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Resultado da Concepção

• Um seminário curto de requisitos;

• A maioria dos atores, objetivos e casos de uso
nomeados;

• A maioria dos casos de uso escritos em formato• A maioria dos casos de uso escritos em formato
resumido;

– 10 – 20% devem ser escritos na forma completa para
melhorar a compreensão do escopo e da
complexidade



Resultado da Concepção

• Requisitos mais influentes e mais arriscados devem
ser identificados;

• Primeira versão do documento de visão e
especificação suplementar;

• Lista de riscos;

• Protótipo de demonstração de conceitos técnicos, e
garantias de viabilidade técnica.



Resultado da Concepção

• Protótipos da interface com o usuário;

• Recomendações de quais componentes comprar,
construir e reusar;

• Propostas de componentes e arquitetura;• Propostas de componentes e arquitetura;

• Plano para a primeira iteração de elaboração;

• Lista de ferramentas candidatas;



Fase de Elaboração

• Objetivos principais:

– Descobrir e estabilizar a maioria dos requisitos

– Diminuir ou eliminar os riscos principais

– Implementar os elementos centrais da arquitetura e– Implementar os elementos centrais da arquitetura e
testá-los;



Fase de Elaboração

• Não implica que os “modelos” sejam desenvolvidos
completamente;

• No Processo Unificado a palavra “risco” inclui o valor 
para o negócio.



Fase de Elaboração

• Seleção do caso de uso inicial a ser utilizado na
primeira iteração da elaboração;

• Se a arquitetura for um risco

– Deve ser selecionado um caso de uso simples,cmas– Deve ser selecionado um caso de uso simples,cmas
que possa ser utilizado para validar a arquitetura;

• Se a arquitetura não for um risco

– Deve ser selecionado inicialmente um caso de uso
crítico, não necessariamente significativo para a
arquitetura.



Fase de Elaboração

• Duração sugerida:

– 2 a 4 iterações

– 2 a 6 semanas cada iteração

• É interessante que os prazos sejam cumpridos,• É interessante que os prazos sejam cumpridos,
mesmo que isso implique em uma diminuição dos
requisitos a serem atacados.



Fase de Elaboração

• Os protótipos criados nesta fase não são descartáveis

– Subconjunto do sistema final

– Linha-base da arquitetura



Fase de Elaboração

• Para a elaboração da arquitetura, devemos
identificar:

– Os módulos (pedaços) do sistema: processos
separados, camadas, pacotes, subsistemas, etc;

– Suas responsabilidades e interfaces;

– Como estes se conectam.



Fase de Elaboração

• Melhores práticas:

– Iterações curtas e com prazo fixo;

– Iniciar a programar cedo, sempre testando;

– Projetar de maneira adaptativa;– Projetar de maneira adaptativa;

– Adaptar de acordo com o feedback dos testes;

– Escrever o caso de uso em questão e outros requisitos
em detalhes – seminários.



Planejando a Próxima Iteração

• Realizado como tarefa da disciplina de planejamento 
e gerência de projetos;

• Critérios-chave:

– Risco – complexidade técnica e inexperiência;– Risco – complexidade técnica e inexperiência;

– Criticalidade – funções de alto valor de negócio;

– Cobertura – cobrir todas as partes do sistema.



Planejando a Próxima Iteração

• Esses critérios são utilizados para coordenar os
trabalhos ao longo das iterações:

– Ordenação dos casos de uso;

– Novos requisitos e descobertas afetam a ordem;–

• O plano é adaptativo:

– A cada iteração a ordem é reavaliada



Metas da Fase de Elaboração

• Implementação de um cenário-chave e básico de um
caso de uso;

• Pode também incluir a implementação de casos de
uso pequenos (que dão suporte ao principal);

• Nada de complexo e sofisticado é tratado;

• Não existe colaboração com serviços externos.



Metas da Fase de Elaboração

• Pode haver o desenvolvimento incremental para o
mesmo caso de uso ao longo das iterações;

– Estender o sistema incluindo mais cenários, de forma
gradual, a cada nova iteração.



Artefatos a Serem Iniciados na

Elaboração



Artefatos a Serem Iniciados na

Elaboração



Diagrama de Seqüência do 
SistemaSistema



Diagramas de Seqüência do

Sistema (DSS)

• Faz parte do Modelo de Casos de Uso

• Primeiro passo rumo à implementação do sistema:

– Investigar os eventos de entrada e saída do sistema

• Eventos provenientes de atores externos• Eventos provenientes de atores externos

– Investigar e definir o comportamento do sistema
como uma “caixa preta”

• Definir o que o sistema faz e não como faz

– Ilustrar esses eventos com diagramas de seqüência do
sistema (fase 1) – UML



Diagramas de Seqüência do

Sistema (DSS)

• Os casos de uso descrevem como atores externos
interagem com o sistema
– Durante a interação esses atores geram eventos (p.ex.

solicitação de alguma operação como resposta)

– O objetivo então é identificar e ilustrar as operações– O objetivo então é identificar e ilustrar as operações
que um ator solicita ao sistema

• Identificar – leitura criteriosa do caso de uso

• Ilustrar – diagrama de seqüência do sistema

– Deve ser feito um diagrama para a seqüência de
sucesso do caso de uso e para cenários freqüentes ou
alternativas complexas



Processar Venda – Cenário de

Sucesso

O Cliente chega ao PDV com os bens e/ou serviços que deseja adquirir.

