

Projeto/Codificação Classes detalhadas pelos 
atributos e interfaces 
públicas

Conta-corrente e poupança 
modeladas através de atributos 
e serviços/operações

Execução (em 
Produção)

Instâncias de Objetos Conta-corrente específica, 
pertencente a uma pessoa; 
Idem para uma conta de 
poupança.

Tab. 2.1- Apresenta a terminologia OO usada durante o ciclo de desenvolvimento de um software.

 

Observe que na fase de análise, as classes (objetos) modelam os objetos do mundo real. Por exemplo, a 
classe conta-corrente modela, através de atributo e operações, todas as conta-correntes do banco. Nessa 
fase, o modelo mapeia diretamente os objetos do processo de negócio referente ao mundo real, operação 
bancária. Já durante a fase de projeto e codificação, esses objetos identificados na fase de análise são 
detalhados como pequenos elementos “caixa-preta”, ou seja, como protocolos de acesso bem definidos 
que são as operações acessíveis através de mensagens. Detalha-se ainda a estruturação de seus atributos 
internos. Na fase de execução de um software OO, as classes/objetos aparecem na forma de instâncias: as 
efetivas conta-correntes dos diferentes clientes do banco, porém com características idênticas modeladas 
pela classe correspondente.

2.5.            Interação entre os objetos
Os objetos interagem na forma de cliente-fornecedor. Na modelagem dos objetos, utilizam as seguintes 
formas de relacionamentos:  AGREGAÇÃO, HERANÇA e ASSOCIAÇÃO. Agregação representa a 
relação “consiste de”, exemplo uma sala é constituída de quatro paredes, portas e janela. Herança 
representa a relação “é um tipo de” (is-a). Uma pessoa pode ser do tipo criança ou adulta. Associação 
representa um objeto utilizando os serviços de um outro. Um objeto cliente de um banco pode acessar os 
serviços dos objetos do banco.



 

 

Observe na Fig.2.7, a relação de associação entre o objeto cliente e objeto banco, que modela o 
relacionamento do cliente com os produtos do banco. Além disso, a relação de herança aparece para 
classificar os tipos especializados para os tipos de cliente pessoa física ou jurídica (empresas). Já a 
agregação aparece no modelo para indicar que o banco é constituído de produtos como conta-corrente, 
investimentos e créditos.

2.6.            Mudança na forma de pensar
A forma de conceber sistemas nos paradigmas estruturado ou orientado a objeto é bastante diferente. A 
Tab.2.2 resume este fato. Enquanto que no paradigma estruturado modela-se as funções a serem 
executadas pelo sistema, no orientado a objeto procura-se a identificação dos objetos que compõem o 
sistema. Utiliza-se ainda técnicas de abstração para identificar e separar as responsabilidades e 
autonomias desses objetos. O estudo aprofundado do sistema busca detalhar de forma sistemática e 
intensiva as abstrações dos objetos com os seus atributos e operações, sem entrar em detalhes de 
implementação de algoritmo. Essa estratégia é bastante diferente do procedural, onde tudo é raciocinado e 
orientado em termos de como implementar os algoritmos. Pode-se fazer um paralelo forte com o processo 
de projeto de um microcomputador. Por exemplo, o fabricante de computadores no processo de 
construção de um microcomputador está preocupado com a interligação dos objetos CPU, memória, 
controladores de discos e elementos de interface, sem se preocupar com o detalhamento de como são 
implementados internamente cada um desses objetos. A preocupação maior é interligar esses 
componentes respeitando de forma disciplinada os protocolos de interação desses objetos. Fica para o 
fabricante dos chips os detalhes internos de organização das centenas de milhares de transistores que 
implementam o referido componente.

Organizar software orientado a objeto é assim. Privilegia-se a organização do sistema como uma 
interação de objetos, cada um com responsabilidades, interfaces e autonomias bem definidas. O 
detalhamento dos algoritmos de cada classe fica postergada até no momento da efetiva implementação. A 
Tab.2.2 mostra os principais pontos de raciocínio conduzidos pelos paradigmas procedural e orientado a 
objetos.
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Paradigma Orientado a Objetos Paradigma Procedural

O sistema é composto de quais objetos? O que faz o sistema?

Como organizar dinamicamente o 
sistema para que os objetos, com os 
seus comportamentos produzam os 
resultados esperados?

Qual é a finalidade ?

Como codificar esse sistema para realizar 
essa funções?

Os algoritmos são abstraídos, 
postergados e encapsulados

O FOCO é nos algoritmos.

Tab.2.2 - Diferenças no pensamento dos paradigmas procedural e orientado a objetos.

2.7.            Programação orientada a objetos       
A programação orientada a objetos baseia-se em objetos, classes, mensagens, herança e polimorfismo. 
Instâncias de objetos são ocorrências de seus templates que são as classes que apresentam a definição dos 
atributos (dados) e as operações (funções/procedimentos). As mensagens são a maneira de se enviar 
solicitações (num esquema de relação cliente - fornecedor) de serviços de um objeto para outro. É o 
equivalente ao acionamento de funções e rotinas dentro do paradigma procedural.

Conceitos como classificação, abstração e encapsulamento não são exclusivos da orientação a objetos. 
Eles aparecem de alguma forma nas linguagens mais antigas. Classificação e abstração aparecem no 
recurso de structure da linguagem C e record da linguagem Cobol. Encapsulamento aparece fortemente 
nas linguagens Modula 2 e ADA. Já  a herança aparece somente nas linguagens orientadas a objetos, ela 
tem sido o recurso de diferenciação das linguagens orientadas a objetos da outras. Porém é importante 
lembrar que a herança não é questão única do paradigma orientado a objetos. Conceitos importante do 
paradigma estão relacionados com abstrações de comportamentos autônomos e encapsulamento de 
informações. 

Utilizar estruturas de herança é uma das muitas maneiras de prover reutilização extensibilidade e baixo 
custo de manutenção, que são preocupações constantes da engenharia de software. A herança pode ser 
vista como uma maneira de se compartilhar trechos de código. Por exemplo, suponha-se que já esteja 
modelada a classe animal. Ao se especializar um animal na classe gato, não preciso reescrever o código 
referente às operações básicas do gato como comer, andar e dormir. Aproveita-se o código existente, 
aproveitando por herança as características de animal e somente se codifica a parte especializada do gato 
como miar, saltar com agilidade e outras especialidade do animal gato.

Outro exemplo, considere uma especialização da conta corrente de um banco. Suponha-se a criação da 
conta corrente especial, que é caracterizado com um limite de saldo que o correntista pode se beneficiar 
nas operações de saque de dinheiro. Nesse caso, as operações de extrato e depósito se mantém, faltando 
para a classe conta corrente o código existente utilizando os recursos de herança. E daí, devem ser 
especializadas as operações de saldo e saque de modo a considerar os valores de limites da conta corrente.



3.      A ENGENHARIA DE SOFTWARE E A 
TECNOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS
Neste capítulo discute-se aspectos da engenharia de software relacionados com a organização orientada a 
objetos de um sistema de software, especialmente nos aspectos de qualidade e produtividade. Discute por 
exemplo, o impacto no uso dessa tecnologia com relação à manutenção corretiva e evolutiva.

3.1.            A tecnologia orientada a objetos e a engenharia de 
software
Para discutir aspectos da engenharia de software, Henderson-Sellers (HEDERSON-SELLERS,1995) 
apresenta em seu trabalho uma organização dos itens de qualidade e o correspondente mapeamento dos 
recursos oferecidos pela metodologia, conforme mostrado na Tab. 3.1.

 

REQUISITOS DE 
QUALIDADE

DESCRIÇÃO RECURSOS DA 
TECNOLOGIA OO

Correção/Verificação Está associado com a operação 
correta do software

Obtido pela certificação 
dos objetos.

Robusto O sistema deve ser robusto para 
situações de exceções.

Modularidade, 
encapsulamento e 
Abstração

Extensível O sistema deve suportar 
alterações ou evoluções, de 
acordo com as necessidades de 
negócios

Alterações somente nos 
objetos inerentes às 
inovações

Reusável Reusabilidade de códigos e de 
projetos ajudam na qualidade e 
produtividade.

