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1.  INTRODUÇÃO

 

A Ciência da Computação não é uma ciência estática, pelo contrário é uma ciência que está em constante evolução, 
apresentando mudanças e flutuações, que são quase sempre imprevisíveis, gerando um leque de diferentes possibilidades de 
mercado.

Alguns  enxergam  esse  cenário  como  perigoso  e  cheio  de  incertezas,  outros  mais  otimistas, 

visualizam um horizonte cheio de luz para todos que trabalham com tecnologia da informação.

Mas,  uma coisa é  certa,  sobreviverá no mercado quem acompanhar  essas  mudanças,  buscando 

aprender e reaprender sempre, não ficando preso a procedimentos que no passado podem ter sido seu 

ganha-pão mas que hoje não se aplicam mais.

A Orientação a Objetos é um exemplo clássico da mudança de procedimentos no desenvolvimento 

de software. O mercado cada vez mais exige dos desenvolvedores de software e para não ficarem fora do 

mercado, estes se desdobram para conseguir reduzir o preço e aumentar a qualidade de seus produtos.

A Orientação a Objetos vem suprir boa parte das necessidades dos desenvolvedores de sistemas, 

pois sugere técnicas de reaproveitamento de código, redução significativa na documentação do sistema, 

melhor visualização dos processos, melhor integração entre as equipes em projetos de grande porte, etc.

Com  o  “carisma”  conquistado  pelas  linguagens  visuais,  orientadas  a  objetos  e  eventos,  a 

Modelagem  Estruturada  se  mostra  ultrapassada,  ou  seja,  os  conceitos  antigos  não  atingem  hoje  os 

objetivos perseguidos e portanto precisam ser atualizados.

A Análise Orientada a Objetos é um dos instrumentais mais eficientes utilizados pelos analistas com 

o  intuito  de  impulsionar,  conduzir  e  orientar  o  crescimento  da  produtividade  e  objetividade  no 

desenvolvimento de software.

O mercado mundial de software se modifica ao longo do tempo de acordo com a evolução sócio-

econômica  da  sociedade.  Caso  não  ocorra  uma  adequação  da  metodologia  de  desenvolvimento  de 

sistemas à realidade sócio-econômica, esta pode se tornar um ponto de estrangulamento, interrompendo o 

processo de crescimento de uma empresa.



O paradigma da orientação a objetos, surgiu com a programação no final dos anos sessenta, com a 

linguagem SIMULA. Nos anos setenta, era parte importante da linguagem SMALLTALK, desenvolvida 

pela Xerox. Este paradigma só começou a ser usado na análise de sistemas no final da década de oitenta.

A  medida  que  a  tecnologia  cliente/servidor  ganhou  destaque  no  mundo  corporativo,  e  que  a 

confecção de sistemas deixou de ser um enorme desafio para se tornar um processo mais próximo do 

corriqueiro, a metodologia utilizada para o desenvolvimento passou a esbarrar nas limitações do modelo 

relacional.

Havia necessidade de uma metodologia de desenvolvimento que diminuísse a aderência entre as 

partes do todo que compunha os sistemas, propiciando um maior grau de reutilização de código, tornando 

mais fácil a manutenção e documentação dos sistemas.

Este  trabalho  trata  da  estruturação  de  software  orientado  a  objetos  em  seus  aspectos  mais 

fundamentais, discute o modelo orientado a objetos apresentando, suas limitações e seus benefícios, não 

tendo como objetivo aprofundar nas linguagens ou códigos do paradigma em questão.

Os  exemplos  dos  conceitos  serão  expressos  utilizando  a  metologia  Coad/Yourdon  devido  à 

simplicidade dos modelos e sua integração nas fases de análise, desenho e implementação.

 

1.1   Mudança no pensar

 

A O.O.A.(Object-Oriented Analisys – Análise Orientada a Objetos), como a Análise Estruturada é 

uma  representação  gráfica  de  um  determinado  modelo  que  utiliza  técnicas  e  parâmetros  que  se 

aproximam ao máximo da realidade, forçando seus adeptos a mudar sua forma de pensar, tornando o 

trabalho mais leve e divertido.

A tecnologia de objetos não deve ser encarada apenas como uma forma de programar utilizando os 

recursos  “CTRL-C”(copiar)  e  “CTRL-V”(colar),  sendo  um  modo  de  abordar  o  problema  de  forma 

abstrata, utilizando conceitos do mundo real que podem ser ou não do mundo da computação.

A  modelagem  orientada  a  objetos  se  afirma  basicamente  em  conceitos,  estruturas  e  modelos 

baseados no mundo real,  tais  como: objetos, assuntos, relacionamentos,  etc. que são uma mistura de 

objetos reais e virtuais facilitando a compreensão dos problemas.

Fazendo uma analogia do Objeto com o Ser Humano, cada objeto tem sua vida própria, com suas 

necessidades,  responsabilidades  e  características,  inclusive  com  herança  genética  de  suas  classes 

"PAI/MÃE" e ao longo de suas vidas sofrem alterações, dependendo do ambiente em que vivem.

Na modelagem de objetos essas alterações são tratadas com naturalidade, como na vida humana, 

sendo  o  ser  humano  adaptável  a  qualquer  situação  ou  alteração  do  seu  habitat,  mas  os  “DFD’s” 

(Diagramas de Fluxo de Dados) são mais difíceis de se adequar.

O uso  de  técnicas  orientadas  a  objetos  facilita  o  controle  da  complexidade  do  sistema porque 



promove uma melhor estruturação de seus componentes e também permite que componentes já validados, 

sejam reutilizados.

A área de orientação a objetos é extensa e crescente e seu modelo representa, em software, objetos 

que se encontram no mundo real, podendo ser de vários tipos, como por exemplo, entidades físicas ou 

abstratas.

A  caraterística  mais  importante  (e  diferente)  da  abordagem  orientada  a  objetos  para  o 

desenvolvimento de software é a unificação de dados e funções. 

Exemplo:

 

objeto = dados (privados) + funções (públicas)

 

Os  modelos  orientados  a  objetos  lidam  tipicamente  com  o  problema  de  desenvolvimento  de 

sistemas  de  software  grandes  e  complexos,  sujeitos  a  mudanças,  apresentando-se  como um modelo 

promissor  para  o  desenvolvimento  de  software  mais  confiável  devido  a  características  inerentes  ao 

próprio modelo de objetos, tais como, abstração de dados, encapsulamento, herança e reutilização de 

objetos (componentes).

É comum encontrarmos empresas onde o tempo total gasto com manutenção corresponde a 80% de 

todo o tempo gasto pelas equipes de sistemas.

A modelagem e projetos baseados em objetos proporcionam melhor entendimento dos requisitos, 

projetos menos complicados e sistemas de manutenção mais fácil.

Dentre as grandes questões em desenvolvimento de software hoje, destacam-se: melhor qualidade, 

maior  produtividade,  melhor  gerenciamento,  custos  menores  e  a  manutenibilidade.

O reuso, a manutenibilidade e a facilidade de adaptação a novas situações do ambiente de negócios são as 

maiores vantagens da O.O.A. em relação à Análise Estruturada.

 

1.2   O Modelo de Objetos

 

Os sistemas desenvolvidos hoje tem características diferentes dos sistemas de décadas atrás sendo 

maiores, mais complexos e mais sujeitos a alterações constantes.

Também os sistemas interativos e on-line dedicam mais atenção à interface com o usuário do que os 

sistemas antigos.

Hoje alguns sistemas chegam a ter 70 % da codificação relacionada à interface.

Como os  grandes  problemas da  análise  em quase  todos  os  sistemas  estão  relacionados  com a 

compreensão  do  domínio  do  problema,  comunicação  dos  fatos,  evolução  contínua  e  reutilização,  o 

desenvolvedor precisa compreender e modelar o domínio do problema, especialmente no caso de sistemas 



grandes e complexos.

O reuso da análise, projeto e código em sistemas semelhantes economiza tempo e recursos, podendo 

ser  aperfeiçoados  em  novos  sistemas,  com  soluções  específicas  de  acordo  com  as  restrições  de 

cronograma e orçamento.

Todos estes problemas e dificuldades eram difíceis de serem resolvidos utilizando-se qualquer uma 

das  metodologias  tradicionais  de  desenvolvimento  de  software,  tais  como  a  Análise  Estruturada, 

Modelagem de Entidades e Relacionamentos, etc.

A Orientação a Objetos foi concebida com o intuito de resolver estes problemas, para tal a O.O.A. 

baseia-se na aplicação uniforme dos princípios para administração da complexidade de um domínio de 

problemas e das responsabilidades do sistema dentro dele.

 

1.2.1                 Vantagens

 

As principais motivações para a utilização da OOA são:

 

• Visualizar de forma diferente os diversos domínios do problema;

• Facilitar a compreensão do ambiente de negócios;

• Melhorar a interação entre analistas e usuários;

• Reaproveitar  pontos  comuns  entre  objetos,  diminuindo  assim  o  esforço  da  equipe  de 

desenvolvimento;

• Proporcionar maior estabilidade no caso de mudanças posteriores;

• Reutilização dos resultados da análise, tanto no presente quanto no futuro.

 

Abaixo estão listadas as vantagens de se utilizar a O.O.A:

 

a) Reaproveitamento:

As Classes são projetadas de forma que possam ser reutilizadas em muitos sistemas.

A cada sistema as classes podem ser personalizadas ou incrementadas formando um repositório 

constituído de uma coleção sempre crescente de classes reutilizáveis.

b) Estabilidade/Confiabilidade:

As classes projetadas para reutilização repetida tornam-se estáveis, assim novos aplicativos poderão 

ser construídos a partir de classes maduras/estáveis, tornando-se menos suscetíveis a erros.

c) Encapsulamento:



O encapsulamento esconde o detalhe e faz com que as classes complexas se tornem fáceis de serem 

utilizadas e entendidas, funcionando como caixas pretas para os analistas.

d) Complexibilidade:

O uso  de  técnicas  orientadas  a  objetos  facilita  o  controle  da  complexidade  do  sistema porque 

promove uma melhor estruturação de seus componentes.

e) Produtividade:

O  desenvolvimento  de  sistemas  torna-se  bastante  acelerado  graças  a  reutilização  de  módulos 

funcionais  e às facilidades oferecidas por este tipo de metodologia no uso de ferramentas  CASE-OO 

(Computer Aided Software Engenieering – Engenharia de Software Auxiliada por Computador).

f) Integridade:

O uso de métodos específicos e a tradição no uso de classes armazenadas em bibliotecas dedicadas, 

faz da integridade dos dados uma característica intrínseca dos sistemas Orientados a Objetos.

g) Versatilidade/Facilidade de utilização:

O refinamento do funcionamento do todo através da alteração das partes de um sistema é muito 

mais fácil que no caso de desenvolvimento com outras tecnologias e metodologias.

h) Realismo:

A proximidade do modelo Orientado a Objetos com a realidade corporativa é muito grande.

i) Inteligibilidade:

A comunicação entre o desenvolvedor e o cliente fica muito mais fácil com o uso de um modelo tão 

próximo da sua realidade, o que torna mais produtivo todo período de levantamento de informações.

