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RESUMO

Del Papa,Priscila, Definição de um processo de desenvolvimento de
software para a área financeira baseado no Processo Unificado.
Trabalho final apresentado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, para obtenção do título de Mestre
Profissional em Engenharia da Computação. São Paulo, 2003

Este trabalho apresenta uma especialização do Processo Unificado para sistemas da
área financeira, que são caracterizados pelo uso de recursos da WEB, comunicação
com banco de dados relacionais e acesso a transações financeiras do mainframe.
O processo resultante pode ser considerado como um guia para desenvolvimento
de sistemas com as características mencionadas.
O trabalho inicia-se com a descrição do Processo Unificado para mostrar que é uma
framework que necessita ser especializada, e apresenta as principais características
deste processo.
Posteriormente, são relacionados e explicados, o processo especializado, os templates
criados neste trabalho para a geração de documentos de forma padronizada, e a
ferramenta desenvolvida para oferecer suporte ao processo de desenvolvimento e
acompanhamento do projeto pelo grupo envolvido no processo.
Para a visualização dos conceitos apresentados na especialização do Processo
Unificado o trabalho inclui um estudo de caso realizado em uma empresa de
desenvolvimento de software, onde este processo vem sendo utilizado.

Palavras chaves: Processo Unificado, especialização – área financeira, documentos –
processo, templates – especialização.
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ABSTRACT

Del Papa,Priscila, Definition of a process for software development in the
financial area based on the Unified Process, Master’s Thesis in Computer
Engineering, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT. São Paulo, 2003.

This paper presents a specialization of the Unified Process that covers financial systems
characterized by the use of WEB resources, relational database communications and access
to mainframe financial transactions.
The resulting process may be considered as a guide for developing software systems that
encompass the mentioned characteristics.
The paper starts by describing the Unified Process in order to demonstrate it as a
framework that needs specialization and that presents the main characteristics of this
process.
Afterwards, the templates created for the generation of standardized documents are listed
and detailed as well as the specialized process itself. Then the tool implemented for
supporting project development and tracking is presented.
In order to point out the concepts presented by the Unified Process specialization, this
paper also includes a use case performed at a software development company where this
process has been currently used.

Key words: Unified Process, specialization, financial area, documents, process, templates.
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Capítulo 1-Introdução
Neste capítulo é fornecida uma visão geral do trabalho, através do objetivo, dos motivos
que levaram à escolha do tema, e da apresentação da estrutura do trabalho.
1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é a especialização do Processo Unificado para desenvolvimento
de sistemas de software destinados para a área financeira. Estes sistemas têm, como
característica, o uso de recursos da web, a comunicação com banco de dados relacionais e o
acesso a transações financeiras no mainframe, as quais movimentam valores que exigem
qualidade do sistema. Nestes sistemas, os usuários precisam de protocolos de comunicação
ponto a ponto através do uso de sockets, de segurança no site transacional e na identificação
do usuário (login, senha criptografada e assinatura digital). Estes projetos têm o tempo
médio de duração de doze a dezoito meses.
O processo resultante da especialização pode ser considerado como um guia prático para
desenvolvimento de sistemas com as características acima. Em função do corte adotado
neste trabalho não foi possível diagnosticar a aplicação do processo resultante em outras
áreas de negócio.
O Processo Unificado foi escolhido para este trabalho, por apresentar uma estrutura
consolidada por profissionais da área, por estar sendo considerada como um material
interessante e por estar acessível na literatura, como referenciado na bibliografia.
O Processo Unificado é um processo de desenvolvimento de software que utiliza a Unified
Modeling Language (UML), e agrega a experiência de mais de 30 anos dos autores na área
de processos de desenvolvimento de software [BOOCH, 1999, pg xxi]. Por ser um
framework , deve ser especializado para um conjunto de sistemas com características
semelhantes, através da definição das atividades de forma mais detalhada, do conjunto de
documentos mais adequado e dos papéis desempenhados pelos participantes do
desenvolvimento.
O ponto de partida da especialização foi um conjunto de templates, que a autora havia
definido e utilizava nas suas atividades profissionais, para permitir uma melhor interação
com os seus clientes e sua equipe de projeto. Foi feita, então, a especialização do Processo
Unificado, e estes templates foram adequados e adotados como os padrões dos documentos
do processo resultante.
Os templates apresentados neste trabalho são resultado de pesquisa e utilização em
diferentes processos de software aplicados ao mundo real. Os templates e os documentos,
descritos neste trabalho, estão sendo utilizados desde Junho de 2001 por uma empresa
desenvolvedora de software e por diversos clientes da área financeira, apresentando
resultados positivos.