Herança

Integridade Software deve manter 
integridade contra acessos não 
autorizados.

Não se permite alterações 
acidentais.

Encapsulamento

Compatível Compatibilidade com os sistemas 
existentes

Modularização

Eficiente Eficiência no desempenho, 
administração do projeto, 
depuração de códigos, entre 
outros. 

Classes genéricas, 
Reusabilidade. 

Portável Portabilidade do sistema entre 
ambientes e linguagem é 

Abstração, Coesão 
semântica e 



REQUISITOS DE 
QUALIDADE

DESCRIÇÃO RECURSOS DA 
TECNOLOGIA OO

importante para o software. Modelamento do mundo 
real.

Facilidade de uso Facilidades de uso dos recursos 
do ambiente de desenvolvimento 
como CASE e os compiladores. 

Definição de objetos e 
classes.

Manutenção Estatísticas mostram o custo de 
70% está mapeada para as 
manutenções.

Modularização.

Tab.3.1- Mapeamento dos requisitos de qualidade em engenharia de Software no paradigma  OO.

3.2.            Modularização
Modularidade não é um conceito exclusivo da Orientação a Objetos. Com esse conceito, o sistema é 
organizado em unidades autônomas e menores de código (surgiu com o paradigma estruturado).

Objetos contemplam este conceito, pois se caracterizam por serem pequenos blocos construtivos 
compostos de dados e funções relativos a uma particular especificação. Em algumas linguagens, os 
módulos contém uma classe, em outras, uma classe pode ser dividida em mais de um módulo e em outras, 
um módulo pode conter mais de uma classe. A grande vantagem é que  os módulos de objetos podem 
agrupar dados e funções de forma coesa do ponto de vista semântico, e se tornarem efetivos blocos 
construtivos de software, modulares, robustos (testados) e reutilizáveis em várias situações.

Detalhar o sistema como coleção de objetos é promover a modularização, através de classes, como 
resultado do uso da técnica, considerando que os objetos são pequenos e autônomos capazes de lidar com 
informações e serviços/operações específicas.

3.3.            Privacidade de Informações
O encapsulamento (esconder detalhes) e invisibilidade de informações também não exclusivo da 
orientação a objetos, porém igual a modularidade, facilita a utilização deste conceito: um objeto é 
definido como um agrupamento de dados e funções, onde os dados podem ficar totalmente invisíveis e o 
acesso ao objeto é possibilitado através de mensagens recebidas que acionam as suas operações.

Dessa maneira, as interfaces através de mensagens permitem que os objetos interajam entre si, porém com 
um baixo aclopamento. Não há o perigo, por exemplo, de modificações acidentais de dados de um objeto 
por um outro, como acontecem com os dados globais implementados por linguagens como C e 
FORTRAN. Nos objetos, se por acaso um dado for alterado de forma errada é possível se mapear de 
forma direta a porção de código responsável pelo erro, através da rápida identificação do objeto 
responsável por manter o referido dado. 

As técnicas de orientação a objetos permitem a definição do que é público e do que é privado para um 
objeto. As práticas de orientação a objetos indicam o que se deve deixar públicas algumas operações, de 
modo que todos os objetos externos solicitem os seus serviços através de mensagem. Dessa maneira, as 
demais partes do software não podem interferir na alteração dos dados. O baixo acoplamento entre os 
objetos é mais um fator que permite o reuso, devido a autonomia que os caracterizam.



3.4.            Produtividade
A produtividade na obtenção de software corresponde a produção de software no menor tempo possível, 
com recursos adequados e com custos aceitáveis, desde o desenvolvimento até o período da manutenção, 
onde o software fica em operação. A seguir relacionamos duas estratégias possíveis para obter o aumento 
da produtividade: um deles está associado à reutilização de software onde a base do reuso é a utilização 
de objetos prontos,  testados e robustos catalogados em bibliotecas de componentes. Os resultados obtidos 
com essa estratégia são de mais longo prazo, porém garantem aumento de produtividade, pois o catalogo 
de objetos aumenta sistematicamente, melhorando o grau de reutilização. Quanto maior a reutilização, 
maior o nível de produtividade, pois quanto maior o número de objetos prontos, menor é o tempo 
necessário para a preparação dos sistemas.

A outra estratégia é aquela obtida com a simples conversão de paradigmas procedural para o orientado a 
objetos. Nesse caso, o maior esforço investido na análise, provocado pelo uso da técnica, e a quebra do 
sistema em objetos (modularização) e as características de encapsulamento promovidas com  o uso das 
técnicas orientada a objetos provocam um ganho substancial nas fases de implementação, através da 
redução dos tempos de testes. Provocam ainda um ganho de tempo na manutenção, pois devido ao baixo 
aclopamento entre os objetos, as correções de erros nos componentes produzem baixa perturbação no 
sistema.

3.5.            Dependência de dados
A dependência de dados é também um fator bastante considerado pela engenharia de software, 
especialmente no que se refere ao gerenciamento de base dados. A forma como os dados são organizados 
e acessados num sistema orientado a objetos é melhor do que a forma tradicional, pois cada objeto tem a 
responsabilidade de cuidar, de forma autônoma, das informações a que se propõe, diferentemente da 
organização estruturada, onde o acesso aos dados fica distribuído em várias partes do sistema. Em 
especial, no caso da tecnologia orientada a objetos, esses dados são invisíveis para o restante do sistema 
através da técnica de encapsulamento. Para ilustrar essa dependência, tomemos um exemplo, onde 
algumas transações bancárias são organizadas usando a técnica estruturada e a técnica orientada a objetos.

A Fig. 3.1 esquematiza uma estruturação possível de transações bancárias de conta-corrente e poupança, 
através de diagramas hierárquicos de módulos separados por funções: Um deles (Le-trans) recebe e 
interpreta uma transação solicitada para saber se é saque ou depósito em conta-corrente ou poupança. O 
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outro abre a transação, cuidando para categorizar o tipo, se conta-corrente (ContaC) ou poupança (Poup). 
Uma vez identificada a transação, ela é efetivada pelo módulo correspondente. Observe-se que a 
realização de uma transação exige a execução de partes de vários módulos até a sua execução total.

Diferentemente da modelagem estruturada, na organização orientada a objetos a transação de saque ou 
depósito, aciona o objeto básico que responde pelas operações sobre contas bancárias (ver Fig. 3.2) 
ContaBanco, que por sua vez, dependendo da especialização da conta (se poupança ou conta-corrente) 
aciona as operações de saque e depósito de acordo com o solicitado pela transação. O acionamento do 
objeto básico ContaBanco pode ser realizado por outros objetos, como por exemplo, a partir de objetos 
que implementam a interface de um sistema de auto-atendimento. Nessa organização das transações, 
observe-se que os objetos são elementos autônomos com relação às operações e aos dados específicos: o 
objeto ContaCorrente cuida das operações de saque e depósito de conta bancária do tipo conta corrente de 
forma autônoma e com os dados internos encapsulados. O mesmo vale para o objeto Poupança.

Uma diferença básica entre as duas formas de organização do programa está na forma como é executada, 
isto é , enquanto que na procedural a transação é executada em vários módulos, na orientada a objetos, o 
objeto responsável assume para si a realização completa da transação. Do ponto de vista de manutenção 
corretiva, a organização orientada a objetos é superior: ao se detectar um erro de saque de poupança, por 
exemplo, os eventuais erros podem ser rastreados diretamente nos objetos e uma vez corrigidos, a 
perturbação sobre o sistema é baixa devido ao baixo acoplamento entre os objetos, diferentemente da 
organização procedural, onde uma correção pode ser espalhada pelo sistema produzindo perturbação de 
falhas (conseqüentes da correções) distribuídas pelo módulos.