2) O Caixa inicia uma nova Venda.

3) O Caixa digita o identificador e quantidade do item.

4) 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.O Caixa repete os passos 3 e 4 até que indique ter terminado.

6) O Sistema apresenta o total com impostos calculados.

7) O Caixa informa ao cliente o total e solicita o pagamento.

8) O Cliente paga e o Sistema trata o pagamento.

9) O Sistema registra a venda completa e envia as informações de venda e

pagamento para o Sistema externo de contabilidade (para contabilidade e

comissões) e o Sistema de Estoque (para atualizar o estoque).

10)O Sistema emite recibo.

11)O Cliente sai com recibo e bens (se houver).



DSS para o Caso de Uso

Processar Venda



DSS para o Caso de Uso

Processar Venda

• Obs.1: O tempo transcorre de cima para baixo
(ordem)

• Obs.2: Os eventos podem incluir parâmetros



Observações para a Construção de

Um DSS

• Pode também ser ilustrado o retorno de cada
solicitação do usuário

– Por exemplo o retorno da operação “entrarItem”
poderiam ser as informações do item e o subtotal



Observações para a Construção de

Um DSS

• Pode ser indicado que um evento deverá ser
repetido várias vezes, isso pode ser ilustrado com um
retângulo cercando a operação que se repete:

– Na borda inferior deste retângulo é colocado o
símbolo “*”, indicando repetição e o motivo entresímbolo “*”, indicando repetição e o motivo entre
colchetes (p.ex. “* [mais itens]”);

– Por exemplo a operação “entrarItem” no exemplo
apresentado.



Observações para a Construção de

Um DSS

• O DSS pode vir acompanhado do texto do fluxo
principal do caso de uso correspondente;

• Um DSS pode ser utilizado para ilustrar colaborações
entre sistemas – discussão posterior.



Nomeando Eventos e Operações

do Sistema

• Os nomes devem expressar a intenção da solicitação

• Começar o nome com um verbo melhora a clareza
(adicionar..., entrar..., terminar...,efetuar..., etc.)

• Os termos mostrados no DSS (operações, parâmetros• Os termos mostrados no DSS (operações, parâmetros
e dados de retorno) podem necessitar de uma maior
explicação – Glossário



Modelo de Domínio



Modelo de Domínio

• O modelo de domínio visa identificar, especificar e
relacionar os conceitos envolvidos no domínio do
problema

• É a base para o projeto dos objetos de software

– Primeiro passo realmente orientado a objetos

• Este modelo ilustra as classes conceituais
significativas



Modelo de Domínio

• Artefato mais importante na análise orientada a
objetos

• O PU define o “modelo de domínio” como um
artefato da disciplina de Modelagem de Negócios

• É ilustrado com um conjunto de diagramas de
classes, sem a definição de operações



Modelo de Domínio

• Composto de:

– Objetos do domínio ou classes conceituais

– Associações entre classes conceituais

– Atributos de classes conceituais– Atributos de classes conceituais



Modelo de Domínio



Modelo de Domínio

• Idéia-chave – dicionário visual de abstrações

• Observação importante: modelos de domínio não
são modelos de componentes de software

– Por este fato alguns elementos não cabem em um– Por este fato alguns elementos não cabem em um
modelo de domínio:

• Artefatos de software
– Janela (interface com o usuário)

– Banco de Dados

– Responsabilidade ou métodos



Classes Conceituais

• “Uma classe conceitual pode ser considerada em termos
do seu símbolo, da sua intenção e da sua extensão”

• Símbolo

– Palavras ou imagens que representam uma classe
conceitualconceitual

• Intenção

– A definição de uma classe conceitual

• Extensão

– Conjunto de exemplos aos quais a classe conceitual se
aplica



Classes Conceituais

• Exemplo: classe conceitual para representar o evento
de uma transação de venda pela loja

– Podemos escolher nomeá-la com o símbolo “Venda”

– A intenção de uma Venda pode determinar que ela–

“representa o evento de uma transação de venda e
tem uma data e uma hora”

– A extensão de Venda são todas as ocorrências de
vendas (conjunto de todas as vendas)



Administração da Complexidade

• Complexidade � decomposição do problema

– Análise estruturada: decomposição funcional;

– Orientação a objetos: conceitos do domínio.
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