-1-

1.2 Justificativa
A implantação de um processo de software, para uma família de sistemas, pode ser
considerada um diferencial nas organizações que desenvolvem software, pois implica na
utilização do processo pelos participantes dos projetos e não na existência de um
documento com a descrição do processo de desenvolvimento. No entanto, é um fato
conhecido que a definição de um processo que realmente possa ser implantado não é uma
atividade trivial.
O trabalho consistiu na especialização do Processo Unificado para sistemas financeiros,
com as características, descritas anteriormente, baseando-se na experiência da autora que
permitiu identificar os pontos comuns no desenvolvimento dos diversos sistemas em que
esteve envolvida.
As atividades realizadas no processo de desenvolvimento proposto permitiram
experimentar os aspectos compreendidos pelo nível 2 de melhoria do CMM (Capability
Maturity Model) [SEI], o qual é formado por cinco níveis de maturidade (gerência de
requisitos, planejamento do projeto de software, supervisão e acompanhamento do projeto
de software, garantia da qualidade de software, gerência da configuração e gerência do
contrato de software) e que são referenciados implicitamente no capítulo 4.
Os produtos da especialização do Processo Unificado constituem contribuições diretas para
as equipes de desenvolvimento de software. O processo resultante é um guia para as
atividades que pode ser utilizada com um esforço relativamente pequeno de treinamento,
como foi observado na prática. Os templates permitem gerar documentos concisos e
padronizados que refletem os resultados de cada atividade do projeto.
A documentação gerados durante o desenvolvimento de sistemas é importante devido à
elevada rotatividade nas equipes de desenvolvimento e devida à traição da memória
humana onde fatos, mesmo que marcantes, são esquecidos depois de meses ou semanas.
Torna-se necessário, como conseqüência, a elaboração de documentos que registrem as
regras, as decisões, e as razões porque foram tomadas as decisões. Os documentos criados a
partir de instancias de templates comunicam a estrutura necessária para o desenvolvimento
de uma atividade.
Um dos grandes ganhos da especialização proposta é o aumento do grau de conforto da
equipe dos projetistas, que passam a possuir um guia confiável para controlar e realizar o
trabalho de desenvolvimento de software.
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1.3 Estrutura do trabalho
Este trabalho é composto de 5 capítulos e dois anexos.
Capítulo 1
É o capítulo em questão, onde é fornecida uma visão geral do trabalho, através do objetivo,
dos motivos que levaram à escolha do tema, e da apresentação da estrutura do trabalho.
Capítulo 2
Neste capítulo são apresentados os conceitos sobre processos de desenvolvimento de
software e os tipos de processos considerados relevantes para o escopo do trabalho. Sob a
denominação de processos convencionais, são descritos o modelo de cascata, o modelo de
prototipação e o modelo espiral. São também apresentados os processos leves, discutindo as
suas diferenças com os processos convencionais. Em seguida é apresentado o Processo
Unificado, através das suas características, suas fases e suas atividades; e também, os
principais conceitos e os diagramas da UML, por ser o recurso utilizado e enfatizado pelo
Processo Unificado para modelar os sistemas de software.
Capítulo 3
Este capítulo descreve a especialização do Processo Unificado, mostrando o ponto de
partida, as características, os templates para geração de documentos e o gerenciamento no
processo especializado. É feito também, um breve comentário sobre a ferramenta de
suporte desenvolvida, para acompanhamento do projeto pelo grupo envolvido no processo.
Capítulo 4
Neste capitulo é apresentado um estudo de caso, para a avaliação da aplicação do processo
resultante sobre o desenvolvimento do sistema de cobrança de títulos na Internet (B2B)
para os clientes, pessoas jurídicas, de um banco de investimento. O processo especializado
neste trabalho é visualizado e acompanhado através dos documentos gerados em cada fase.
Estes documentos permitem acompanhar o processo de desenvolvimento de software.
Capítulo 5
Neste capítulo são apresentadas às considerações finais sobre o trabalho, enfatizando a