Por outro lado, se o sistema exemplo exigir a incorporação de nova funcionalidade, como fica do ponto de 
vista de engenharia de software? É o caso de manutenção evolutiva, onde o software em produção é 
alterado para receber novos recursos funcionais. As alterações nos dois paradigmas são esquematizadas 
nas figuras Fig.3.1 e 3.2. Suponha-se que foi solicitada a incorporação de funções de saque e deposito de 
um tipo novo de conta, por exemplo, conta investimento especial, denominada InvMkt que apresenta 
funções de depósito e saque de forma semelhante às disponíveis em conta corrente e poupança.
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A Fig.3.3 mostra, indicando os módulos com hachuras que para inserir as transações sobre a conta 
investimento especial é preciso alterar três módulos e criar três novos módulos. Ou seja as alterações 
distribuídas são pelo sistema, tornando mais difícil a validação da manutenção realizada. A Fig.3.4 mostra 
como ficaria a alteração no paradigma orientada a objetos.

 

No paradigma orientado a objetos, a alteração está concentrada sob a responsabilidade (encapsulamento) 
do objeto InvMkt. Não quer dizer que será escrito menos código para inserir a nova funcionalidade. A 
diferença está no fato de que neste paradigma, as alterações estão centralizadas e todo o processo de 
validação exige uma estratégia diferente da usada para validar as alterações no paradigma estruturado. 
Além do objeto InvMkt, os demais objetos do sistema que acessam as novas transações também sofrem 
alterações, uma vez que passam a solicitar serviços do novo objeto incorporado ao sistema.
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3.6.            As vantagens da engenharia de software orientada a 
objetos
Do ponto de vista da engenharia de software, a tecnologia orientada a objetos apresenta vantagens que 
pode ser constatadas através de alguns itens de qualidade: 

Robustez – está associado com o comportamento do software sob condições anormais, devendo 
apresentar controlabilidade até mesmo em condições de falhas, através de indicações adequadas nessas 
situações. A orientação a objeto contribui para a obtenção da robustez à medida em que se pode mudar 
partes do programa, sem causar perturbações de forma distribuída no software. Encapsulamento provido 
pelos objetos contribui para melhorar este item de qualidade;

Extensibilidade – Extender a funcionalidade pode ser bastante explorada por mecanismos de herança, 
através da criação de objetos especializados a partir de objetos existentes. Com estratégia, extender 
significa aumentar funcionalidade de forma incremental, aproveitando porções já existentes (robustos por 
maturidade de uso);

Reusabilidade – A idéia de “não reinventar a  roda” é bastante utilizada na engenharia de hardware, ou 
seja, não se perde tempo nem esforços reinventado circuitos através de seus elementos básicos. 
Aproveita-se os componentes existentes para a construção de novos circuitos eletrônicos mais complexos. 
A tecnologia orientada a objetos permite tal estratégia, através da implementação de repositórios de 
objetos genéricos voltados para a reutilização. Para isso deve-se adequar a metodologia para o reuso, 
considerando sempre que componente disponível é maduro por apresentar robustez e portanto pode 
contribuir para minimizar esforços em testes e validações;

Integridade – Interface restrita  de acesso e bem definida e os aspectos de encapsulamento providos pela 
tecnologia OO minimiza os acessos acidentais de dados;

Produtividade – A tecnologia orientada a objetos desloca esforços de engenharia para fase de análise, 
minimizando esforços nas fases de projeto e implementação. Um dos motivos da produtividade mais 
acentuada é aquele que considera que a correção   de uma especificação (análise) evita que se projete e se 
implemente com erros que custam muito mais em termos de esforço de tempo e recursos;

Dependência de Dados – A tecnologia orientada a objetos provê uma organização de objetos com baixo 
nível de acoplamento, o que reduz a dependência dos dados (ver itens anteriores). Essa independência é 
provida pelo encapsulamento;

Qualidade de Modelagem – A tecnologia orientada a objetos provê uma melhor modelagem do mundo 
real e mais, nos vários estágios de um desenvolvimento como análise, projeto e implementação, os 
objetos de negócios são os mesmos. A estrutura em objetos da fase de análise permanece a mesma na fase 
de projeto, enriquecida de alguns objetos adicionais da implementação, facilitando a medição e o 
monitoramento das atividades de desenvolvimento do sistema.

Assim, dentro do ambiente de desenvolvimento deve-se usar uma estratégia básica: procurar integrar os 
sistemas de acordo com as necessidades de negócio, utilizando-se componentes especializados que 
promovam uma integração com alto grau de desacoplamento entre o sistema e o profissional. Esses 
componentes têm a responsabilidade de prover o interfaceamento. Dessa maneira, as próprias 
características e estruturas providas pela orientação a objetos promovem o desacoplamento para manter a 
independência técnica entre os sistemas.



4.      A TOPOLOGIA DAS LINGUAGENS

Topologia de uma linguagem é a forma esquemática que os mecanismos dessa linguagem podem assumir: 
Enquanto nas linguagens de primeira e segunda geração a topologia era plana, isto é, não havia o 
aninhamento de sub-rotinas e dados, nas linguagens de terceira geração isto começou a mudar, junto com 
os conceitos. A brecha cedeu lugar para estruturas ainda mais complexas: o esquema abaixo mostra, em 
relação às épocas, a Topologia adotada.

Na Quarta geração temos a metodologia Orientado a Objetos com suas características (encapsulamento, 
herança,..) evidentes na figura abaixo. Buscando um melhor esquema na linguagem a ser desenvolvida.
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4.1.            Programação Orientada a Objetos (OOP)
Programação Orientada a Objetos (Object-Oriented Programming) é a programação em que 

previamente se decidem as estruturas de dados e de funcionamento de acordo com o método de objetos, 
ou seja, é um método de implementação em que os programas são organizados como coleções 
cooperativas de entidades chamadas objetos (entidades estas definidas formalmente no capítulo 3), cada 
qual representando uma instância de uma classe, e cujas classes são todas membros de uma hierarquia 
unida via relações de herança.

4.2.            Projeto Orientado a Objetos (OOD)
Projeto Orientado a Objetos (Object-Oriented Design) é um método de projeto de sincronizar e 

organizar o processo de decomposição orientada a objetos em uma notação que descreva ambos os 
aspectos físico e lógico, tanto quanto os modelos estático e dinâmico do sistema em projeto. 

4.3.            Análise Orientada a Objetos (OOA)
Análise Orientada a Objetos (Object-Oriented Analysis) é um método de análise ou decomposição 

que examina requerimentos da perspectiva de classes e objetos do domínio do problema. Em resumo, a 
OOA se preocupa em enxergar a estrutura do problema e decompô-la em entidades abstratas de classes e 
objetos, enquanto o OOD procura organizar e descrever essa estrutura sistematicamente em um modelo 
de objetos, e a OOP implementa essas estruturas assim modeladas em código de computador.

4.4.            Elementos do Modelo de Objetos
Assim como há muitos jeitos de se pensar, há muitos jeitos de se programar. O Método de 

Orientação a Objetos é um dos modos de se pensar para se programar, porém há outros estilos possíveis, 
inclusive combinados. São considerados cinco tipos principais de linguagens de programação, aqui 
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listados com os tipos de abstração que empregam: 

•                    Orientadas a Procedimento - Algoritmos 

•                    Orientadas a Objeto - Classes e Objetos 

•                    Orientadas por Lógica - Metas, freqüentemente expressas em cálculos de predicados. 
Regras Se - Então 

•                    Orientadas por funções – expressas em notações de cálculos matemáticos.

•                    Orientadas por Restrição - Relações invariáveis 

Não há estilo de programação que seja o melhor para todas as aplicações. Cada uma delas tem seu 
conjunto de conceitos, que requer maneiras diferentes de pensar sobre o problema. Cada qual tem sua 
aplicabilidade, conforme o problema proposto.

O Método de Orientação a Objetos segue os seguintes conceitos principais: 

•                    Abstração 

•                    Encapsulamento 

•                    Modularidade 

•                    Hierarquia 

Por princípios, se uma linguagem não tiver alguns desses conceitos, ela já não é considerada como 
orientada a objetos.