 

1.2.2                 Desvantagens

 

Abaixo estão listadas as desvantagens de se utilizar a O.O.A..

 

•        Poucos e caros peritos disponíveis no mercado;

•        Demora causada por principiantes ansiosos;

•        Pequenas vantagens caso aplicadas apenas como uma técnica de implementação;

•        As linguagens orientadas a objetos ainda estão em desenvolvimento e/ou estabilização;

•        O número de ferramentas de apoio para análise e projeto é escasso.

•        Falta de suporte para projetos de software em larga escala.

 

1.3   Estrutura do Trabalho



 

A monografia será apresentada através de capítulos, conforme a relação abaixo:

 

2º Capítulo: Conceitos fundamentais da O.O.A.

 

Este capítulo estará apresentando os conceitos fundamentais da Orientação a Objetos, tais como: 

objetos, classes, atributos, herança, etc.

 

3º Capítulo: Comparação entre metodologias

 

Este  capítulo  citará  algumas  das  metodologias  Orientada  a  Objetos  e  seus  respectivos  autores, 

colocando o pensamento de cada um sobre o assunto.

 

4º Capítulo: Estado atual da O.O.A.

 

Este capítulo mostrará o grau de utilização da Análise Orientada a Objetos no Brasil, apresentando e 

discutindo  o  debate  atual  sobre  a  viabilidade  de  se  utilizar  a  tecnologia  de  objetos,  destacando  as 

principais propostas, seus pontos positivos, negativos e os obstáculos encontrados.

 

5º Capítulo: Conclusão

 

Estará  apresentando  a  conclusão  do  trabalho,  após  análise  de  toda  bibliografia  selecionada, 

apresentando o resumo dos resultados e as conclusões alcançadas.

 

1.4   Resumo do capítulo

 

Este capítulo mostrou como será apresentado o trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada e a 

motivação para a execução do trabalho.  Mostrou também um breve histórico da Análise Orientada a 

Objetos, destacando a necessidade da mudança na forma de pensar, as vantagens e desvantagens de se 

utilizar o modelo de objetos.



 

 

 

 

 

2.      CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA O.O.A.

 

Este capítulo estará apresentando os conceitos fundamentais da Orientação a Objetos, tais como: 

objetos, classes, atributos, herança, etc.

A base da modelagem conceitual orientada a objetos é um pequeno número de conceitos que precisam ser bem entendidos  
para a correta representação de sistemas de informação.

Os conceitos da tecnologia de objetos surgiram como resultado do desenvolvimento de diversas 

ferramentas  de  representação  que  adotaram  esse  paradigma  não  havendo  um  consenso  sobre  tais 

conceitos, mas um bloco de conceitos vem se firmando.

No presente  capítulo procura-se  discutir  os  conceitos  que  constituem a  base da  Tecnologia de 

Objetos.

 

2.1   Objetos

 

O principal conceito em um sistema orientado a objetos é a idéia de objeto.

O objeto pode ser qualquer coisa que mereça ser representada no domínio do problema, como por 

exemplo um veículo, um equipamento ou uma pessoa.

Um objeto é uma entidade que possui atributos, que descrevem o estado de um objeto do mundo 

real,  métodos,  que representam os  processos  associados  ao objeto no mundo real,  e  um nome,  que 

designa univocamente o objeto na representação.

A estrutura interna dos objetos consiste em dois componentes básicos:

1 - atributos;

2 - métodos.

Qualquer objeto real possui características como: atributo, estado e comportamento.

 

Exemplos:



 

Objeto Atributos Estados Comportamentos

Carro cor, marca Em movimento, parado acelerar, partir, freiar

Computador clock, marca desligado, ligado ligar, desligar, imprimir

Geladeira Marca, tamanho desligada, ligada ligar, mudar temperatura
Tabela 2.1 - Exemplos de objetos

 

Em programação orientada a objetos, os atributos de um objeto são representados por campos de 

dados (variáveis), seu estado é definido por funções e seu comportamento implementado com métodos 

(mensagens).

A única forma de mudar o estado dos dados é através de métodos.

A  estrutura  de  dados  armazena  os  atributos  de  um  objeto  e  as  operações  definem  o  seu 

comportamento, que é a forma como um objeto age e reage em termos de mudanças de estado e passagem 

de mensagens.

 

Exemplo de objeto, com suas características principais:

 

Identificação - Sensor

Atributos - Modelo, Estado, Tolerância, Valor, Sequência Inicial

Métodos - Iniciar, Monitorizar

 

2.2   Classes

 

"Uma coleção de um ou mais objetos com um conjunto uniforme de atributos (estado) e serviços 

(comportamento), incluindo uma descrição de como criar novos objetos daquela classe" [COY92].

Em sistemas orientados a objetos, classes são descrições de um ou mais objetos com um conjunto 

de características que são definidas através de seus atributos e métodos.

Classes são protótipos utilizados para construir objetos e as características de atributos, estado e 

comportamento do objeto, comuns entre objetos, podem determinar uma classe, que podem ser vistas 

como a planta usada para construir objetos.

Na verdade, os objetos são implementações de classes existentes, logo a classe não é um objeto, 

pois não possui um estado, nem um comportamento específico.

A classe não é algo que existe e que possa ter estados. Os objetos são instâncias das classes e 

quando criamos um objeto, dizemos que instanciamos uma classe.



Toda a  estrutura  de  um objeto  é  definida  na  classe,  que  depois  é  utilizada  quantas  vezes  for 

necessário para criar vários objetos.

Exemplo de uma classe na metodologia Coad/Yourdon:

Figura 2.1 - Classe Carro

 

Na figura acima a Classe é representada pelo retângulo interno em negrito e seus objetos pelo 

externo com traço mais leve.

As três divisórias dentro da classe são para melhor entendimento das características de cada classe, 

sendo a parte superior para a identificação, a central para os atributos e a inferior para os serviços.

 

Exemplo da classe Carro em Java:

 

class Carro {
// Atributos
private String Marca;
private int NumerodePortas;
private int Cor;
// Operações
public Acelere() { /* código */ }
public Freie() { /* código */ }
public void Ligue() { /* código */ }
public void MudeMarcha { /* código */ }
};

 

2.3          Classes e Objetos

 

Uma classe é portanto um conjunto de objetos similares e uma instância de uma classe é chamada 

Objeto da Classe.

Classes são descrições de um ou mais objetos com um conjunto de características que são definidas 
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através de seus atributos e métodos, logo, Classe-&-Objetos é um termo que significa uma Classe com 

seus objetos.

Segundo Coad/Yourdon [COY92],  para uma melhor identificação de Classes e Objetos deve-se 

seguir algumas recomendações:

 

1 - atribuir um nome único ou adjetivo & nome;

2 - descrever apenas um objeto na classe;

3 - padronizar um vocabulário para o domínio do problema.

 

2.4   Abstração

 

Consiste em enfocar os aspectos essenciais de uma entidade e ignorar suas propriedades internas.

A abstração  se  preocupa  com a  visão  superficial  de  um objeto,  por  isso  serve  para  separar  o 

comportamento de um objeto de sua implementação.

Sendo  uma  das  maneiras  fundamentais  que  os  seres  humanos  lidam  com  a  complexidade,  a 

Abstração é a habilidade de ignorar os aspectos de um assunto não relevante para o propósito em questão, 

tornando possível uma concentração maior nos assuntos principais.

 

2.5      Encapsulamento

 

Consiste em ocultar certas informações de um determinado objeto p/ que outros objetos não tenham 

acesso.

O  encapsulamento  diminui  a  interdependência  entre  os  objetos  e  impede  que  uma  pequena 

modificação no software possa causar efeitos colaterais em outros objetos.

A implementação de um objeto pode ser modificada sem que isso afete as aplicações que o utilizam, levando a uma melhor 
legibilidade, manutebilidade e principalmente reutilização no desenvolvimento de um novo sistema.

 



2.6   Associação entre objetos

 

Na O.O.A., a associação é modelada através de uma conexão de ocorrência.

Uma conexão de ocorrência é um modelo de mapeamento(s) de domínio de problemas que um 

objeto precisa ter com outros objetos, para cumprir suas responsabilidades.

 

2.7   Polimorfismo (Overloading - Sobrecarga)

 

Este é o nome dado a uma forma conveniente de empregar o mesmo nome para denotar operações diferentes, aplicadas a 
diferentes classes de objetos, assim um nome de operação pode ser "sobrecarregado" com significados diferentes para 
diferentes contextos.

Significa que a mesma operação pode atuar de modos diversos em classes diferentes, ou melhor, 

que diferentes tipos de objetos podem responder a uma mesma mensagem de maneiras diferentes.

Isto  implica  em um objeto  poder  enviar  uma  mensagem para  outro  sem a  necessidade  de  se 

conhecer precisamente a que classe o objeto receptor pertence.

 

2.8   Herança

 

É  um  mecanismo  para  derivar  novas  classes  a  partir  de  classes  existentes  representando  a 

generalização e especialização, tornando explícitos os atributos e serviços comuns em uma hierarquia de 

classes,  permitindo portanto, a reutilização de especificações comuns.

Uma  classe  filha  herda  a  representação  de  dados  e  operações  de  sua  classe  mãe,  mas  pode 

seletivamente adicionar novas operações, estender a representação de dados ou redefinir a implementação 

de operações já existentes.

Uma classe mãe proporciona a funcionalidade que é comum a todas as suas classes derivadas, 

enquanto  que  uma  classe  derivada  proporciona  a  funcionalidade  adicional  que  especializa  o  seu 

comportamento.

Assim uma superclasse representa a generalização de suas subclasses, enquanto que uma subclasse 

de uma dada classe representa uma especialização desta classe.

A  vantagem obtida  em se  organizar  as  classes  em hierarquias  é  que  os  atributos  e  métodos, 

herdados  por  todas  as  subclasses  em um particular  nível  podem agora  ser  descritos  na  superclasse 

correspondente, ao invés de ter de ser repetido para cada uma das subclasses em nível mais baixo.

Esses atributos são herdados pelas subclasses sempre que seus valores são necessários.

A herança entre classes ocorre de três formas distintas:



 

2.8.1         Herança simples

 

É a aplicação das definições de uma determinada "Classe Mãe" a uma Classe filha.

Uma classe herda as propriedades de sua superclasse em uma linha hierárquica.

Se uma Classe deriva de uma Classe Mãe todas as propriedades e métodos desta classe são herdadas 

pelo referido objeto.

A possibilidade de reutilizar definições aumenta em muito a produtividade.

