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Modelo de Casos de Uso

• Mecanismo muito importante para a identificação e

registro dos requisitos;

• São utilizados como base em muitas outras

atividades do processo de desenvolvimento;

• Escrever casos de uso – narrativas de utilização do

sistema – é uma técnica excelente para compreender

e descrever requisitos.



Objetivos e Narrativas

• Clientes e usuários finais têm objetivos e desejam 

sistemas de computadores que auxiliem os mesmos 

a atingir estes objetivos;

• De modo informal, são narrativas que mostram como 

utilizar o sistema para atingir objetivos;



Caso de Uso: Formato Resumido

• Processar venda: um cliente chega a um ponto de

pagamento com itens que deseja adquirir. O caixa

usa o sistema PDV para registrar cada item

comprado. O sistema vai apresentando um total

parcial e uma linha de detalhes à medida que registraparcial e uma linha de detalhes à medida que registra

cada item. O cliente entra os dados sobre o

pagamento, que são validados e, em seguida,

registrados pelo sistema. O sistema atualiza o

estoque. O cliente recebe um recibo do sistema e sai

com os itens comprados.



Especificação de um Caso de Uso

• Conceitos:

– Ator – é algo com comportamento, como uma pessoa

(identificada por seu papel), um sistema de

computador ou uma organização, que interage com o

sistema (ex. um caixa);sistema (ex. um caixa);

– Cenário – seqüência específica de ações e interações 

entre atores e o sistema (instância de caso de uso)



Exemplo de Cenários

• Cenário de efetuar com sucesso a compra de itens

com dinheiro;

• Cenário de efetuar com sucesso a compra de itens

com cartão de crédito;

• Cenário de não consumar a compra por causa da

recusa de autorização de crédito.



Especificação de um Caso de Uso

• Informalmente um caso de uso é uma coleção de

cenários relacionados de sucesso e fracasso, que

descrevem atores usando um sistema como meio de

atingir um objetivo.



Caso de Uso – Formato

Informal
• Tratar Devoluções

– Cenário principal de sucesso:

• um cliente chega a um posto de pagamento com itens a serem

devolvidos. O caixa usa o sistema PDV para registrar cada item

devolvido.

– Cenários alternativos:– Cenários alternativos:

• Se ele pagou os itens com crédito e a transação de reembolso para

estorno em sua conta de crédito é rejeitada, informe o cliente e o

reembolse com dinheiro.

• Se o identificador do item não for encontrado no sistema, este

notifica o caixa e sugere que entre manualmente o código do

produto (talvez ele esteja corrompido).

• Se o sistema detecta uma falha para se comunicar com o sistema

externo de contabilidade...



Especificação de um Caso de Uso

• Casos de uso são requisitos – principalmente
funcionais – mas podem registrar outros (não
funcionais);

• Casos de uso são documentos textuais, mas a UML
define um diagrama de casos de uso para ilustrar odefine um diagrama de casos de uso para ilustrar o
sistema de uma forma geral:

– Nomes dos casos de uso;

– Nomes dos atores e interação dos mesmos com o
sistema;

– Relacionamentos entre casos de uso.



Tipos e Formatos de Casos de Uso

• Casos de uso caixa preta (omitem o comportamento

interno) – mais comuns e recomendados

• Exemplo do estilo:

– Recomendado: o sistema registra a venda;– Recomendado: o sistema registra a venda;

– Não Recomendado: o sistema grava a venda em um

banco de dados (ou mesmo, gera uma instrução

INSERT).



Tipos e Formatos de Casos de Uso

• Graus de formalidade:

– Resumido – resumo sucinto de um parágrafo;

– Informal – vários parágrafos com vários cenários;

– Completo – várias sessões e passos descritos em– Completo – várias sessões e passos descritos em

detalhes.

• A seguir será exibido um fragmento de caso de uso

completo (gabarito do www.usecases.org)



Caso de Uso CDU1:

Processar Venda

• Ator Principal: Caixa

• Interessados e Interesses:

– Caixa: deseja entrada rápida, precisa e sem erros, de 

pagamento, pois a falta de dinheiro na gaveta do caixa será 

deduzida do seu salário.deduzida do seu salário.

• Pré-condições: o Caixa é identificado e autenticado.

• Garantias de Sucesso (pós-condições):

– A Venda é salva. Os impostos são corretamente calculados.

A contabilidade e o Estoque são atualizados. As Comissões

são registradas. O recibo é gerado. As aprovações de

pagamento são registradas.



Caso de Uso CDU1:

Processar Venda

• Cenário de Sucesso Principal (ou Fluxo Básico):

– O Cliente chega ao PDV com os bens e/ou serviços

que deseja adquirir.

– O Caixa inicia uma nova Venda.

– O Caixa digita o identificador do item.

– O sistema registra a linha de item da venda e

apresenta uma descrição do item, o seu preço e o

total parcial para a venda. O preço é calculado

segundo um conjunto de regras de preços.