E há os seguintes conceitos menores: 

•                    Tipagem 

•                    Concorrência 

•                    Persistência 

Certifique-se que uma linguagem que não tiver um ou mais desses três elementos, nem por isso 
ela deve deixar de ser considerada orientada a objetos.

4.5.            Elementos maiores 
Estes consistem em elementos indispensáveis para a metodologia de Orientação a Objetos. 

4.5.1.               Abstração

Abstração é algo que denota as características essenciais que um objeto distinguem de todos os 
outros tipos de objetos e portanto definem nitidamente os limites conceituais relativos à perspectiva do 
observador.

Um exemplo mais esclarecedor talvez fosse o de um sensor de temperatura programado por 
computador. Ele tem várias propriedades, como cor, tamanho, peso, potência da bateria, etc., mas são 



poucas que nos interessam. Suponhamos que só nos interessemos por ligar este sensor, desligá-lo, e ler 
temperatura do ambiente. Ligar, desligar e ler temperatura são três métodos em que queremos focar, e 
temperatura do ambiente é a propriedade que nos interessa.

4.5.2.               Encapsulamento

Encapsulamento é o processo de esconder todos os detalhes de um objeto que não contribuem para 
suas características essenciais.

Ainda que esse termo pareça obscuro (tudo parece meio vago até se começar a mexer de fato com 
esse tipo de programação, por sua própria natureza extremamente ligada à cognição humana), na verdade 
é bem simples: há uma parte do código de objeto (praticamente todo este código), cujos detalhes internos 
não devem ser vistos pelo programador que vai usar o objeto, pois este pode querer usar detalhes que 
dependem de implementações particulares. Isto causaria uma ruptura num dos elementos essenciais da 
filosofia de objetos, que é a evolução do código. Pode-se ter que mudar a implementação interna de um 
objeto para corresponder, por exemplo, à mudança física de um objeto real, portanto não seria necessário 
mudar toda a programação que usasse esse objeto. Suponhamos, por exemplo, o nosso sensor programado 
por computador: muda-se o modelo, e a programação para ele é diferente do original. Porém, não será 
necessário refazer todo o programa, e sim apenas o objeto sensor, que continuará inclusive com a mesma 
aparência "externa".

4.5.3.               Modularidade

Esta é a propriedade de um sistema de ser decomposto em um conjunto de módulos coesivos e 
relacionalmente desprendidos.

É isto que nos permite tratar o problema de acordo com a filosofia de objetos: tudo será modelado 
assim, de modo que a cada momento da programação só precisaremos nos preocupar com os objetos ou 
módulos que estamos programando, sem precisar pensar diretamente nas ações e reações dos outros. Não 
que estes não terão estas ações, mas as ações possíveis sobre o objeto (ou dele sobre um outro) são 
nitidamente definidas no próprio objeto ou módulo, não podendo haver ocasionais desvios inesperados de 
código.

A facilidade de vermos um objeto como uma entidade, algo moldável e desprendido, nos leva 
também ao conceito anterior de encapsulamento, pois que sem este não há modularidade; juntando os 
dois, percebemos que vemos um objeto como uma "caixa preta", que faz, dentro de um conjunto limitado 
de ações, o que quisermos, e tem um estado interno definido, assim como uma existência própria - 
comparável a um objeto real, físico. 

4.5.4.               Hierarquia

Hierarquia é uma graduação ou ordenamento de abstrações. Isto se entende melhor através de 
exemplos: Um computador é feito de CPU, Gabinete, Monitor, Teclado e outros dispositivos. A CPU, por 
sua vez (e aqui o que fazemos é diminuir o nível de abstração), é formada de portas lógicas; as portas 
lógicas, por sua vez, são formadas de transistores; estes, por sua vez, são formados de cristais, metais e 
substâncias químicas; estas por sua vez, formadas por moléculas, que são formadas por átomos, e daí vai. 
Isto é uma hierarquia de abstrações, e não entenderíamos o que isso quer dizer se quiséssemos, por 
exemplo, ver todo o conjunto "computador" a partir do nível do átomo. Nossa capacidade de cognição 
não chega a isto, temos que hierarquizar as abstrações para entendê-las.

Perceba como esses conceitos vão se completando e se integrando à medida em que são 
introduzidos. Aqui vemos que a hierarquia faz um sentido bem mais concreto considerando os três 
conceitos anteriores.



4.6.            Elementos Menores
A seguir veremos os elementos menores que não são indispensáveis, mas necessários para que consiga 
todas as vantagens da Orientação a Objetos.

4.6.1.               Tipagem

Tipagem é a ênfase da classe de um objeto, tal que objetos de tipos diferentes não possam ser 
trocados, ou, se podem, apenas de maneiras muito restritas.

Existem três formas de tipagem: 

•                    Tipagem forte - é quando os elementos de dados e de estrutura de objetos são definidos de 
modo que um objeto que seja de um tipo diferente não possa nunca ser colocado no mesmo lugar do 
objeto em questão. 

•                    Tipagem fraca - é quando esse elementos são definidos de modo que, em determinados 
contextos, certos dados e elementos de um objeto possam ser considerados tais que ele se torne 
praticamente igual em estrutura a outro. 

•                    Não-Tipagem - é quando a definição desses elementos fica em aberto, podendo haver 
confusão estrutural (embora haja maior flexibilidade). 

A tipagem é um dos conceitos mais difíceis de entender, não tendo práticas com as linguagens. O 
máximo que se pode dizer é que a tipagem forte previne que misturemos laranjas com melancias.

4.6.2.               Concorrência

É a propriedade que distingue um objeto ativo de um não-ativo. Ativo e não-ativo podem ter 
diferentes significados para diferentes ambientes: em um ambiente multitarefa, ativo é o objeto cujo 
código está sendo executado ou em estado de espera; em um ambiente monotarefa, pode ser apenas um 
objeto que foi acionado e ainda não foi dispensado - por exemplo, o nosso sensor de temperatura: 
associamos ele a um sensor físico, real, e ele continua a existir em concorrência com os outros sensores 
enquanto não houver uma ordem específica para limpar a área de memória referente a ele e desassociá-lo 
do nome.

4.6.3.               Persistência

Persistência é a propriedade de um objeto pela qual sua existência pode transcender o tempo (ou 
seja, continua a existir após seu programa criador cessar de existir) e/ou espaço (ou seja, o local do objeto 
muda do espaço de endereço em que foi criado).

Um exemplo prático: em algum processador de textos em um ambiente de janelas como o 
Windows da MicroSoft, criamos um desenho embutido no texto que estamos redigindo e usamos a opção 
"cut" (cortar) para retirá-lo do documento juntamente com algum texto; fechamos o processador de 
textos, abrimos algum outro aplicativo e então inserimos o que estava na memória dentro do documento 
com que estamos agora lidando, seja ele de qual tipo for. O elemento que inserimos continuará sendo 
tratado como algum texto e aquele desenho que fizemos. Sua existência transcendeu o tempo de vida do 
aplicativo original sem problemas.



4.7.            Benefícios do Modelo de Objetos
O Modelo de Objetos, como já foi dito, evoluiu juntamente com a Engenharia de Software. Por isso, há 
muitos benefícios associados a ele que fazem deste método o mais adequado para a maioria das 
aplicações.

Em primeiro lugar, a manutenção. O Modelo de Objetos é muito adequado para sistemas que 
pretendem evoluir com o tempo, pois sua estrutura permite que se mude a implementação interna de um 
objeto sem ter que mudar todo o código que se situa acima deste. Obviamente, introduzir novas 
características também se torna mais fácil; o modelo de objetos é um modelo maleável. Onde a procura de 
erros e o reparo dos mesmos se faz com muita facilidade, visto que cada objeto deve ser uma entidade 
totalmente funcional por si própria, podendo ser testada separadamente. A hierarquia garante que, se um 
erro ocorre em um determinado nível de abstração, ele está localizado ou em objetos inferiores na 
hierarquia ou no objeto em questão, facilitando a localização do erro. É importante notar que um erro em 
determinado nível pode propagar-se para níveis maiores, comprometendo a integridade do programa, o 
que nos faz frisar ainda mais a necessidade de se testar os módulos e objetos à medida em que vão sendo 
feitos.