 

2.8.2         Herança múltipla

 

Existe a possibilidade de uma determinada Classe ser composta por mais de uma Classe Mãe.

Uma  classe  pode  herdar  as  propriedades  de  mais  de  uma  superclasse  não  relacionadas 

hierarquicamente.

Sendo  assim,  a  Classe  filha  deteria  métodos  e  propriedades  de  todos  os  seus  componentes, 

resultando em grande versatilidade na composição das estruturas de dados mais complexas.

A possibilidade de gerar Classes a partir de mais de uma definição de classe pode tornar bastante 

simples a confecção de estruturas que, normalmente demandariam muito tempo para sua criação.

 

2.8.3         Herança seletiva

 

Ocorre quando as propriedades são herdadas seletivamente de uma ou mais superclasses.

Por exemplo, de qual das superclasses deve a subclasse herdar suas propriedades?

Para responder a esta questão deve-se considerar dois casos:

1 - quando a propriedade está presente em apenas uma das superclasses;

2 - quando está presente em mais de uma superclasse.

No primeiro caso, a subclasse herda cada propriedade separadamente das diferentes superclasses.

No segundo caso, entretanto, há margem para diversos tipos de conflitos, tais como:

 

1 - Conflitos de nome;

2 - Conflitos de valor;

3 - Conflitos de domínio;



4 - Conflitos de defaults;

5 - Conflitos de restrições.

 

Na solução de tais conflitos empregam-se os seguintes métodos:

 

1 - Uma lista de precedência de classe, como em LISP;

2 - Uma precedência de herança especificada pelo usuário, como em Smalltalk.

Estes métodos são formas de se fazer uma seleção/priorização de elementos herdados, aumentando 

ainda mais as possibilidades de aplicação do conceito de herança.

Na figura 2.2 temos um exemplo dos tipos de heranças, sendo a Herança Simples e a Herança 

Múltipla facilmente identificadas, mas, para a seletiva basta abstrair que qualquer uma das duas pode ser 

seletiva, dependendo do contexto.

 

Figura 2.2 - Exemplo de Heranças
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2.9   Atributos

 

"Um Atributo é um dado (informação de estado) para o qual cada objeto em uma Classe tem seu 

próprio valor" [COY92].

Atributos são adjetivos que fazem parte da identificação completa dos objetos.

A classe possui  um identificador,  um domínio de  valores  que pode  assumir  e  um conjunto de 

operações permitidas.

 

2.10  Métodos

 

Os  métodos  (ou  Serviços),  descrevem os  possíveis  comportamentos  associados  a  um objeto  e 

representam a ação, que pode ser executada por um objeto ou sobre um objeto.

A execução de um método pode conduzir a uma transformação nos dados locais do objeto, podendo 

ser vista como um processo de transformação entre dois estados.

Em  linguagens  orientadas  a  objetos  o  corpo  de  um  método  consiste  em  um  conjunto  de 

procedimentos que executam a ação solicitada.

Todos os métodos que acessam ou alteram os dados locais em um objeto devem ser especificados 

no próprio objeto (figura 2.4).

Um método em um objeto pode ser ativado por meio de uma mensagem vinda de outro objeto, ou 

do próprio objeto.

A notação de um Diagrama de Especificação de Serviços é muito parecido com um Fluxograma, 

onde seus componentes são:

•        Condição (Losango);

•        Bloco de Texto (Retângulo);

•        Loop (Elípse);

•        Conector (Reta).



 

Abaixo, temos um exemplo de especificação de Serviço/Método.

Figura 2.3 - Exemplo de Especificação de Serviço

 

2.11           Mensagens

 

Os objetos se comunicam entre si através de mensagens que emitem e recebem, sendo que a troca 

de mensagens, pode ocorrer segundo diversos protocolos e envolver negociações em vários níveis.

Um esforço recente para padronizar a comunicação entre objetos heterogêneos é o sistema CORBA 

(Commom Object Request Broker Architecture), baseado no modelo objeto OMG (Object Management  

Group).

Quando o emissor envia uma mensagem para um certo receptor ele deve especificar o seguinte:

 

a) um receptor,

b) uma requisição de serviço, e

c) argumentos ou parâmetros
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O receptor é ativado para verificar se pode atender à requisição, e se for possível, aceita e responde 

a mensagem ativando o método correspondente, senão o emissor é notificado e o receptor não realiza a 

tarefa.

Os parâmetros ou argumentos são também objetos que podem representar dados que serão usados 

pelos métodos ativados, neste caso, uma vez que da execução de um método resulta um objeto, pode-se 

considerá-la  como o resultado da ativação de outros objetos e  além disso é  possível não especificar 

parâmetro algum.

 

Exemplo:

 

ENVIA <DESTINO> <Método 1 (Parâm1, Parâm2, ..., ParâmN)>

ENVIA <CARRO> <Acelere (20)>

 



2.12 Conclusão do capítulo

 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos que constituem a tecnologia de objetos, 

independente  da  metodologia  utilizada,  sendo  as  figuras  utilizadas  como  exemplo  da  metodologia 

Coad/Yourdon [COY92].

Todas as metodologias de desenvolvimento de sistemas orientadas a objetos usam os conceitos 

citados  neste  capítulo,  sendo  que  cada  autor  coloca-os  de  formas  diferentes,  conforme mostrado  no 

próximo capítulo.

 

 



 

 

 

 

 

3.     COMPARAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS

 

Este capítulo tem como objetivo principal demonstrar as diferenças entre as metodologias O.O. 

mais usadas no mercado e seus respectivos autores, colocando o pensamento de cada um sobre o assunto.

Várias  metodologias foram desenvolvidas  para a  aplicação da  Análise  Orientada a  Objetos,  no 

entanto a escolha da metodologia certa para sua necessidade ainda é um problema.

As  propostas  de  metodologias  de  desenvolvimento  O.O.  mais  usadas  são  as  de  Booch, 

Coad&Yourdon, Jacobson, Rumbaugh e Unified (UML).

A melhor metodologia a ser escolhida é aquela que melhor expressa a realidade do ambiente de 

negócios e, dependendo do caso, deve-se personalizar uma metodologia a fim de atender esta exigência.

As metodologias mais utilizadas têm os nomes de seus criadores.

 

3.1   Correntes de pensamento

 

Embora haja diversos métodos de análise e projeto OO, duas grandes correntes de pensamento tem 

se destacado: "data-driven" (Foco nos Dados) e o "responsibility-driven" (Foco nas Responsabilidades).

A corrente "data-driven" analisa, inicialmente, o problema pelas suas estruturas de dados estáticas 

como objetos, relacionamentos e atributos, sendo que muitas das metodologias O.O. se encaixam nesta 

categoria: Fusion, OMT, Jacobson.

Os  modelos  de  dados  nestas  abordagens  são  baseados  no  modelo  Entidade-Relacionamento 

tradicional e consequentemente são mais ricos e robustos e muito semelhantes entre si.

O método Fusion adaptou intencionalmente seu modelo a partir do OMT e assim os dois modelos 

são idênticos.

A metodologia Jacobson enfatiza os "Use Cases" ( Casos de Uso), uma versão em alto nível dos 

cenários, para absorver as necessidades dos usuários, no entanto, esta metodologia pode ser caracterizada 

como "data-driven", porque a especificação inicial de um sistema é um modelo de dados.



A  abordagem  "responsibility-driven"  analisa,  primeiro,  o  problema  pelas  suas  classes  e 

"responsabilidades".

Embora estas classes sejam essencialmente as entidades do modelo tradicional, responsabilidades 

são bastante diferentes de atributos e relacionamentos, sendo essencialmente representações em alto nível 

de métodos.

Em outras palavras, abordagens "responsibility-driven" analisam inicialmente o problema pelo seu 

comportamento dinâmico e não pelos dados estáticos.

Os autores das abordagens "data-driven" estavam familiarizados com a modelagem ER e adaptaram 

a maior parte dos seus conceitos, termos e diagramas, sendo a única grande diferença a mudança do termo 

entidade por objeto ou classe.

Os autores da abordagem "responsibility-driven" trabalharam extensivamente com as linguagens de 

programação O.O. e estavam menos familiarizados com a modelagem ER(Entidade e Relacionamento), 

daí os termos e diagramas não mapearem facilmente para a abordagem "data-driven".

Em  resumo,  abordagens  "data-driven"  se  preocupam  com  classes  ou  entidades,  atributos  e 

relacionamentos, enquanto que as "reponsibility-driven" estruturam responsabilidades e colaborações.

A abordagem "data-driven" parece melhor para problemas voltados essencialmente a dados com 

processamentos básicos de criação, leitura, atualização e remoção.

A abordagem "responsibility-driven" parece ser melhor para problemas voltados a processamento 

como por exemplo manufatura e caixas automáticos.

O  uso  da  técnica  "responsibility-driven"  permite  um  controle  mais  distribuído,  no  qual  o 

processamento está eventualmente a cargo de muitos objetos, tornando o projeto mais simples e flexível, 

no mínimo para problemas envolvendo muito processamento, mas, por outro lado, ela é menos completa 

e menos amadurecida que a abordagem "data-driven".

 

3.2   Caracterização e Classificação de Metodologias O.O.

 

Uma  metodologia  pode  ser  vista  como  um conjunto  de  ferramentas  e  normas  que  devem ser 

seguidas durante  a  execução de alguma tarefa,  assim, para decidir  entre  uma ferramenta ou outra,  é 

preciso distinguí-las segundo alguns critérios de avaliação.

 

3.2.1         Características de uma Metodologia

 

As  metodologias  de  desenvolvimento  O.O.  podem  ser  distinguidas/avaliadas  pelas  seguintes 

características:



 

a) Conceitualização - abrangência dos conceitos fundamentais da tecnologia de objetos;

b) Procedimentos - descrição da área de atuação, normas e adaptação dos recursos e ferramentas 

disponíveis;

c) Notação - forma clara de representar as informações e nível de dificuldade de aprendizado;

d)  Pragmatismo  -  quantidade  de  produtos  e  serviços  disponíveis  no  mercado  para  suporte  à 

metodologia;

e) Aplicabilidade - capacidade de aceitação por parte das organizações, tanto tecnicamente quanto 

financeiramente;

f) Robustez:

Foi utilizada por um número significativo de projetos em implementação comercial de aplicações;

Existe um número significativo de referências na literatura técnica;

Existe mais de uma ferramenta CASE de qualidade disponível comercialmente para suporte;

Obteve sucesso na maioria dos projetos em que foi empregada;

Está em uso durante um período significativo de tempo (5 anos ou mais).

Essas características são parâmetros qualitativos que servem como métrica na avaliação de uma 

metodologia e quanto melhor for a avaliação dos itens relacionados acima, maior será a qualidade da 

metodologia.