aplicabilidade e benefícios da especialização do Processo Unificado e a utilização dos
documentos padrão sugeridos.
Anexos
Anexo 1 – documentos do Estudo de Caso
Este anexo contem os documentos criados para o Estudo de Caso, a partir do
conjunto de templates apresentados para o processo especializado.
Anexo 2 – templates propostos
Este anexo contém o conjunto de templates propostos neste trabalho.
Referências
Referências bibliográficas utilizadas neste trabalho.
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Capítulo 2-Processo de desenvolvimento de software
O objetivo principal deste capítulo é explorar os pontos fundamentais do Processo
Unificado. Para atingir esta finalidade, são apresentados inicialmente os conceitos sobre o
processo de desenvolvimento de software e uma discussão sobre processos convencionais e
processos leves. Em seguida, é apresentado o Processo Unificado, suas fases, suas
atividades, e porque deve ser especializado. Também é apresentado os principais conceitos
e os diagramas da UML, por ser o recurso utilizado e enfatizado pelo Processo Unificado
para modelar os sistemas de software.
2.1 Conceitos sobre processos
Entende-se, por processo de software, a seqüência de atividades necessárias para identificar
os requisitos, que reflitam as necessidades do usuário, e transformá- las em sistema de
software, através da geração de diversos tipos de artefatos que representam o sistema em
cada etapa de desenvolvimento. Para cada atividade, são definidos os participantes e o
papel que cada um deles desempenha ao longo do desenvolvimento.
Um processo eficiente oferece um guia para o desenvolvimento de software com qualidade
e deve capturar e apresentar as melhores práticas; como conseqüência, reduz o risco e
aumenta a previsibilidade de um projeto, promovendo uma visão e cultura comum durante
todo o ciclo de vida.
O processo, portanto, impõe disciplina no desenvolvimento de software tornando-o mais
previsível e eficiente.
2.2 Processos convencionais
Foram denominados de processos convencionais aqueles representados pelo modelo
clássico ou de cascata, modelo de prototipação e modelo espiral. São apresentados neste
trabalho porque representam um valioso subsídio para a compreensão da dinâmica do
Processo Unificado.
No modelo clássico, o desenvolvimento de software é representado através da execução
seqüencial das fases, iniciando com o levantamento de requisitos e análise, e evoluindo
através do projeto de software, codificação e teste, conforme apresentado na figura 1.
Após a liberação do sistema, este pode ser alterado ao longo da sua vida, caracterizando a
manutenção de software.
Em cada fase é executado um conjunto de tarefas descritas a seguir:
a) Levantamento de requisitos do sistema – tem, como objetivo, estabelecer o escopo do
sistema, identificando o problema ser resolvido, definindo os requisitos do sistema e
alocando estes requisitos nos seus componentes.
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b) Análise – tem, como objetivo, detalhar os requisitos alocados para o software, negociar
os requisitos conflitantes com o cliente e elaborar o documento de requisitos.
c) Projeto – transforma os requisitos em representações que incorporam as informações de
implementação. São gerados: a arquitetura de software, os modelos lógico e físico de
banco de dados, o projeto de interface homem-computador, os algoritmos, e as estruturas
de dados.
d) Codificação – é a tradução dos elementos de projeto para uma representação que pode
ser interpretada pelo computador.
e) Testes – corresponde à verificação da aderência do sistema aos seus requisitos, através
da sua execução.
f) Manutenção – é a alteração do sistema, após a sua entrega ao cliente, devido aos erros
residuais ou a alterações solicitadas pelo cliente.
O modelo clássico é o processo mais antigo e mais conhecido. Caracteriza-se pelo fato de
que cada fase se inicia após o término da fase anterior e tem sofrido críticas, pois os
projetos reais não obedecem ao fluxo seqüencial das atividades.
Uma outra crítica recorrente ao modelo clássico é que o cliente tem contato com o produto
final quando os testes estão avançados e as suas solicitações de alterações são difíceis de
serem atendidas, causam aumento do risco de erros ou têm custo alto.