Princípios como, encapsulamento e modularidade fazem do modelo de objetos mais adequado 
para sistemas que necessitem de manutenção constante. O encapsulamento impede que o programador 
cometa erros pensando na implementação interna de um certo objeto, visto que ele não terá acesso a isso. 
A modularidade permite que as partes, independentes, possam ser testadas separadamente para facilitar a 
localização do erro.

A orientação a objetos vem facilitar a execução de tarefas como: Aprimoramento e Gerenciamento 
de Software, Introdução ao Gerenciamento de Riscos na Confecção de Software, Manutenção de 
Software, Refinamento de Software, Reutilização de Software e Teste de Software .

Além dessas vantagens mais óbvias (pois o Método de Orientação a Objetos foi construído em 
cima delas), há outras que o tornam ainda mais interessante: o Modelo de Objetos foi feito primeiramente 
para simuladores. Sua relação com o mundo real é direta, as abstrações são tais que tornam-se 
automáticas ao se programar. Com uma certa prática em Programação Orientada a Objetos, não mais se 
tem o grande intervalo entre a análise, o projeto e a programação. Não que isso faça do Modelo de 
Objetos bom apenas para simulações. Várias outras abstrações, não relacionadas diretamente com o 
mundo real, podem ser colocadas no modelo de objetos sem dificuldade. Pode-se dizer que este modelo é 
o modelo mais próximo de um modelo universal.



5.      MÉTRICAS EM SISTEMAS 
ORIENTADOS A OBJETOS
Foi por volta de 1990 (BIEMANN, 1992)  que a orientação a objetos aparece tão forte na indústria. E 
estabelecer métricas neste paradigma exige uma revisão conceitual em alguns pontos como acoplamento e 
coesão de dados. A maior dificuldade no uso de métricas orientadas a objetos está no fato de que várias 
empresas de alta competitividade no mercado de produtos de software estão aplicando a tecnologia que 
lhes permite lançamentos de produtos a uma média de três a quatro meses. Muitas das métricas não são de 
acesso público mas é notório o ganho em produtividade obtido, considerando especialmente através de 
dois indícios (complexidade e prazos de lançamento) que também servem como métricas: versões de 
produtos de software para uso pessoal como editores de texto, planilhas eletrônicas, interfaces de 
navegação na Internet se apresentam cada vez mais complexos com um número de funções cada vez 
maior em prazos pequenos da ordem de três meses.

5.1.            Métricas para sistemas orientados a objetos
A tecnologia orientada a objetos utiliza uma variedade de estruturação da abstração na programação, no 
projeto e na análise. Vale a pena ressaltar três importantes mecanismos dessas abstrações: um deles é 
abstração de dados e funções; outro é  a herança e por fim o mecanismo de mensagem para controle e 
comunicação entre objetos. Variáveis não acessadas diretamente e sim através de solicitações de serviços 
realizados através de mensagens.

Software dentro do paradigma tradicional utiliza procedimentos e funções como os maiores mecanismos 
de abstração, ou seja, um conjunto de procedimentos e um conjunto de dados acessados por eles. Nesse 
caso o sistema é uma coleção de procedimentos e funções.

Num sistema de software orientado a objetos, o software é composto de uma coleção de elementos onde a 
menor unidade é a classe ao invés de procedimentos. Uma classe é uma especificação encapsulada de tipo 
abstrato de dados e de operações. Para alterar o estado interno de um objeto, é preciso enviar uma 
mensagem para o objeto. As respostas às mensagens são especificadas através de métodos que são, na 
essência, procedimentos. Eles tem variáveis locais e enviam mensagens para outros objetos. Outro ponto 
específico é o de herança que fornece suporte para criar classes especializadas com base numa já existente 
através de mecanismo de herança.

De acordo com  Tergaden (TERGADEN, 1995)  existem alguns níveis de métricas a serem aplicadas 
tomando como base a caracterização estrutural de sistemas orientados a objetos, que são:

Nível de método – Este nível refere-se às operações definidas para uma classe. Este nível corresponde 
aos procedimentos e funções de uma software tradicional. Assim os conceitos de medidas do software 
tradicional podem ser aplicados neste nível (OTT, 1995);

Nível de objeto – As classes correspondem ao elemento unitário, assim como os procedimentos 
correspondem ao elemento unitário de um software tradicional. O problema central aqui é definir como  
estabelecer o modelo de métricas para uma classe. Um dos caminhos é definir uma classe como uma 
unidade autônoma, cuja a métrica é obtida a partir da composição de métricas dos métodos que compõe 
cada classe (MELTON, 1996); e

Nível de sistema – Cada classe esconde detalhes através da técnica de encapsulamento para preservar a 
integridade das informações de cada uma delas. As mensagens passadas de um objeto para outro 
estabelecem um grafo de chamada de métodos que também contribui para análise de complexibilidade de 
chamada. Assim, um sistema pode ser modelado como um conjunto de classes conectados com recursos 
de hierarquia de herança e canais de mensagens que são as relações entre as classes:



Estrutura de herança – Herança é única nos sistemas orientados a objetos. As hierarquias de classes, 
subclasses e superclasses podem ser representados por um gráfico de hierarquia de classes. Esse gráfico 
deverá permitir que se derive as métricas referentes às classes e às subclasses.

5.2.            Métrica de Visibilidade de Pacotes/Classes
Gannon, Katz e Basili (GANNON, 1986) propuseram métrica denominado de package visibility metric 
(métrica de visibilidade de pacotes/classes), que é baseada na identificação e contabilização de módulos 
unitários. Essa métrica é baseada na contagem de:

•                    Unidades (de uma package) que acessam informações numa determinada unidade;

•                    Unidade onde as packages(Pacotes/Classes) são visíveis;

•                    Unidades onde uma package pode ser visível adicionando-se a cláusula with; e

•                    Unidades onde os packages são visíveis depois de se usar a cláusula with nas unidades 
locais mais especificas (Proposta).

Essas métricas baseiam-se na contagem do número de packages. A métrica de acesso a packages indica 
um número que relaciona o número de packages de objetos não locais que são acessados em uma 
package. Ela é calculada como uma proporção de número de objetos não locais (declarados como pacotes 
externos) que são acessados pelo pacote pelo comprimento do pacote (medido em linhas de código). Os 
autores mostram que a métrica de acesso a package dá indícios de acoplamentos e dificuldades de alterar 
ou manter um pacote. Entenda-se uma package como um conjunto de objetos. Produtos de mercado para 
microcomputadores conhecidos como componentes são exemplos de elementos cabíveis de serem 
submetidos a estas métricas.

5.3.            Métricas Propostas por Sheetz
Sheetz, Tegarden e Monarchi (SHEETZ, 1991) derivaram um conjunto de métricas baseadas na definição 
de classes e as relações de herança. Algumas delas:

Métricas de Classes:

•                    Utilização: Indica o número de classes usadas por uma classe;

•                    Fan-in/Fan-out : Número de mensagem recebidas/enviadas por uma classe;

•                    Fan-Down: Número de subclasses de uma classe;

•                    Fan-Up: Número de superclasses de uma classe;

•                    Profundidade classe-pai: Máximo número de níveis acima de uma classe numa relação de 
hierarquia de herança;

•                    Profundidade classe-folha: Máximo número de níveis abaixo de uma classe numa relação de 
hierarquia de herança;

•                    Conflito Classe-pai: Número de propriedades definidos entre classe e pai da classe com o 
mesmo nome;



•                    Conflito Pai-pai: Número de propriedades definidos em múltiplos pais da classe com o 
mesmo nome (herança múltipla);

Métricas de estrutura de herança:

•                    Profundidade máxima: Número de níveis entre a raiz e folha da árvore de classes na maior 
distância de hierarquia possível;

•                    Largura máxima: Número máximo de classes num dados nível;

•                    Número de associações de herança: Numero de links de herança;

Um estudo encaminhado por Lake e Cook (LAKE, 1992) indicou que é mais fácil para os programadores 
executar mudanças nas classes próximas das raízes da árvore de hierarquia. O estudo foi feito tomando 
como base um levantamento em torno de 10 sistemas, através de uma ferramenta capaz de analisar um 
programa em C++ e gerar uma arvore de hierarquia de classes e indicar o número de classes em cada 
nível, a profundidade de cada classe na árvore e o número de subclasses de cada classe. Este estudo foi 
apresentado com resultados classificados como preliminares uma vez que estudos estão prosseguindo 
num campo maior de análise de sistemas existentes.