 

3.2.2         Classificação das Metodologias

 

As metodologias são classificadas levando-se em conta dois fatores:

 

1 - Suporte de Processos e Representação, que levam à definição de três classes:

 

1.1 - Orientadas a Processo - Dão ênfase à identificação e descrição de tarefas detalhando normas, 

objetivos e recursos.

1.2 - Orientadas a Representação - Detalham mecanismos formais de representação gráfica e textual 

de produtos e situações.

 

2 - Híbridas - Estabelecem um conjunto coerente de processos para cobertura total do ciclo de 

desenvolvimento  sem  deixar  de  lado  o  formato  gráfico  e  textual  de  representação  e  obtenção  de 

informações.



 

3.3   Continuidade das metodologias

 

A  continuidade  está  associada  a  como as  metodologias  O.O.  se  diferenciam das  metodologias 

convencionais.

Desta forma, podemos classificar as metodologias O.O. como:

•        Evolucionárias;

•        Revolucionárias;

•        Transacionais.

 

3.3.1         Metodologias Evolucionárias

 

Como o próprio nome já diz, as evolucionárias são as metodologias que sofreram uma evolução 

gradativa  com  o  passar  do  tempo  e  apresentam  poucas  diferenças  em  relação  às  metodologias  de 

desenvolvimento tradicionais.

 

Características:

 

Ø      Utilizam técnicas  de  representação  gráfica  encontradas  em metodologias  anteriores, 

como DFD, DER, DTE, etc;

Ø      Tendem a representar e tratar objetos com enfoque nos dados "data-driven";

Ø      Características dinâmicas, têm pouca influência sobre a metodologia como um todo;

Ø      Modelagem de objetos baseada em normalização de dados;

Ø      Grande tendência  de se projetarem objetos voltados para regras de armazenagem de 

dados convencionais "bases relacionais";

Ø      Características como encapsulamento têm pouca representação;

Ø      Tendência de associação do conceito de classes unicamente a tipos de dados.

 

3.3.2         Metodologias Revolucionárias

 

São  chamadas  de  revolucionárias  as  metodologias  que  possuem  grandes  diferenças  das 

metodologias tradicionais.



 

Características:

 

Ø      Conceitos como herança e polimorfismo são fundamentais em todo o processo;

Ø      Tendem  a  representar  e  tratar  objetos  com  enfoque  nas  responsabilidades 

"responsability-driven";

Ø      Existe uma separação conceitual clara entre objetos e classes;

Ø      Permitem  uma  transição  natural  para  modelos  de  projeto  e  código  nas  fases 

subsequentes;

Ø      Ênfase  na  aplicação  do  encapsulamento  nos  mecanismos  abstratos  de 

representação;

Ø      Suporte metodológico a classes abstratas, parametrizáveis e metaclasses;

Ø      Visão dos sistemas como coleções de objetos;

Ø      Os produtos são normalmente direcionados a um formato final de código sobre 

linguagens de programação orientadas a objetos, tornando a transição projeto-implementação 

mais natural.

 

3.3.3         Metodologias Transacionais

 

São  as  metodologias  situadas  no  meio  termo  entre  as  Evolucionárias  e  as  Revolucionárias, 

possuindo assim características das duas classificações.

 

Características:

 

Ø      Facilidade  de  entendimento  e  implementação no caso de migração  do  modelo 

estruturado para orientado a objetos;

Ø      Diagrama de Classes parecido com DER, mas fundamentado nos conceitos da 

O.O., tais como herança, polimorfismo, etc.

 

3.3.4         Exemplo de classificação de metodologias

 

Conforme artigo [DEV02], a seguir são apresentadas as classificações das principais metodologias 

de desenvolvimento O.O. do mercado.



 

  Booch Coad&Yourd
on

Fusio
n Jacobson Rumbau

gh Unified  

Suporte ao 
processo de 
representaç

ão

Orientados ao 
processo   X X X X  

Orientados à 
representação X X      

Continuidad
e

Evolucionário
s   X  X   

Revolucionários X   X  X  

Transicionais  X      

Completitu
de

Amplitude

Análise, 
projeto e 

implementaçã
o

Análise, 
projeto e 

implementaçã
o

Anális
e e 

projeto

Levant. de 
req., análise 

e projeto

Análise e 
projeto

Levant. de 
req., análise, 

proj. e 
implementaçã

o

 

Profundidade Forte
(+ design)

Pouca Pouca
Razoável

Forte
(+ processos)

Forte  

 Robustez Sim Não Não Não Sim Não

Tabela 3.1 - Comparativo entre metodologias



3.4   Completitude e Maturidade das metodologias

 

Uma metodologia completa é aquela que provê um conjunto completo de produtos, ferramentas, normas e recursos para o 
desenvolvimento de software.

Deve-se analisar quais processos do desenvolvimento de um sistema são cobertos pela metodologia, 

qual a profundidade com que cada processo de desenvolvimento deve ser coberto e quão robusta deve ser 

uma metodologia.

Uma  metodologia  é  considerada  madura  quando  adquiriu  com  o  passar  do  tempo  algumas 

experiências citadas abaixo:

Mostrou que pode ser aplicada em diversos ambientes de negócio, com a mesma desenvoltura;

Devido  a  sua  aceitação  e  aplicabilidade,  foram desenvolvidas  várias  ferramentas  de  suporte  à 

metodologia;

Já foi usada e aprovada em vários projetos comerciais de grande porte;

Possui um tempo de mercado igual ou superior a cinco anos.

 

3.6   Metodologias mais usadas

 

A seguir será apresentado um comparativo sobre as metodologias de desenvolvimento de sistemas 

orientados a objetos mais usadas atualmente.

 

3.6.1         Rumbaugh (OMT)

 

Também conhecido como  Object Model Tecnic (OMT – Técnica de Modelagem de Objetos), o 

método de Rumbaugh foi aplicado inicialmente com o intuito de desenvolvimento de sistemas de tempo 

real e sistemas específicos, como compiladores, interfaces gráficos e bases de dados, podendo, no entanto, 

ser aplicado ao desenvolvimento de sistemas de informação.

Esta metodologia é considerada pelos iniciantes em O.O.A. como uma das mais amigáveis notações 

pela similaridade com o modelo de entidade e relacionamento e outras técnicas estruturadas, embora 

esteja em fusão com o método Booch na metodologia UML.

É visto como um método conservador, forte na parte de análise e que não oferece uma notação para 

representar a interação de mensagens entre objetos.

Este  método  suporta  os  conceitos  básicos  da  tecnologia  de  objetos,  tais  como  abstração, 

encapsulamento e herança.

O conceito de mensagem não é predominante, sendo o estado, transição e evento muito explorados 



no modelo dinâmico.

O método Rumbaugh tem um caráter amplo em termos de domínio de alcance, não incluindo a 

modelação estratégica, sendo dividido basicamente em quatro processos:

 

a) Processo de Análise, que é dividido em três sub-modelos:

               a.a) Modelo funcional;

               a.b) Modelo dinâmico;

               a.c) Modelo de objetos;

b) Processo de Desenho do sistema;

c) Processo de Desenho dos objetos;

d) Processo de Implementação;

 

O Processo de Análise consiste em:

 

O  Modelo  funcional  é  constituído  pelos  diagramas  de  fluxo  de  dados  e  os  relacionamentos 

associados.

Seus conceitos principais são:

Actor object (Objeto Ator) - Objeto ativo que atua sobre o diagrama de fluxo de dados, gerando 

ou absorvendo informações;

Process (Processo)- Algo que transforma os valores dos dados;

Data flow (Corrente de dados)- Ligação entre o output de um objeto e o input de outro;

Control flow (Corrente de controle) - Valor booleano que afeta um processo em execução;

 

O Modelo dinâmico é constituído pelos diagramas de estado e diagramas de fluxo de eventos.

Seus conceitos principais são:

Action (Ação) - Operação instantânea associada com um evento;

Activity (Atividade) - Operação que demora algum tempo a ser concluída, estando associada com 

um estado e representando um fato do mundo real.

Condition (Condição) - Função booleana dos valores de um objeto válida durante um intervalo de 

tempo;

Guard condition (Condição Específica) - Expressão booleana que deve ser verdadeira de forma a 

ocorrer uma determinada transição.

 

O Modelo de objetos é constituído pelos diagrama de objetos e dicionário de dados.



Qualified association (Associação Qualificada) - Associação binária entre classes, sendo uma um 

conjunto de classes associadas e a outra uma classe qualquer;

Non-disjoint subclasses (Subclasses Não-Divididas) - Significa que as subclasses se sobrepõem 

nos membros constituintes;

Module (Módulo) - Subconjunto contendo um grupo de classes relacionadas.

 

Técnicas da Análise:

 

Ø      Notação para diagramas de modelos de objetos com caráter amplo;

Ø      Utilização de cenários na construção de modelos dinâmicos;

Ø      Notação para diagramas de estado, podendo as ações estar ligadas às transições e 

aos estados;

Ø      Diagramas de fluxos de dados utilizados na modelação funcional;

Ø      Técnicas para encontrar operações a partir dos eventos, funções, etc.;

Ø      Iteração.

 

O  Processo  de  Desenho  do  Sistema  descreve  a  arquitetura  básica  do  sistema  e  as  decisões 

estratégicas  de  alto  nível,  tratando-se  de  um refinamento  da  processo  anterior,  consistindo em um 

detalhamento dos modelos de Objeto, Dinâmico e Funcional.

 

As funções do desenho do sistema são:

 

a) Organizar o sistema em subsistemas;

b) Identificar a concorrência inerente ao problema;

c) Alocar os subsistemas aos processadores e tarefas;

d) Encontrar uma estratégia para implementar o armazenamento dos dados;

e) Determinar mecanismos para controlar o acesso aos recursos globais;

f) Escolher a natureza da implementação;

g) Manipular as condições de fronteira.

 

As funções do Processo de Desenho dos Objetos são:

 

a) Obter operações do modelo funcional e dinâmico;



b) Desenhar os algoritmos que implementam as operações;

c) Otimizar os caminhos de acesso aos dados;

d) Ajustar a estrutura das classes de forma a permitir a herança entre as mesmas;

e) Desenhar a implementação das associações;

f) Determinar a representação exata dos atributos dos objetos;

g) Colocar as classes e associações em módulos.

 

As principais funções do Processo de Implementação são o desenho da base de dados e a escrita 

do código;

Na Implementação são utilizadas técnicas para definir as diretrizes de estilo de programação, de 

forma a aumentar a reutilização, extensibilidade, robustez e compreensibilidade.

 

Os Relacionamentos são descritos da seguinte forma:

 

Constraint (Restrição) - Relação funcional entre objetos, classes, atributos, ligações e associações, 

que deve ser mantida verdadeira.