figura 1 – Modelo clássico
O modelo de prototipação foi estabelecido para diminuir a distância do cliente ao produto
final, durante o desenvolvimento, através de protótipos que tem a capacidade de apresentar
as funções relevantes, antes da construção do sistema.
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Através de um protótipo, o cliente faz uma avaliação e um refinamento dos requisitos de
software a ser desenvolvido. Após alguns ciclos de refinamento de requisitos, o software
pode ser desenvolvido com maior segurança e entendimento.
A prototipação, se aplicada corretamente, diminui o risco de investimento, garantindo que o
produto final a ser entregue contemple as necessidades do usuário. No entanto, deve-se
tomar o cuidado para que o número de ciclos seja controlado e que haja convergência ao
longo da análise dos protótipos. Um outro ponto é deixar claro, ao cliente, que os protótipos
são descartáveis e, após a consolidação dos requisitos, o produto final deve ser construído
com base nas boas técnicas de engenharia de software.
O Modelo Espiral apresenta uma visão mais realista do desenvolvimento de software
agregando as características do modelo clássico e do modelo de prototipação. Nele o
desenvolvimento de software é realizado através das seqüências de: planejamento, análise
de risco, engenharia e avaliação do cliente, conforme apresentado na figura 2.

figura 2 – Modelo espiral
Na fase de planejamento, são definidos os objetivo s de software a ser desenvolvido, as
alternativas para a arquitetura de software e as restrições no desenvolvimento.
Na fase de análise de riscos são levantados e avaliados os riscos associados com a
implementação dos requisitos solicitados pelo cliente e o resultado desta fase determina se
o desenvolvimento deve ser prosseguido ou não.
Durante a fase de engenharia o sistema é desenvolvido, seguindo algum modelo do
processo de software mais adequado, podendo incluir a construção de protótipos.
Durante a avaliação, o cliente avalia o software e os resultados servem como insumo para a
elaboração de nova versão de software, alimentando um novo ciclo que se inicia com a fase
de planejamento. A nova versão pode ser determinada pela incorporação de novos
requisitos ou pela solicitação de correção dos erros detectados.
Cada volta da espiral produz uma versão mais completa de software.