5.4.            Métricas de Chidamber[92]
Chidamber e Kemerer (CHIDAMBER, 1992) investiram esforços no desenvolvimento de métricas 
estruturais em projetos orientados a objetos. Eles desenvolverem um conjunto de métricas que incluem:

•                    Métrica de tamanho baseado no número de métodos por classes;

•                    A profundidade de herança de uma classe;

•                    O número de filhos;

•                    Número de associações sem herança com outras classes;

•                    Número de métodos que podem ser invocados por outras classes;

•                    Não-coesão de classes baseadas em varáveis em instâncias não compartilhadas.

Essas métricas foram aplicadas em dois sistemas, um em C++ e outro em Smaltalk. Um dos fatos 
relevantes neste estudo foram que as métricas aplicadas sobre esses sistemas não utilizavam muitas 
estruturas de herança. Uma evolução destas métricas foram incrementadas por Li e Henry (LI,1993) que 
adicionaram entre outras técnicas de métricas. Eles adicionaram métricas de acoplamento através de 
mensagens passadas, através de declarações de envio, e também medido pelo número de dados ADT-
Abstract Data Types(Tipo Dados Abstratos) definidos na classe. Eles definem vários tipo de métricas de 
tamanhos de classes incluindo o número de métodos locais e número de comandos. Eles também mostram 
que as métricas podem ser estatisticamente relacionadas com os esforços de manutenção.

Bieman conclui que muitas das métricas citadas ainda devem ser melhoradas em termos de conceituação 
e aplicação. Segundo este pesquisadores (MELTON, 1996), as métricas orientadas a objetos: (a) 
combinam métricas com diferentes atributos elaborando composições ou combinações com perdas de 
sensibilidade de medida; (b) Ajustam simples contagem com pesos, tornando difícil senão impossível de 
existir numa determinada escala; (c ) confundem sistemas de medidas com sistemas de estimativas. Essas 
considerações, segundo o autor devem melhorar com o aprofundamento nas pesquisa de medidas sobre 
software orientada a objetos.        



5.5.            Métricas de Reuso de Karunanithi (KARUNANITHI, 
1993)
Um grande campo de estudo com relação a métricas de sistemas orientados a objetos, especialmente nos 
aspectos de projeto e programação, está no impacto da elaboração de sistemas de software usando 
componentes reusáveis. São componentes que podem ser reusados diretamente ou especializados através 
de construções de subclasses. Brian Hederson-Sellers aponta em suas pesquisas (HEDERSON-
SELLERS, 1992) as diferenças de métricas para elaboração de estimativas, através da comparação de 
métricas de sistemas procedurais e sistemas integrados usando recursos de reutilização de código.

As métricas atualmente utilizadas para quantificar reuso não estão diretamente relacionadas com a 
orientação a objetos, de modo que há muitas oportunidades de se realizar pesquisas neste campo. Um 
centro de pesquisas que não deve deixar de ser referência é a CSU-Colorado State University 
(Universidade Estado Colorado) onde existe grupo especializado neste estudos. Pesquisas registradas por 
Bieman (em BIEMAN, 1991) classificam a reutilização de software, identificam perspectivas de reuso, 
propõem abstrações para reuso e sugerem atributos de reuso e métricas associadas com sistemas 
orientados a objetos. No trabalho de Karunanithi e Bieman em BIEMAN (1993 a), estas definições são 
estendidas para a linguagem ADA, ou seja, projetos de software baseado em objetos, patrocinado pela 
NASA, CTA e (Colorado Advanced Software Institute).Valem algumas definições, segundo estes 
estudos:

•                    Classificação de Reuso: A reutilização pode ser classificada segundo o modo em que ela 
acontece: Público ou Privado; Puro ou Genérico ou por níveis; e de modo direto ou indireto;

•                    Reuso Público/Privado: Reuso público acontece quando um sistema se utiliza de software 
construído externamente a ele, enquanto que o reuso privado acontece dentro do próprio sistema;

•                    Reuso Puro/Genérico/Por níveis: O Reuso Puro é quando se utiliza software sem nenhuma 
modificação; Reuso por níveis acontece com modificação do módulo a ser utilizado (independente se a 
linguagem suporta ou não a modificação por técnica de herança); e o genérico refere-se ao uso de pacotes 
genéricos  -  eles são templates genéricos que sofrem processos de adequação e preparação através de 
compilações parametrizadas;

•                    Reuso Direto/Indireto: Reuso direto refere-se ao reuso de um software, sem auxílio de 
uma entidade intermediária; Reuso indireto usa entidades intermediárias. O número de indireção depende 
do número de entidades intermediárias. Numa arquitetura Cliente-Servidor acontece tais situações.

Segundo Bieman (MELTON, 1996), linguagens orientada a objetos suportam reuso da seguinte maneira:

•                    Reuso puro, através da instanciação e uso de classes pré-definidas;

•                    Reuso genérico através de uso de templates genéricos; e 

•                    Reuso por níveis, através da técnica de herança.

5.6.            Avaliações possíveis a serem obtidas
As métricas devem ser cuidadosamente projetadas para que possam ser eficazes como elemento de 
administração e controle de processos de software. Vale ressaltar o trabalho efetuado por Karunanithi e 
Bieman, especialmente no que se refere a definição de métricas relacionadas com a reutilização. Como 
resultado de suas pesquisas, obtiveram uma lista de métricas  relacionadas com a organização 
cliente/servidor (fornecedor). As Tabs. 3.2 e 3.3 registram essas métricas em separado, segundo o ponto 
de vista de servidores e clientes (BIEMAN, 1993b), das quais apresenta-se na forma de tabela. Ver 



Tab.3.2.

# MÉTRICAS(Do ponto de vista de 
Classes CLIENTES)

DEFINIÇÃO

 Por nível Métrica de herança

1 #Classes servidoras diretas Número de superclasses diretas.

2 #Classes servidoras indiretas Número de classes servidoras com 
relacionamento indireto com a classe 
nos aspectos de uso, instanciação e 
herança.

3 #Servidores pai indiretos Número de superclasses indireto da 
classe cliente.

4 #Métodos de servidor herdados 
diretamente

Número de métodos de classes 
servidoras disponíveis para clientes.

5 #Métodos de servidores extendidos Número de métodos extendidos dos 
métodos das classes servidoras.

6 #Métodos de servidor diretamente 
redefinidos

Número de métodos redefinidos, através 
de especialização, os correspondentes 
métodos das classes servidoras.

7 #Métodos de classes servidoras 
diretamente sobrecarregadas 

Número de métodos em classes clientes 
que sobrecarregam métodos das classes 
servidoras.

8 #Caminhos de acesso indireto às 
classes servidoras

Número de caminhos conectando a 
classe cliente e as classes servidoras.

9 Comprimento dos caminhos para os 
servidores indiretos

Número de segmentos de acesso indireto 
conectando as classes cliente e 
servidoras.

10 #Caminhos de acesso indireto as 
classes servidoras-pai

Número de caminhos conectando cliente 
e classes servidoras pai.

11 Tamanho: do caminho até as classes 
servidoras-pai

Número de segmentos de acesso indireto 
conectando a classe cliente às classes 
servidoras-pai.

Tab.3.2  -  Métricas de reuso do ponto de vista de classes cliente (Karunanithi e Bieman, 1993b).

 

Do ponto de vista de classes servidoras, vale a seguinte relação de métricas de reuso, conforme mostra a 
Tab.3.3.