Assertion (Afirmação) - condição ou relacionamento que deve ser verdadeira ou falsa na altura em 

que é testada;

Invariant (Invariável ou constante) - condição ou relacionamento que deve ser sempre verdadeira.

Na figura 3.1 temos um exemplo de Diagrama de Classes na metodologia Rumbaugh.
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Figura 3.1 - Exemplo de Diagrama de Classes na metodologia Rumbaugh

 

Ferramentas de suporte:

 

É  suportado por  várias  ferramentas  Case-OO do  mercado:  ObjectTeam (Cadre  Tecnologies),  

Excelerator-II (Intersolv), OMT tool (Martin e Marietta), Select OMT (Select Software Tools), Rational  

Rose (Rational) [RAT].

 

3.6.2         Booch
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Considerado um dos mais populares do mercado, a abordagem de Booch se integrou, via empresa 

Rational, com grandes nomes da O.O. como James Rumbaugh e Ivar Jacobson.

A abordagem de Booch é considerada forte em projeto, sendo constituído por três fases:

•        Análise de requisitos, que permite o estabelecimento das operações fundamentais do sistema;

•        Análise do domínio, modelo lógico que permite a construção da estrutura lógica referente ao 

domínio em questão;

•        Desenho, que permite a construção da estrutura física do sistema.

O domínio do problema, é representado na estrutura de classes e objetos e o diagrama de objetos mostra como os objetos 
interagem uns com os outros, descrevendo o comportamento dinâmico do sistema.

A análise de requisitos produz dois tipos de especificações, sendo a primeira, uma declaração das 

funções principais do sistema que devem ser definidos entradas e saídas do sistema, ou uma lista de 

referências para planos de ação, procedimentos, etc.

A segunda é a especificação de um conjunto de mecanismos chave que o sistema deve providenciar, 

incluindo o estado de entrada, saída e as mudanças de estado esperadas.

Na fase de Análise do Domínio é definido o modelo da organização, relevante para o sistema, sendo 

neste  processo que é  ganho um detalhe de conhecimento do domínio necessário  para  que o sistema 

cumpra as funções exigidas.

Durante esta fase, são executados os seguintes passos:

•        Definição das classes, que inclui a identificação dos objetos, bem como a sua definição;

•        Definição de relações, que inclui a descrição das associações entre os objetos;

•        Procura de atributos, que inclui a determinação dos dados que descrevem as classes;

•        Definição da herança, que inclui a procura de generalizações e especializações;

•        Definição de operações, que inclui a identificação das principais operações necessárias para 

suportar a estrutura das classes e as funções do sistema;

•        Validação e iteração, que inclui a revisão, teste e reparo do modelo.

Na  fase  de  Desenho  são  determinadas  implementações  físicas  que  cumpram  a  funcionalidade 

pretendida, bem como o armazenamento dos dados definidos na análise do domínio.

É feito um refinamento contínuo e estendido ao modelo conseguido durante a fase de análise de 

domínio através de:

•        Determinação da arquitetura inicial, que inclui a tomada de decisões a um nível elevado de 

implementação de recursos e serviços;

•        Determinação do desenho lógico, que inclui a especificação de todos os tipos de dados e 

estruturas, operações detalhadas, e decisões de acesso aos objetos;

•        Mapeamento para a implementação física, que inclui o desenvolvimento do interface e o 

mapeamento de entradas/saídas para esses serviços através de classes intermediárias;



•        Refinamento do desenho, que inclui o refinamento do protótipo e modificação do desenho 

para conseguir alguns requisitos de desempenho.

Tal  como  a  análise,  o  desenho  também  é  um  processo  iterativo  e  incremental,  podendo  ser 

necessário voltar à análise, quando são encontradas falhas e omissões.

Este método utiliza uma série de diagramas para descrever as decisões estratégicas tomadas nas 

fases de análise e desenho.

 

ü      Diagrama de Classes

 

Um diagrama de classe consiste num conjunto de classes e relacionamentos entre elas.

Existem vários tipos de classes, cada uma representando um objetivo específico.

 

Os tipos de classes existentes são:

 

•        Class (Classe) - Conjunto de objetos que partilham uma estrutura e um comportamento 

comum;

•        Parameterized  class (Classe  Parametrizada)  -  Classes  onde  são  declarados  parâmetros 

genéricos;

•        Class  utility (Classe  Utilidade)  -  São  classes  não  instanciáveis,  contendo  um ou  mais 

métodos de classe;

•        Metaclass (Metaclasse) - Classes cujas instâncias são classes, onde sua função principal é 

providenciar operações para inicialização de variáveis de classe.

Os relacionamentos são ligações/associações entre as classes.

 

Os tipos de relacionamentos existentes são:

 

•        Association (Associação) - Indica a existência de um determinado tipo de relacionamento;

•        Contains (Contém)  -  Indica  uma  relação  de  estrutura  entre  duas  classes,  podendo  ser 

utilizada cardinalidade;

•        Inheritance (Herança)  -  Indica  que  uma  classe  partilha  a  estrutura  ou  comportamento 

definido numa ou mais classes;

•        Uses (Usos) - Indica que uma classe é cliente de outra classe, isto é, utiliza os seus serviços;

•        Instantiation (Instanciação) - São relacionamentos entre uma parameterized class e uma 

classe instanciável;



•        Metaclass (Metaclasse) - Mostra o relacionamento entre uma metaclass e as suas instâncias, 

que são classes.

 

Os  tipos  de  visibilidade  dos  relacionamentos  podem  ser  os  seguintes:  público,  protegido  e 

privado.

A especificação de uma determinada classe é utilizada para obter toda a informação importante 

sobre essa classe.



 

ü      Diagrama de Interação de Objetos

 

Estes diagramas mostram a existência dos objetos e dos relacionamentos, no modelo lógico do 

sistema.

Existem dois tipos de diagramas de objetos que são o diagrama de cenários, que mostra como é 

que um conjunto de objetos colaboram e os diagramas de instância mostram a existência dos objetos, 

bem como os relacionamentos de estrutura existentes entre eles.

Sua função é facilitar a visualização das solicitações de mensagens na sua ordem.

A figura 3.2 mostra um exemplo de Diagrama de Interação de Objetos utilizando a metodologia 

de Booch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Diagrama de Interação de Objetos utilizando a metodologia de Booch

 

.

Ferramentas de suporte:

 

É suportado por ferramentas como Rational Rose [RAT], Visio [VIS], Paradigm Plus [PLA] e 

Object Modeler (Iconix Software) entre outras.
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3.6.3         Jacobson

 

Também chamado de O.O.S.E. (Object-Oriented Software Engenieering - Engenharia de Software 

Orientado a Objetos) este método é adequado para o desenvolvimento de software numa escala industrial.

Organizando a análise e o desenho através de seqüências de interações com o usuário e utilizando 

cenários,  o método produz sistemas bastante robustos e amigáveis,  adaptando as alterações de forma 

suave.

O método divide o desenvolvimento nos processos de Análise, Construção e Teste que produzem 

uma série de modelos interligados.

No processo  de  Análise  é  criado  um modelo  conceitual  do  sistema  a  construir,  sendo  que  os 

modelos são desenvolvidos de forma a facilitar a compreensão do sistema, privilegiando a comunicação 

com o cliente.

No processo de Construção, é desenvolvido o sistema a partir dos modelos criados anteriormente.

A construção inclui o desenho e a implementação, resultando um sistema completo.

O processo de Teste integra os componentes do sistema, testando-os e decidindo se está pronto para 

ser distribuído ao cliente.

O modelo de use cases é o modelo principal para a interação com o cliente, no qual todos os outros 

modelos são derivados, identificando como é que sistemas externos interagem com o sistema.

O modelo de use cases é a base das fases de Análise, Construção e Teste.

 

ü      Processo de Análise

 

O Processo de Análise se divide em dois modelos que são o Modelo de Requisitos e Modelo de 

Análise.

O Modelo de Requisitos consiste num modelo orientado ao caso em estudo, com descrições de 

interface com o usuário, e um modelo dos objetos do domínio, sendo baseado nos conceitos de actors e 

use cases.

Deste modo, define-se o que existe fora do sistema e o que deve ser executado pelo sistema, 

respectivamente.

Os  actors  podem  ser  pessoas  ou  máquinas,  onde  cada  um  deles  pode  executar  um  número 

diferente de tarefas, bem como participar na operação do sistema.

Executa uma seqüência de transações em permanente diálogo com o sistema.

A uma seqüência específica é denominado use case.

Cada use case é uma forma específica de utilizar o sistema.



O conjunto de use cases corresponde aos requisitos funcionais do sistema a construir.

O  modelo  de  requisitos  formula  as  especificações  dos  requisitos  funcionais  baseadas  nas 

necessidades dos usuários do sistema.

O Modelo de Análise reconhece três tipos diferentes de objetos que são entity, interface e control.

Os objetos entity modelam a informação do sistema que deve ser utilizada por um determinado 

período de tempo.

Os objetos interface modelam o comportamento e informação que depende da atual interface do 

sistema.

Os  objetos  control  modelam  a  funcionalidade  que  não  é  genérica,  executando  algumas 

computações e retornando o resultado para um objeto interface.

Este método não obriga à criação de um modelo rígido baseado nestes tipos de objetos.

 

ü      Processo de Construção

 

O Processo de Construção é composto das fases de Desenho e Implementação.

O  Modelo  de  Desenho  é  um  refinamento  e  formalização  do  modelo  de  análise,  onde  as 

conseqüências do ambiente da implementação têm de ser levadas em conta, definindo as interfaces dos 

objetos, bem como as semânticas das operações.

Este  modelo  reflete  decisões  relacionadas  com  a  arquitetura,  tais  como  BD,  linguagens  de 

programação, distribuição, etc..

Para entendimento do Modelo de Desenho devem ser considerados os conceitos abaixo:

Actor (Ator) - Define um papel que um determinado usuário pode representar na sua troca de 

informação com o sistema;

Role (Função) - O papel é definido pelas operações dos objetos;

User (Usuário) - Pessoa que atualmente utiliza o sistema. É uma instância da classe actor;

Use Case (Caso de Uso) - Curso completo de eventos especificando as ações entre o usuário e o 

sistema;

Object (Objeto) - É caracterizado pelas operações e estado associado;

Entity Object (Objeto Entidade) - Informação que é guardada por um largo período de tempo, 

mesmo quando uma use case é completada;

Interface Object (Objeto Interface) - Objeto que contém funcionalidade da use case que interage 

diretamente com o ambiente;

Control  Object (Objeto  de  Controle)-  Objeto  que  modela  a  funcionalidade  que  não  está  em 

qualquer outro objeto;



Central Interface Object (Objeto de Interface Central) - Objeto de interface que contém outros 

objetos de interface;

Attribute (Atributo) - Contém informação e o seu tipo;

Class (Classe) - Grupo de objetos que têm similar comportamento e estruturas de informação;

Stimulus (Estímulo)  -  Um  evento  que  é  enviado  de  um  objeto  para  outro,  iniciando  uma 

determinada operação;

Message (Mensagem)  -  Estímulo  intra-processo,  isto  é,  uma  chamada  normal  dentro  de  um 

processo;

Signal (Sinal) - Estímulo intra-processo, mas uma chamada dentro de dois processos;

Operation (Operação) - Atividade dentro de um bloco que pode levar a uma mudança de estado 

do objeto correspondente;

Subsystem (Sub-sistema) - Grupo definido de objetos, de forma a estruturar o sistema;

 

A figura 3.3 mostra um exemplo de Diagrama de Classes que utiliza alguns conceitos citados 

acima.