– O Caixa repete os passos 3 e 4 até que indique ter

terminado.



Caso de Uso CDU1:

Processar Venda

• Extensões (ou Fluxos Alternativos):

– A qualquer momento o sistema falha: Para suportar a

recuperação e a correta contabilização, garanta que

todas as informações de estado sensíveis das

transações e todos os eventos possam sertransações e todos os eventos possam ser

recuperados a partir de qualquer passo do cenário:



Caso de Uso CDU1:

Processar Venda

• Requisitos Especiais:

– Interface com o Usuário por tela sensível ao toque em

um monitor de painel grande. O texto deve ser visível

a uma distância de 1 metro

Lista de Variações Tecnológicas e de Dados:• Lista de Variações Tecnológicas e de Dados:

– Identificador de item inserido por leitora de código de

barras, se estistir.

• Freqüência de Ocorrência: Poderia ser quase

contínuo.

• Problemas em Aberto: Quais as variações nas leis de

impostos?



Como Encontrar Atores, Objetivos

e Casos de Uso?

• Casos de uso são identificados para satisfazer aos

objetivos de usuário dos atores principais

– Escolher a fronteira do sistema;

– Identificar os atores principais – aqueles que devem–

ter objetivos de usuário;

– Para cada um, identifique os objetivos de usuário;

– Defina casos de uso de satisfaçam os objetivos dos

usuários, nomeie-os de acordo com o objetivo.



Como Encontrar Atores, Objetivos

e Casos de Uso?

• Inicialmente redija os casos de uso no estilo

essencial – sem levar em consideração aspectos da

interface com o usuário;

• O estilo concreto – deixa claro no texto decisões

sobre a interface com o usuário – próprio para as

fases seguintes à concepção/iniciação.



Diagrama de Casos de Uso

• O que é?

– Diagrama pertencente a UML.

• Objetivos

– Apresentar uma visão externa geral das funções e– Apresentar uma visão externa geral das funções e

serviços que o sistema vai oferecer aos usuários;

– Atuar como ferramenta na etapa de levantamento de

requisitos.



Atores

• Um diagrama de casos de uso é composto

basicamente por atores e casos de uso;

• Os atores representam os papéis desempenhados

pelos diversos usuários que poderão utilizar o

sistema;

• Um ator pode representar um hardware especial ou

mesmo outro sistema;

• Em suma: qualquer agente externo que interaja com

o sistema.



Representação de Atores



Casos de Uso

• Referem-se aos serviços, tarefas ou funções que

podem ser utilizadas de alguma maneira pelos

usuários do sistema;

• Representados na forma de elipses com texto interno

descrevendo a que serviço o caso de uso se refere.



Associações

• Representam as interações ou relacionamentos

entre:

– Os casos de uso:

• Inclusão

• Extensão• Extensão

• Generalização

– Os atores e os casos de uso Indica que este ator pode

usar a função do sistema representada pelo caso de

uso;

– Os atores que fazem parte do diagrama:

• Generalização



Associações

• As associações entre atores e casos de uso podem

conter setas indicando a navegabilidade desta:

– Sentido em que as informações trafegam

• Uma associação pode possuir uma descrição própria:• Uma associação pode possuir uma descrição própria:

– Necessidade de esclarecer as informações que estão

sendo transmitidas;

– Nomear a associação, caso necessário.



Relacionamento de

Generalização/Especialização

• Relaciona casos de uso com características

semelhantes e pequenas diferenças entre si;

• Nesses casos é definido um caso de uso geral e

definir casos de uso que são especializações deste;

• Neste caso evita-se a redação das partes genéricas

em mais de um caso de uso, a redação dos casos de

uso especializados se concentra nas diferenças.



Relacionamento de

Generalização/Especialização



Relacionamento de

Generalização/Especialização

• Pode também ocorrer entre atores do sistema, pois

serve para facilitar a legibilidade do diagrama;

• Todas as associações feitas pelo ator genérico, são

herdadas pelos atores especializados.



Relacionamento de

Generalização/Especialização



Relacionamento de Inclusão

• Utilizado quando existem serviços utilizados por mais

de um caso de uso;

• Evita-se, portanto descrever uma mesma seqüência

de passos em mais de um caso de uso;

• Os relacionamentos de inclusão indicam uma• Os relacionamentos de inclusão indicam uma

obrigatoriedade:

– Quando um caso de uso A possui relacionamento de

inclusão com outro caso de uso B, a execução de A

implica na execução de B;

– Pode ser comparado com a chamada de uma

subrotina.



Relacionamento de Inclusão



Relacionamento de Extensão

• Utilizadas para descrever cenários opcionais em um

caso de uso;

• Os casos de uso entendidos descrevem cenários que

somente ocorrerão em um situação específica, se

uma condição for satisfeita.



Relacionamento de Extensão
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