# MÉTRICAS(Do ponto de vista de 
Classes SERVIDORAS)

DEFINIÇÃO

 Por nível Métrica de herança

1 #Classes cliente diretas Número de superclasses diretas.

2 #Classes cliente indiretas Número de classes cliente com 
relacionamento indireto com a classe 
nos aspectos de uso, instanciação e 
herança.

3 #Clientes-filhos indiretos Número de superclasses indireto da 
classe servidora.

4 #Métodos de servidor acessados 
pelas classes cliente

Número de métodos de classes 
servidoras acessadas pelas classes 
clientes.

5 #Caminhos de acesso indireto às 
clientes

Número de caminhos conectando a 
classes servidoras e clientes.

6 Comprimento dos caminhos indiretos 
para as classes clientes

Número de segmentos de acesso indireto 
conectando as classes cliente e 
servidoras.

7 #Caminhos de acesso indireto as 
classes cliente-filhas

Número de caminhos conectando a 
servidora e as classes clientes-filhas.

8 Tamanho: do caminho até as classes 
clientes-filhas.

Número de segmentos de acesso indireto 
conectando a classe servidora às classes 
clientes-filhas.

Tab.3.3  -   Métricas de reuso do ponto de vista de classe servidora (Karunanithi e Bieman, 1993b)

 

Como pode ser visto, existem muitas métricas para sistemas orientado a objetos e nesse caso é necessário 
um planejamento em cada contexto de aplicação, onde certamente estas métricas devem estar centradas 
em classes. 



6.      PROJETO DESENVOLVIDO
Um sistema hipotético para Biblioteca desenvolvido na Metodologia Orientada a Objetos com recursos de 
modelagem do WithCLASS 97, é detalhada a seguir. Sendo descritos todos os componentes para um 
projeto com exemplo do trabalho desenvolvido.

6.1.            Descrição do Sistema
Nesta parte deve-se descrever qual é a proposta do sistema, um resumo sobre o sistema.

Por exemplo, um sistema de controle e empréstimos do material de uma biblioteca. A biblioteca tem um 
gerente cuja função é cadastrar novos materiais e analisar o interesse pelo material existente de modo a 
atualizar o acervo. Todo o processo de pesquisa e empréstimo é feito pelos próprios usuários através do 
sistema.

6.2.            Modelo de Casos de Uso
Os Casos de Uso de um sistema devem ser pesquisados junto ao usuário/cliente através de várias 
entrevistas para conseguir entender as necessidades previstas para o sistema a ser construído. Diagramas 
ilustrativos sempre são de grande valia para que outras pessoas entendam suas idéias e cheguem a uma 
conclusão para evitar desencontros na construção do sistema.  Descrever cada módulo do sistema é muito 
importante para que não fiquem dúvidas no entendimento do sistema.

Fig. 6-1 - Modelo de Casos de Uso do Sistema

6.2.1.               Pesquisando um assunto

•                    Atores

Usuário

•                    Objetivo principal
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Pesquisar o material disponível sobre um determinado assunto, através de autores, títulos, palavras 
chaves, tipo de material, etc..

•                    Exceções

Não existe o material.

•                    Alternativas

Não há

•                    Ver também

Cadastrando material

6.2.2.               Emprestando Material

•                    Atores

Usuário

•                    Objetivo principal

O usuário solicita o empréstimo de um material da biblioteca, informando o código do material e o seu 
código (acompanhado de uma senha)

•                    Exceções

O usuário não está autorizado. Avisar o gerente.

•                    Alternativas

Se o material não estiver disponível pode ser reservado. A reserva coloca o material a disposição do 
usuário assim que ele for devolvido, pelo período de um dia. O usuário pode ser avisado (via e-mail) da 
disponibilidade do material

•                    Ver também

Reserva, Devolvendo Material

O Caso de Uso abaixo mostra em detalhe o processo de empréstimo. Nele observa-se 4 objetivos do 
processo de empréstimo: Verificação da disponibilidade, reserva do material, retirada do material e 
devolução do material.



Fig. 6-2 - Caso de Uso detalhado do empréstimos

6.2.3.               Cadastrando um novo Material

•                    Atores

Gerente

•                    Objetivo principal

Alimentar o sistema das informações relativas a um novo material recebido.

•                    Exceções

Se o material já existir, verificar as informação cadastrais e aumentar a quantidades

•                    Alternativas

Não Há

•                    Ver também

Não Há

6.2.4.               Fazendo uma análise das consultas

•                    Atores

Gerente
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•                    Objetivo principal

Extrair relatórios de desempenho do acervo, materiais mais procurados, analisar filas de reservas, e outros 
índices gerências

•                    Exceções

Não há

•                    Alternativas

Não há

•                    Ver também

Não há

Com este relatório descrevendo as partes principais do sistema fica muito mais fácil desvendar 
problemas e inconsistências no projeto.

6.3.            Analise de Cenários
Analisar os cenários que o sistema irá enfrentar para que possam ser efetuadas todas as consistências 
necessárias para que o negócio não seja prejudicado pelo sistema.

6.3.1.               Pesquisando um Assunto

Fig. 6-3 - Diagrama de Seqüência sobre a pesquisa de um assunto
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6.3.2.               Emprestando Material

Fig. 6-4 - Diagrama da Seqüência de Eventos de um Empréstimo

6.3.3.               Cadastrando Material e Usuários

Fig. 6-5 - Cadastro de Material e de Usuários

 

Os módulos principais necessitam deste nível de avaliação para se compreender como serão as prováveis 
situações enfrentadas pelo sistema junto ao negócio,  e qual será a melhor escolha e consistência 
necessárias para o bom funcionamento, assim o sistema apoia o negócio.
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6.4.            Modelo de Classes Preliminar
O modelo de Classes deve ser montado para iniciar a análise técnica do sistema,  começando e a cada 
passo melhorando o projeto.

 

O usuário e o material se relacionam em duas situações: reserva e empréstimo de material. O material 
pode ser de diversos tipos. Cada tipo de material possui características próprias mas possuem uma origem 
comum.

Fig. 6-6 - Modelo de Estado do Material

6.5.            Modelo de Análise 
A parte principal do projeto é este modelo de objetos do sistema para que seja efetuado uma análise do 
fluxo de dados dentro do sistema e a hereditariedade.
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Fig. 6-7 - Modelo de Análise Detalhado

 

6.6.            Dicionário de Dados
O dicionário de dados é de suma importância no projeto a ser desenvolvido, onde são descritas as 
características dos dados  para documentação e implementação do sistema. Em muitos ambientes de 
desenvolvimentos (CASE) o dicionário de dados pode ser gerado através do modelo de dados.

 

Nome Tipo Classe 
Responsável

Descrição

     

Usuário Classe --  

nome Atributo Usuário Nome de guerra do usuário

 email Atributo Usuário Endereço eletrônico do usuário

telefone Atributo Usuário número do telefone do 
usuário 

origem Atributo Usuário origem do usuário 
(departamento ou companhia)

código Atributo Usuário seqüencial que identifica o 
usuário

senha Atributo Usuário número inteiro que é usado 
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Nome Tipo Classe 
Responsável

Descrição

para segurança do sistema

CRUD Operação Usuário  

    

Material Classe -- Material a disposição dos 
usuários para consulta e 
empréstimo

Código Atributo Material Código do material

Assunto Atributo Material assunto do qual o material se 
trata

palavras-chave Atributo Material lista de palavras chave sobre o 
material

Resumo Atributo Material Breve resumo do material

DataMaterial Atributo Material Data quando o material foi 
produzido

Título Atributo Material Título do material

Autor Atributo Material Autor principal do material

CRUD Operação Material  

    

Empréstimo Classe --  

Usuário Atributo Empréstimo  

CodMaterial Atributo Empréstimo  

DataEmprestimo Atributo Empréstimo  

DataDevolucao Atributo Empréstimo  

    

-- Relação 1:1 de Associação Empréstimo  

-- Relação 1:1 de Associação Empréstimo  

    