 



 

Figura 3.3 - Exemplo de Diagrama de Classes utilizando a metodologia Jacobson

 

Na fase de Implementação é construído o código fonte e sempre que possível, duas classes não 

devem oferecer funcionalidade semelhante, a não ser que estejam relacionadas por herança.

 

No Processo de Teste é feita a verificação do sistema construído em termos de correção, sendo 

que as atividades de teste são executadas inteiramente durante o processo de desenvolvimento.

 

Ferramentas de suporte:
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Este  método  disponibiliza  várias  configurações,  cada  uma  delas  para  casos  específicos  de 

desenvolvimento,  logo,  as  ferramentas  são  utilizados  de  acordo  com  os  casos  específicos  de 

desenvolvimento.

 

3.6.4         Coad/Yourdon

 

Vários relatórios indicam este método como adequado para o desenvolvimento de sistemas segundo 

o paradigma dos objetos, devido à sua capacidade de integração entre as fases de análise, desenho e 

implementação, bem como à facilidade de compreensão.

São mencionados quatro grandes benefícios na utilização deste método em relação aos métodos de 

análise tradicionais:

•        Melhoramento da interação entre o analista e o cliente do sistema;

•        Aumento da consistência interna entre análise, desenho e codificação;

•        Reutilização;

•        Providencia uma representação consistente entre as diversas fases.

 

De acordo com Coad/Yourdon, o maior benefício da O.O.A., resulta da redução da complexidade 

de um determinado problema.

O método foi utilizado num grande número de problemas dos domínios mais diversos tais como 

bancos, CASE, manufatura de produtos, administração governamental,  administração militar,  seguros, 

integração de sistemas, telecomunicações, transportes, etc.

Abaixo são listados os conceitos fundamentais da metodologia e na figura 2.3 é apresentado um 

exemplo de Diagrama de Classes mostrando todos os conceitos.

•        Classe - Representa uma classe sem objetos associados, isto é, uma classe abstrata;

•        Classe & Objeto - Denomina uma classe e os objetos existentes para essa classe;

•        Atributos - Informação de estado para o qual cada objeto de uma determinada classe tem os 

seus próprios valores;

•        Estruturas de especialização/generalização - As classes de especialização herdam os atributos 

e serviços definidos nas classes de generalização;

•        Estruturas Todo/Partes - Um objeto pode ser constituído, estruturalmente, por outros tipos de 

objetos.

Também conhecido como agregação, é um mecanismo que permite a construção de uma Classe agregada a partir de outras 
Classes componentes.

Os objetos da Classes agregada (Todo) tem objetos das Classes componentes (Parte). ;



•        Mensagens - Mecanismo de divisão de problemas mais complexos em  tópicos menores;

•        Assuntos - Mecanismo de partição de sistemas complexos;

•        Serviços - Comportamento específico que um determinado objeto é responsável;

•        Estado - Valor dos atributos de um objeto, em um determinado instante;

•        Transição - Alteração de estado.

 

ü      Múltiplos níveis

 

Com níveis múltiplos, pode-se selecionar o nível de complexidade que se pretende visualizar, 

conseguindo reduzir a complexidade.

 

Os cinco níveis são:

•        Assunto - Mostra os grupos de classes principais;

•        Classes & Objetos - Mostra as classes e os respectivos objetos;

•        Estruturas  -  Mostra  as  estruturas  de  generalização/especialização,  as  estruturas  de 

todo/partes e as associações;

•        Atributos - Mostra os atributos que identificam as Classes;

•        Serviços - Mostra os serviços e as mensagens que os objetos enviam para obter serviços de 

outros objetos.

 

ü      Processos

 

A fase de análise é modelada através da manipulação das classes e a fase de desenho é modelada 

através da Interação humana, gestão de tarefas, e gestão de dados.

As fases de análise e desenho podem ser executadas paralelamente.

Este método é constituído por 5 grandes atividades:

•        Identificação de classes e objetos;

•        Identificação de Assuntos;

•        Definição de atributos;

•        Definição de serviços;

•        Identificação de estruturas.

 



ü      Relacionamento entre Classes e Objetos

 

Estruturas de generalização/especialização (GEN-SPEC),  representam a hierarquia de herança, 

tanto simples quanto múltipla.

Estruturas de todo/partes - Representam o conceito de composição em termos estruturais, com 
cardinalidade como nos DER, conforme demonstrado na figura 3.4.

 

                Figura 3.4 - Exemplo de Estrutura Todo-Parte (Metodologia Coad/Yourdon)

 

Ligações de Mensagens - Representam uma solicitação de serviço por parte de um objeto e a 

resposta por parte de outro.

Conexões de Ocorrência - Representam um associação qualquer entre objetos.

 

Na figura 3.5 temos um exemplo da aplicação dos conceitos vistos anteriormente em um Diagrama 

de Classes.

No item 1 temos uma Classe com sua  Identificação (Preto),  seus  Atributos  (Vermelho)  e  seus 

Métodos (Verde).

Cada  um  dos  Métodos  definidos  em  cada  Classe  deve  ser  especificado,  conforme  exemplo 

apresentado no diagrama da figura 3.5.

No  item  2  a  especificação  de  uma  conexão  de  ocorrência  entre  classes,  inclusive  com  sua 

cardinalidade.

No item 3 a representação de uma herança simples e no item 4 uma mensagem enviada da Classe 

Funcionário para a Classe Fornecedor, solicitando um serviço.
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Figura 3.5 - Exemplo de Diagrama de Classes (Metodologia Coad/Yourdon)

 

2

 

3

 

1

 

4

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:390.15pt;margin-top:225pt;width:28.8pt;height:21.6pt;
 z-index:15;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1033" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:375.75pt;margin-top:181.8pt;width:57.6pt;
 height:1in;z-index:14;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" filled="f"
 strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:332.55pt;margin-top:268.2pt;width:28.8pt;height:21.6pt;
 z-index:8;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1035" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:318.15pt;margin-top:145.8pt;width:64.8pt;
 height:158.4pt;z-index:7;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" filled="f"
 strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype
 id="_x0000_t90" coordsize="21600,21600" o:spt="90" adj="9257,18514,7200"
 path="m@4,0l@0@2@5@2@5@12,0@12,,21600@1,21600@1@2,21600@2xe">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:formulas>
  <v:f eqn="val #0"/>
  <v:f eqn="val #1"/>
  <v:f eqn="val #2"/>
  <v:f eqn="prod #0 1 2"/>
  <v:f eqn="sum @3 10800 0"/>
  <v:f eqn="sum 21600 #0 #1"/>
  <v:f eqn="sum #1 #2 0"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="prod #1 2 1"/>
  <v:f eqn="sum @8 0 21600"/>
  <v:f eqn="prod 21600 @0 @1"/>
  <v:f eqn="prod 21600 @4 @1"/>
  <v:f eqn="prod 21600 @5 @1"/>
  <v:f eqn="prod 21600 @7 @1"/>
  <v:f eqn="prod #1 1 2"/>
  <v:f eqn="sum @5 0 @4"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 @4"/>
  <v:f eqn="prod @2 @15 @16"/>
 </v:formulas>
 <v:path o:connecttype="custom" o:connectlocs="@4,0;@0,@2;0,@11;@14,21600;@1,@13;21600,@2"
  o:connectangles="270,180,180,90,0,0" textboxrect="0,@12,@1,21600;@5,@17,@1,21600"/>
 <v:handles>
  <v:h position="#0,topLeft" xrange="@2,@9"/>
  <v:h position="#1,#2" xrange="@4,21600" yrange="0,@0"/>
 </v:handles>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1036" type="#_x0000_t90" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:382.95pt;margin-top:196.2pt;width:21.6pt;
 height:21.6pt;z-index:13;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" filled="f" fillcolor="black"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1037" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:80.55pt;margin-top:102.6pt;width:28.8pt;height:16.7pt;
 z-index:12;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1038" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:58.95pt;margin-top:52.2pt;width:1in;
 height:122.4pt;z-index:11;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" filled="f"
 strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1039" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:404.55pt;margin-top:109.8pt;width:28.8pt;height:21.6pt;
 z-index:10;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1040" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:382.95pt;margin-top:-12.6pt;width:1in;
 height:158.4pt;z-index:9;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" filled="f"
 strokecolor="blue"/><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1033"
 type="#_x0000_t75" style='width:410.25pt;height:331.5pt' fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono1302000_arquivos/image023.wmz" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



Ferramentas de suporte:

 

Este  método  é  suportado  por  centenas  de  produtos  conhecidos,  entre  eles  o  Playground  da 

empresa Object International [OI].

 

3.6.5         Unified Modeling Language - UML (Linguagem Unificada de Modelagem)

 

Um dos motivos da Análise Orientada a Objetos não ter conquistado um grande número de seguidores é a quantidade de 
metologias existentes, ficando no ar a dúvida de qual seria a mais adequada para um determinado ambiente de negócios.

A UML foi criada por grandes nomes objetistas, tais como Grady Booch, Ivar Jacobson e Jim 

Rumbaugh estando atualmente em processo de padronização pelo OMG (Object Management Group - 

Grupo de Gerenciamento da Tecnologia de Objetos). 

O  OMG  é  uma  instituição  responsável  pela  padronização  de  seus  conceitos,  estabelecendo  o 

vocabulário da tecnologia, bem como um modelo de referência e os padrões de interação entre sistemas 

orientados a objetos. 

A instituição vem respondendo pela tecnologia de Orientação a Objetos desde seu nascimento junto 

ao mercado e é muito importante que todas as ferramentas e desenvolvedores dedicados a Orientação a 

Objetos  observem  os  padrões  determinados  pelo  OMG  no  sentido  de  garantir  a  portabilidade  e  a 

possibilidade de troca de informações em um mundo de sistemas orientados a objetos.

O principal objetivo de seus criadores é que a UML se firme como um padrão mundial para a 

modelagem  conceitual  orientada  a  objetos,  unindo  o  que  há  de  melhor  em  cada  uma  das  várias 

metodologias hoje existentes.

Baseada na experiência pessoal de seus autores, a UML incorpora também contribuições de outros 

metodologistas.

O desenvolvimento de sistemas de software de grande porte são suportados por métodos de análise 

e projeto que modelam esse sistema de modo a fornecer para toda a equipe envolvida (cliente, analista, 

programador, etc.) uma compreensão única do projeto.

A UML é um modelo de linguagem, não um método, pois um método pressupõe um modelo de 

linguagem e um processo.

O modelo de linguagem é a notação que o método usa para descrever o projeto e o processo são os 

passos que devem ser seguidos para se construir o projeto.

O modelo de linguagem é uma parte muito importante do método, sendo que qualquer discussão 

sobre o projeto, é feita usando-se o modelo de linguagem.

A  UML  define  uma  notação  e  um  meta-modelo,  pois  a  notação  são  todos  os  elementos  de 

representação gráfica vistos no modelo (retângulo, setas, o texto, etc.).



A notação do diagrama de classe define a representação de itens e conceitos tais como: classe, 

associação e multiplicidade.

Um meta-modelo é um diagrama de classe que define de maneira mais rigorosa a notação.

Em relação ao projeto de software, as diferentes visões de um modelo UML são as seguintes:

•        Visão lógica - Diagramas de Classe, Diagramas de Estado, Relacionamentos;

•        Visão de componentes - Diagramas de componentes;

•        Visão de processo - Diagrama de processo;

•        Visão física - Diagrama de distribuição;

•        Visão de Casos de Uso - Diagramas de caso de uso, diagramas de seqüência.

 



ü      Contribuições para a UML

 

METOLOGIA CONTRIBUIÇÃO

Fusion Descrições de operação;

Numeração de mensagens.

Meyer Pré e Pós condições.

Harel Diagrama de Estado.

Gama, et.al Frameworks;(armação, esqueleto)

Patterns;(estilo, forma)

Notas.

Shlaer - Mellor Object Lifecycles (Ciclos de vida de objetos).

Odell Classificação.

Wirfs Brock Responsabilidades.

Embley Classes Singleton (Classes singulares);

Visão "High-level" (Visão de alto nível).
Tabela 3.2 - Contribuições para a UML

 

ü      Diagramas principais

 

A UML é muito rica em sua notação, logo existem vários diagramas que mostram os objetos e 

classes e seu comportamento no ambiente de negócios.

 

Diagrama de Caso de Uso

 

O modelo de Caso de Uso é um modelo das transações realizadas por um sistema (casos de uso) e 

qualquer coisa que interaja com o sistema (atores), sendo utilizado na análise de requisitos, projeto e 

testes e seu objetivo principal é demonstrar a funcionalidade e o comportamento do sistema para o 

cliente ou usuário final.

A figura 3.6 mostra um exemplo de Diagrama de Use Case.

 



Figura 3.6 - Exemplo de Diagrama de Use Case

 

Diagramas de Interação

 

O Diagrama de Interação é a representação gráfica da interação entre objetos.

Há dois tipos de Diagramas de Interação:

Diagrama de Sequência e Diagrama de Colaboração, sendo que cada um provê uma visão distinta 

da mesma interação.

Os diagramas de sequência mostram as interaçãos entre os objetos organizadas sequencialmente 

pelo tempo.

Este  diagrama  mostra  os  objetos  que  participam  da  interação  e  a  sequência  das  mensagens 

trocadas entre eles.

Os diagramas de sequência contém objetos com suas linhas de vida, mensagens trocadas entre os 

objetos em uma sequência ordenada e focos de controle que são opcionais.

A figura 3.7 mostra um exemplo de Diagrama de Sequência.
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Figura 3.7 - Exemplo de Diagrama de Sequência

 

O diagrama de colaboração é uma maneira alternativa de representar as mensagens trocadas por 

um conjunto de objetos, mostrando as interações a partir dos objetos e dos links entre os objetos.

Um diagrama de colaboração contém objetos, ligações entre objetos (links), mensagens trocadas 

entre objetos e fluxo de dados entre objetos.

A figura 3.8 mostra um exemplo de Diagrama de Colaboração
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Figura 3.8 - Exemplo de Diagrama de Colaboração

 

ü      Diagrama de Classe

 

O diagrama de classes é uma perspectiva dos objetos e classes e seus objetivos principais são:

•        Visualizar classes participantes de um cenário;

•        Visualizar classes privadas de um pacote;

•        Visualizar uma classe e seus atributos e operações;

•        Visualizar uma hierarquia de herança.

 

A figura 3.9 mostra um exemplo de Diagrama de Classes.

 

 

Figura 3.9 - Exemplo de Diagrama de Classes

 

ü      Diagrama de Estados

 

Um diagrama de transição de estados é usado para mostrar um ciclo de vida de uma determinada 

classe, os eventos que causam uma transição de um estado para outro e as ações que resultam de uma 

mudança de estado.
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O domínio de estados de uma dada classe é a enumeração de todos os possíveis estados de um 

objeto.

O estado de um objeto é uma das mais possíveis condições nas quais um objeto pode existir.

A figura 3.10 mostra um exemplo de Diagrama de Estados.

 

 

Figura 3.10 - Exemplo de Diagrama de Estados

 

ü      Benefícios da UML

 

Define um mapeamento da análise ao projeto e à implementação;

Define uma notação bastante consistente;

Facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas no processo;

Ajuda a apontar inconsistências e omissões;

Suporta análise e projeto de pequeno e grande porte;

Padroniza a metodologia de desenvolvimento de software Orientado a Objetos.

 

Ferramenta de suporte:

 

Rational Rose [RAT]
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3.7   Conclusão do capítulo

 

O paradigma de objetos, apesar de oferecer novas ferramentas e uma abordagem diferente para 

desenvolvimento de software, é mais uma abordagem evolucionária do que revolucionária.

A  abordagem  revolucionária  tem  boas  contribuições  a  fazer  para  o  amadurecimento  das 

metodologias  O.O.  existentes,  logo  as  previsões  dos  especialistas  apontam  para  as  metodologias 

transacionais que devem se destacar entre as outras, pois unem características das duas abordagens.

Os métodos descritos são muito semelhantes na forma de estruturação dos objetos e classes, mas, 

existem muitas diferenças em relação aos termos empregados.

Apenas o conceito de herança é utilizado de uma forma semelhante em todos os métodos, mas em 

relação à herança múltipla, só os métodos de Coad/Yourdon e Rumbaugh a especificam claramente.

A modelagem do comportamento interno dos objetos individuais é completamente uniforme nos 

vários métodos.

Todos eles exceto o de Jacobson, aderem aos grafos de transição de estados.

O método  de  Jacobson  salienta-se  pela  diferença,  pois  propõe  cinco  fases  para  o  processo  de 

desenvolvimento: requisitos, análise, desenho, implementação e teste.

Jacobson  propõe  uma  nova  categorização  dos  objetos,  dividindo-os  em  objetos  de  interface 

(interface objects),  entidades do domínio do problema (entity objects)  e objetos de controle  (control 

objects), definindo a funcionalidade através de use cases, que representam um mecanismo que permite 

aos analistas ter uma visão mais geral das unidades funcionais do sistema.

O conceito de objetos compostos ou complexos é  definido no método de Coad/Yourdon como 

todo/parte e em Rumbaugh como aggregation (agregação).

Jacobson  introduz  o  conceito  responsibility (responsabilidade)  para  se  referir  à  descrição  da 

funcionalidade dos objetos, recomendando a não inclusão das descrições das operações dos objetos no 

modelo de análise, sendo descrita na fase de construção.

Rumbaugh  utiliza  uma  adaptação  aos  modelos  de  fluxos  de  dados,  de  forma  a  descrever  a 

funcionalidade dos objetos e do sistema, demonstrando uma forte relação com a corrente de pensamento 

"data-driven".

Coad/Yourdon  identifica  apenas  ligações  de  mensagens,  introduzindo  assuntos  como  um 

mecanismo para uma melhor compreensão de modelos mais complexos, enquanto que Jacobson além de 

englobar o aspecto da comunicação, utiliza use cases para descrever o comportamento dos objetos.

Rumbaugh  introduz  o  conceito  de  modules,  que  são  construções  lógicas  para  agrupamento  de 

classes, associações e generalizações.

No método de Rumbaugh (OMT) os diagramas de estado do modelo dinâmico e do modelo de 

objetos possuem grande riqueza semântica, mas se tornam mais complicados para se entender, sendo na 



fase  de  desenho,  os  esforços  concentrados  apenas  na  arquitetura  global  do  sistema,  focalizando  na 

otimização e refinamento do modelo de objetos, preparando-o para a transformação numa linguagem de 

programação.

Diferentemente de outros métodos, o OMT não dá grande atenção ao comportamento do sistema em 

questão, como forma de descoberta e demonstração das hierarquias de classes existentes.

Uma deficiência do método de Rumbaugh é que a Interação entre os diagramas de transição de 

estado não está claramente descrita e documentada.

A UML foi  criada  por  Grady Booch,  Ivar  Jacobson e  Jim Rumbaugh  estando  atualmente  em 

processo  de  padronização  pelo  OMG  (Object  Management  Group  -  Grupo  de  Gerenciamento  da 

Tecnologia de Objetos). 

O principal objetivo de seus criadores é que a UML se firme como um padrão mundial para a 

modelagem  conceitual  orientada  a  objetos,  unindo  o  que  há  de  melhor  em  cada  uma  das  várias 

metodologias hoje existentes.

Os principais benefícios da UML são:

•        Define um mapeamento da análise ao projeto e à implementação;

•        Define uma notação bastante consistente;

•        Facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas no processo;

•        Ajuda a apontar inconsistências e omissões;

•        Suporta análise e projeto de pequeno e grande porte;

•        Padroniza a metodologia de desenvolvimento de software Orientado a Objetos.



 

 

 

 

4.            ESTADO ATUAL DA O.O.A

 

De acordo com os artigos [DEV97-1] e [DEV96-2], recentes pesquisas nos E.U.A. mostram que 

cerca de 70% das empresas da lista da Fortune 500 estão de alguma maneira trabalhando com OO, seja 

em  planejamento,  projetos-piloto  ou  mesmo  já  colocando-a  como  paradigma  de  desenvolvimento, 

indicando que realmente o mercado está mudando.

Hoje,  algumas  das  mais  respeitadas  empresas  de  informática  do  mundo  vêem a  tecnologia  de 

objetos como uma abordagem realista e atual para o desenvolvimento de aplicações e não como uma 

tecnologia a ser considerada daqui a alguns anos, principalmente com a explosão da Internet.

Cerca de 77% das grandes empresas americanas possuem pelo menos cinco projetos que utilizam a 

T.O., o que mostra a confiança na viabilidade e futuro da tecnologia de objetos.