Revistas Classe --  

Editora Atributo Revistas  

Volume Atributo Revistas  

Numero Atributo Revistas  



Nome Tipo Classe 
Responsável

Descrição

Mês Atributo Revistas  

Local Atributo Revistas  

    

CDROM Classe --  

Velocidade Atributo CDROM  

Local Atributo CDROM  

    

Documentos Classe --  

Diretório Atributo Documentos  

Arquivoi Atributo Documentos  

BackupNr Atributo Documentos  

    

Livros Classe --  

Editora Atributo Livros  

ISBN Atributo Livros  

paginas Atributo Livros  

Local Atributo Livros  

    

VHS Classe --  

duração Atributo VHS  

local Atributo VHS  

    

CDMusica Classe --  

Destaques Atributo CDMusica  

Estilo Atributo CDMusica  

    

Reservas Classe --  

Usuário Atributo Reservas Nome do usuário que esta 



Nome Tipo Classe 
Responsável

Descrição

fazendo a reserva

CodMaterial Atributo Reservas Código do material reservado

DataReserva Atributo Reservas Data até a qual o material 
ficará reservado para o usuário

    

-- Relação 1:1 de Associação Reservas  

-- Relação 1:1 de Associação Reservas  

    

 Classe --  

 

6.7.            Modelo de Pacotes (Camadas)
De acordo com o planejado para a plataforma do sistema e os padrões definidos monta-se as camadas de 
classes do sistema,  para integração do mesmo com o Sistema Operacional , Rede e outras interfaces.

Fig. 6-8 - Divisão do Sistema em Camadas

 

O sistema se divide em uma camada de objetos de interface construídos em um ambiente Windows, que 
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aciona objetos de negócio que executam as funções do sistema, atualizando e consultando uma camada de 
classes persistentes armazenadas em um banco de dados.

6.8.            Diagrama de Colaboração das Interfaces
As interações humanas no sistema são descritas nesta parte mostrando o que pode chegar ao sistema e o 
que o sistema deve responder a cada interação do usuário.

Fig. 6-9 - Diagrama de Colaboração das Interfaces

6.9.            Arquitetura do Sistema

Fig. 6-10 – Arquitetura Física do Sistema
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6.10.        Modelo de Classes do Projeto
Sendo assim, temos o modelo de classes final do projeto, tendo em vista o que as entidades Gerente e 
Usuário vão precisar para desenvolver o seu trabalho junto ao sistema. E com isso, podemos passar com 
este modelo a dar início ao desenvolvimento do sistema proposto.

6.10.1.           Interface do Gerente

6.10.2.           Interface do Usuário
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6.10.3.           Classes de Negócio

 

6.11.        Exemplo de Geração de Código
A seguir veremos parte do código do sistema hipotético apresentado, com exemplos para um 
desenvolvimento de fácil entendimento.

6.11.1.           Objetos Persistentes

 

CREATE TABLE Usuario

(  nome string    ,

   email string    ,

   telefone string    ,

   origem string    ,

   codigo Integer    ,

   senha Integer    , 
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  PRIMARY KEY (codigo)

 

);

 

 

6.11.2.           Objetos de Negócio

 

unit Usuario;

{

-- Project       : 

-- Descricao     : 

-- Subsistema    : 

-- Linguagem     : Delphi 2.0 (Object Pascal)

-- Autor         :  

-- Observacao    : Codigo de UNIT gerado pelo WITH CLASS 3.1

--

}

interface

                  

type

TUsuario = class 

 

private

 private nome : string ; 

  private email : string ; 

  private telefone : string ; 

  private origem : string ; 

  private codigo : Integer ; 



  private senha : Integer ; 

 

  : intUsuario ; 

  : intSenha ; 

 

public

 

  constructor DefaultInit;

 

  constructor Init ( anome : string ;

 aemail : string ;

 atelefone : string ;

 aorigem : string ;

 acodigo : Integer ;

 asenha : Integer  );

 

  destructor Done; virtual;

 

  function Getnome : string;  function Getemail : string;  function Gettelefone : string;  function 
Getorigem : string;  function Getcodigo : Integer;  function Getsenha : Integer; 

 procedure Setnome ( anome : string ); 

 procedure Setemail ( aemail : string ); 

 procedure Settelefone ( atelefone : string ); 

 procedure Setorigem ( aorigem : string ); 

 procedure Setcodigo ( acodigo : Integer ); 

 procedure Setsenha ( asenha : Integer ); 

 procedure Selecionar  ;  

  procedure Novo  ;  

  procedure Excluir  ;  



end;

 



7.      CONCLUSÃO
A metodologia proposta nesta monografia é uma parte minúscula da Engenharia de Software, porém a sua 
aplicabilidade é grande tanto na linha acadêmica, como também na linha do mercado. As estatísticas 
demonstram carências fortes em processos de software e a aplicação desta metodologia garante rápida 
melhoria no processo de software, através do uso pragmático e simples da tecnologia orientada a objetos, 
resultando em processos com maturidade suficiente para serem avaliados do ponto de vista de qualidade e 
produtividade.

7.1.            Resultados
O resultado do projeto de um sistema hipotético na prática da nova metodologia de Orientação a Objetos 
(descrita no Cap. 6), assunto desta monografia, foi mostrar como montar um Projeto Orientado a Objetos.

A qualidade do software está diretamente ligada ao projeto, que é a única maneira de traduzir 
precisamente as exigências do cliente (consumidor) em um produto (software) final. O projeto do 
software, como o hipotético da biblioteca apresentado no capítulo anterior, serve de base para todos os 
processos de engenharia e manutenção de software que o seguem. Sem ele, arriscamos construir um 
produto instável, que pode falhar quando pequenas mudanças forem feitas, que será difícil de se testar e 
cuja qualidade só poderá ser avaliada no final do processo de engenharia, onde geralmente o tempo é 
curto e os recursos (financeiros) escassos. 

Assim, a aplicação do método no processo de uma biblioteca atingiu as expectativas quanto a abrangência 
que superou na facilidade de construção do sistema e principalmente na inserção de novos módulos junto 
ao apresentado. O mais impressionante é que de posse da documentação do sistema construído fica muito 
fácil a manutenção do mesmo, onde outro profissional pode efetuar a alteração com a mesma facilidade 
que a pessoa que desenvolveu o sistema.

7.2.            Situação da Metodologia OO no Brasil
Pode parecer que a Orientação por Objetos seja uma tecnologia tão sofisticada que não seja aplicada a um 
país em desenvolvimento como o Brasil. Alguns podem achar que devemos, como os demais países 
desenvolvidos, passar pela programação estruturada e pela modelagem de dados antes de nos 
aventurarmos na Orientação a Objetos. Nada está mais longe da verdade. Por não termos um forte 
compromisso com o passado não precisamos percorrer os mesmos caminhos. Por não termos história 
podemos pular alguns capítulos, e com isso ganharmos um diferencial competitivo. 

 Um país de poucos recursos deve ser comedido nos investimentos. É notória a grande economia que o 
reuso de software promove, e que a Orientação a Objetos é o caminho para o reuso. Desenvolver na 
metodologia OO não é só uma opção tecnológica, é também uma opção de economia.

O momento é oportuno a novos projetos, pois a reengenharia dos processos empresariais promovida pelo 
bug do milênio e revolução da Internet favorecem o surgimento de novas aplicações. Novas aplicações 
devem nascer orientadas a objetos. Pode-se concluir que o futuro está assegurado para quem iniciar hoje o 
desenvolvimento de novas aplicações orientadas a objetos no Brasil. Quem optar por tecnologias 
ultrapassadas não apenas perde uma oportunidade única na história, mas está arriscando o projeto, a 
carreira e o negócio. 

Algumas empresas de software brasileiras estão investindo alto no aperfeiçoamento dos profissionais 
junto a nova metodologia, mas as empresas que o produto final não é software ainda estão procurando 
resolver primeiro o grande problema da informática, bug do milênio.  



Mesmo tendo um grande parque computacional, o investimento das empresas para projetos Orientados a 
Objetos é muito inferior ao retorno, mas ainda não se conseguiu convencer os empresários.
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