Dos  executivos  americanos  entrevistados,  34%  está  usando  a  tecnologia  de  objetos  para 

desenvolvimento de projetos corporativos, 25% planeja desenvolver aplicações baseadas em objetos no 

ambiente  Web  para  os  próximos  12  meses,  o  que  fortalece  a  linha  de  crescimento  e  aceitação  da 

tecnologia.

Se orientação a objetos ainda não é a tecnologia dominante hoje, irá se tornar brevemente, pois 

através  da  O.O.T.(Object-Oriented  Technology  -  Tecnologia  de  Orientação  a  Objetos)  é  possível 

representar um domínio de negócios de uma forma mais consistente com o mundo real.

No Brasil, o que se observa é que muitas empresas já ouviram falar de O.O.T., porém poucas estão 

em fase de familiarização e desenvolvimento de projetos.

Devido ao grande sucesso da programação orientada a objetos, os executivos brasileiros começam a 

enxergar  a  Análise  Orientada  a  Objetos  como uma evolução  necessária  para  o  desenvolvimento  de 

software.

 

4.1   GRAU DE UTILIZAÇÃO DA O.O.A NO BRASIL

 

Nos artigos [DEV97-2] e [DEV97-3], são expostos os resultados de pesquisas em que foi ouvido 

um grande  número de  empresas  nacionais  sobre  a  utilização da  O.O.  atualmente  e  como elas  estão 

planejando a sua utilização no futuro, daqui a seis meses e um ano.

Os autores enfatizam a importância dos projetos piloto como forma de transferir tecnologia nova 

para dentro da empresa e fazem considerações interessantes sobre alguns fatores críticos para o sucesso 



do projeto piloto: objetivos claros, foco no treinamento, equipe de projeto, gerente de projeto, prazo, uso 

da tecnologia, risco baixo e alta visibilidade, dedicação exclusiva, recursos e suporte gerencial.

De acordo com os dados levantados na pesquisa, as empresas que utilizam a T.O. no Brasil são em 

sua maioria empresas privadas de capital nacional, de até 500 funcionários e com abrangência nacional.

Os  principais  sistemas  operacionais  utilizados  são  o  Unix  (17,3%)  e  Windows  NT (16,5%)  e 

possuem menos de 300 micros ligados em LAN´s (redes locais de computadores). 

Com relação ao nível de aplicação da tecnologia, a Análise, Projeto e Programação são os mais 

usados. 

A metodologia mais usada é Coad/Yourdon (25,6%), conforme demonstrado no gráfico 4.1.

 

 

 

 

                    Gráfico 4.1 - Metodologias O.O. mais usadas no Brasil
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As linguagens de programação mais utilizadas são Visual Basic (35,3%) e Delphi (33,1%), conforme 
demonstrado no gráfico 4.2.

Gráfico 4.2 - Linguagens de Programação O.O. mais usadas no Brasil

 

Os maiores benefícios esperados são o aumento da produtividade e qualidade.

E seus maiores receios são a falta de experiências práticas e a falta de maturidade das tecnologias.

E quando foram perguntados sobre a satisfação com os resultados obtidos até o momento, maioria 

respondeu  que  estão  parcialmente  satisfeitos  (50,4%)  e  totalmente  satisfeitos  (20,3%),  conforme 

demonstrado no gráfico 4.3.

               Gráfico 4.3 - Nível de satisfação dos usuários da O.O.A. no Brasil
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4.2   Empresa que utilizam a O.O.A. (Estudos de Caso)

 

Praticamente  todas  as  grandes  empresas  desenvolvedoras  de  software  nacionais  utilizam  a 

Tecnologia de Objetos, seja como piloto ou já como metodologia padronizada.

 

4.2.1         Navix

 

A Navix [NAV] tem significativa experiência em formular soluções para problemas complexos de 

negócios usando a WEB.

Os serviços que ela oferece para atender essa área compreendem a análise de processos orientada a 

objetos, gerenciamento de projetos, projeto técnico, modelagem de objetos, construção de interfaces com 

usuários, bem como, desenvolvimento de componentes e sites usando Java, JavaScript, HTML, XML e 

JSP.

Os serviços são desenvolvidos através da metodologia própria denominada iDevelop que contempla 

todas  as  fases  do  projeto  em  camadas  de  negócio,  dados  e  apresentação,  aborda  os  aspectos  de 

distribuição e geografia da aplicação e garante a entrega dos produtos de cada fase de acordo com prazo e 

preço pré-fixados.

O  padrão  utilizado  para  análise,  projeto,  implementação  e  documentação  é  a  UML  -  Unified 

Modeling  Language adotada  pela  OMG  (Object  Management  Group)  como  padrão  para  o 

desenvolvimento de sistemas orientado a objetos.

A linguagem de desenvolvimento empregada é Java, com a qual a Navix está envolvida desde seu 

anúncio em Maio de 1995.

 

4.2.2         MPF

 

No desenvolvimento  de  sistemas a  MPF [MPF],  tem utilizado a  Análise  Orientada  a  Objetos, 

apoiada em técnicas de desenvolvimento rápido como o QMD (Quick Development Meetings - Bloco de 

rápido desenvolvimento) que é uma derivação do JAD (Joint Application Design - Desenho de Blocos de 

Aplicação), onde usuários apoiados por dois analistas da MPF, planejam e/ou projetam o escopo geral e 

posteriormente cada um dos assuntos que comporão o sistema.

 



4.2.3         ATT Informática

 

A att/PS Informática atua há mais de cinco anos desenvolvendo software para corporações em todo 

Brasil.

A Tecnologia de Objetos já é aplicada na empresa há mais de dois anos e foi absorvida pelo pessoal 

próprio com auxílio de consultores externos no começo.

O perfil  da  equipe  é  bem heterogênio,  contando com Consultores,  Analistas,  Programadores  e 

Estagiários.

O  nível  de  aplicação  da  O.O.  na  empresa  é  Análise  e  Projeto,  utilizando  como  principal 

metodologia de desenvolvimento a de Rumbaugh (OMT) e como ferramentas de programação Visual 

Basic e Power Builder.

Aumento  da  qualidade  e  produtividade  com  redução  de  prazos  foram  os  maiores  benefícios 

alcançados.

Os maiores riscos presenciados são a  imaturidade das tecnologias,  custo para implementação e 

prazos de retorno demorados, sendo a dificuldade de aprendizado um grande obstáculo na migração.

No geral, o grau de satisfação com os resultados obtidos, até o momento, com a Tecnologia de 

Objetos é parcialmente satisfatório.

 

4.3   Conclusão do capítulo

 

Neste capítulo foi demonstrado através de gráficos, o estado atual da Tecnologia de Objetos no 

Brasil, sendo apresentadas também declarações de gerentes de projetos de empresas desenvolvedoras de 

software que utilizam ou não a O.O.A..

Com base nas informações apresentadas, conclui-se que a O.O.A. está sendo usada por grande parte 

das empresas relacionadas com desenvolvimento de software e, no geral, com um bom nível de satisfação 

dos usuários.

 

 

 

 

 

 



 

5.      CONCLUSÕES

 

O emprego de modelos orientados a objetos para a descrição de conceitos e relacionamentos em 

sistemas de informação atingiu um estágio de maturidade,  tanto no meio acadêmico quanto no meio 

profissional.

Com o “carisma” conquistado pelas linguagens de programação, a modelagem O.O. é considerada 

pelos especialistas como uma excelente alternativa para o desenvolvimento de software, principalmente 

de grande porte.

O potencial  pleno da tecnologia O.O. somente pode ser alcançado se ela estiver enxertada nas 

capacidades tradicionais já existentes, pois os valores são agregados.

Capacidades tradicionais, tais como, resolução de problemas em tempo real, levantamento de requisitos dos usuários, garantia 
da qualidade, projeto de banco de dados, etc., podem ser igualmente bem aplicados no contexto de um processo de 
desenvolvimento O.O..

O potencial pleno de orientação a objetos somente pode ser alcançado se as novas técnicas vindas 

da  O.O.  (o  paradigma  objeto/mensagem,  gerenciamento  de  biblioteca,  construção  a  partir  de 

componentes, etc.) estiverem no topo das técnicas existentes.

A implantação de novidades tecnológicas nunca é isenta de riscos e sempre haverá o usuário que 

quer ver resultados em uma semana ou analistas dizendo: “Este negócio de metodologia com orientação a 

objetos não funciona."

A solução é pesquisar, analisar, discutir e comparar qual a metodologia que melhor se adapta a sua 

empresa.

A migração para orientação a objetos, em particular, tem riscos extras.

A quantidade de coisas novas a serem aprendidas, é enorme.

É  toda  uma nova  cultura,  nova  metodologia  de  trabalho,  nova  estrutura  organizacional,  novas 

características profissionais são exigidas; enfim, toda uma nova mentalidade que precisa ser assimilada 

por todos.

A seguir  algumas recomendações  de Ed Yourdon para uma transição segura  para orientação a 

objetos:

 

1.            Obtenha auxilio inicial via consultoria;

2.            Obtenha o compromisso da gerência;

3.            Faça projetos-piloto, para a validação da tecnologia;

4.            Elabore planos de treinamento e de gerenciamento de riscos;

5.            Documente as expectativas da gerência e após algum tempo, verifique se os objetivos 



foram alcançados;

6.            Elabore um ciclo de vida de desenvolvimento orientado a objetos, sendo recomendado o 

Ciclo Espiral com prototipação;

7.            Escolha uma metodologia de análise/projeto e ferramentas CASE e de programação/testes 

orientada a objetos;

8.            Identifique métricas O.O. e revise o "manual de desenvolvimento";

9.            Modifique a estrutura da área de sistemas.

Conforme foi frizado no transcorrer de todo o trabalho, a O.O.A. é uma forma diferente de abordar 

os problemas, procurando sempre diminuir a complexidade e aumentar o reuso de informações, reduzindo 

assim o esforço da equipe e consequentemente aumentando a produtividade.

Seus conceitos são fáceis de se entender e aplicar no dia-dia das empresas construtoras de software, 

conforme levantamento feito com gerentes de projeto de várias empresas.

No Brasil, ainda não está muito difundido o paradigma de objetos, devido a alguns problemas que, 

historicamente, também foram e são sentidos por qualquer modelo novo que se queira implantar, como 

por exemplo a maturidade.

Apesar  de  toda  a  resistência  de  analistas  tradicionalistas,  a  O.O.A.  vêm  ganhando  espaço  e 

aumentando  sua  parcela  de  atuação,  principalmente,  em  órgãos  governamentais  administrativos  e 

militares, empresas de consultoria e serviços de informática.

Após todo o levantamento bibliográfico, pesquisas na Internet e entrevistas realizados, conclui-se 

que devido ao crescimento na utilização de ferramentas de programação orientada a objetos, a O.O.A. 

deverá ter um crescimento gradativo ao longo dos próximos anos, facilitando assim a integração das fases 

de Análise, Projeto e Implementação no desenvolvimento de software.
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