-6-

2.3 Processos Leves
Esta seção tem, como objetivo, apresentar as características dos Processos Leves, que
constituem uma nova abordagem de desenvolvimento de software, através de menos
formalismo nas atividades e nos documentos produzidos. Este assunto foi incluído neste
trabalho, por estar sendo bastante discutido, e representar uma nova tendência.
A idéia básica do Processo Leve parte do princípio da inexistência de uma metodologia
única, que possa ser aplicada aos projetos com diferentes concepções e objetivos. Cada
projeto deve traçar sua própria dinâmica, em detrimento de uma metodologia rígida e
burocrática. [COCKBURN, 2002, pg 215]
No desenvolvimento baseado em Processo Leve esta dinâmica é realizada pela
comunicação verbal; como conseqüência imediata, este tipo de processo é menos orientado
por documentos enfatizando mais o código fonte.
A falta de documentação pode ser caracterizada como um sintoma, que cria com outros
processos duas diferenças básicas:
a) o Processo Leve é mais adaptativo do que previsível – não existe neste processo um
tempo estimado de planejamento, porque as mudanças são bem vindas e podem ocorrer a
qualquer momento.
b) o Processo Leve é orientado a pessoas e não a processos – o processo trabalha com as
pessoas e a livre comunicação, e não considera necessário documentar as regras de negócio,
as quais podem ser capturadas durante a execução do desenvolvimento de software.
Esta filosofia de desenvolvimento de software foi divulgada através de manifesto
conhecido como The Agile Software, elaborado, em fevereiro de 2001, por um grupo de
dezessete pesquisadores da área de metodologia, na reunião em Snowbird, Utah.
[COCKBURN, 2002, pg 215]
Este documento é composto por tópicos cuja essência está descrita a seguir:
a) Indivíduos e interações estão acima de processos e ferramentas - nesta visão de Processo
Leve, a descrição do processo de desenvolvimento e das regras de negócio são
desnecessárias para iniciar o projeto e o grupo de indivíduos constitui o elemento mais
importante no projeto. São participantes deste grupo usuários, gerentes, projetistas e
investidores. Para o Processo Leve, a troca de informação constante entre os
participantes do grupo é o fator primordial para o desenvolvimento e criação de
software. Na construção de uma nova versão, falhas e soluções serão evidenciadas como
decorrência da discussão no grupo.
b) Desenvolvimento de software deve ser realizado com base em documentos
compreensíveis - os documentos servem como ponto de partida no processo de
desenvolvimento de software, quando o grupo de usuários e projetistas ainda não possui
uma idéia concreta sobre o que deve ser desenvolvido e qual o real objetivo do projeto.
À medida que o projeto evolui, o processo de comunicação substitui a documentação.
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c) Colaboração por parte do cliente está acima de negociações contratuais - não existe,
segundo o Processo Leve, a necessidade de documentos formais do tipo contrato de
prestação de serviço para o desenvolvimento de software. A colaboração entre
projetistas, clientes e usuários é o elemento que garante o sucesso, independentemente
da existência de um contrato formal.
d) Reposta às mudanças está acima da seqüência planejada do projeto - a construção do
plano de atividades é útil para o desenvolvimento de software. Contudo, um cronograma
rígido é inútil pela incapacidade de acomodar mudanças.
Muitas das afirmações acima colidem como exposto em outras metodologias; contudo, o
Processo Leve deve ser utilizado em projetos com características bem definidas. Existe
muita similaridade entre os processos que seguem as características do Processo Leve, e os
processos mais conhecidos são: Extreme Programming ou XP [BECK, 1999], Adaptive
Software Development [HIGHSMITH, 1999], e Dynamic System Development Method
(DSDM- Consórcio de empresas do Reino Unido, 1994).
De todas os Processo Leves, Extreme Programming, é o que recebe mais atenção
atualmente. Existem três valores básicos neste processo: comunicação entre a equipe,
retorno por parte do usuário, e simplicidade, adicionados às práticas de projetos já
conhecidas.
Uma característica importante do processo XP é colocar a atividade de teste como sendo a
principal do processo de desenvolvimento, onde os programadores realizam testes na
medida que escrevem o código. Os testes são integrados de forma contínua, construindo
uma platafo rma estável tanto no nível de processo, como no de produto de software, para
um futuro desenvolvimento advindo de novas requisições.
A característica de teste faz com que o processo XP represente uma abordagem interessante
a ser aplicado a sistemas degradados pela adição de funções não esperadas através do
tempo. Tem como base uma coleção de técnicas projetadas para oferecer uma alternativa
para a recuperação de código degradado.
O processo Adaptive Software Development, conhecido pelas sigla ASD e comumente
referenciado como teoria do caos, não oferece práticas detalhadas como o XP, mas oferece
os fundamentos da importância do desenvolvimento adaptativo e suas conseqüências no
nível organizacional e gerencial nas empresas.
O ASD tem essencialmente três fases não lineares e que se sobrepõem: especulação,
colaboração e aprendizado. O processo ASD planeja uma visão em um ambiente
adaptativo, baseado no fato que o imprevisível sempre acontece. No planejamento
tradicional, desvios são enganos que devem ser corrigidos; contudo, no ambiente
adaptativo, os desvios guiam o grupo na direção da solução correta.
Neste ambiente imprevisível, são necessárias pessoas colaborativas que possam conviver e
trabalhar com a incerteza. O foco dos gerentes não é em dizer o que deve ser feito, mas em
encorajar a comunicação para que respostas criativas possam surgir, uma vez que o
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aprendizado é contínuo, e o planejamento e o projeto devem mudar na medida que o
desenvolvimento prossegue.
O processo Dynamic System Development Method , conhecido como DSDM, inicia com o
estudo de viabilidade e negócios do projeto. O estudo de negócios é uma série de
workshops para entender o negócio, resultando na linha básica da arquitetura do sistema e
no planejamento do projeto.
O resto do processo forma três ciclos interconectados:
a) O ciclo do modelo funcional - produz o documento de análise e protótipos.
b) O ciclo de projeto de software e construção - cria o produto para uso operacional,
verificação e testes pela equipe de desenvolvimento.
c) O ciclo de implementação - entrega o produto para o usuário final.
O DSDM tem, como princípio, o uso ativo de iterações, entrega freqüente de versões, e
testes através do ciclo. Da mesma forma que outros Processos Leves, utiliza ciclos curtos
com o período de duração compreendido entre duas e seis semanas. É um processo notável
por apresentar a infraestrutura madura de processos tradicionais, embora siga o princípio e
a abordagem do Processo Leve. Este processo não é muito utilizado fora do Reino Unido.
Uma das grandes limitações do Processo Leve é como gerenciar grandes equipes de
projeto, espalhadas em diferentes localizações, e como estabelecer com o cliente um
contrato de serviço baseado em requisitos que estão em mudança contínua.
Os seguintes fatores podem ser considerados na escolha e um Processo Leve:
§ requisitos incertos e voláteis
§ projetistas motivados e responsáveis
§ clientes que compreendem o processo e tem envolvimento
Os fatores abaixo sugerem um processo previsível:
§ equipe de desenvolvimento acima de 15 pessoas
§ preço e escopo fixo do projeto, definido em um contrato.
2.4 Pontos fundamentais do Processo Unificado
O Processo Unificado é a parte conceitual do Rational Unified Process (RUP), que é um
produto da Rational Software Corporation. O RUP, assim como o Processo Unificado, é
um framework de processo que deve ser especializado para atender às exigências de
organizações, áreas de aplicação e desenvolvimento de sistemas de tipos e portes diferentes.
Foi idealizado por Jacobson, Booch, e Raumbaugh e seus colaboradores, para
desenvolvimento de sistemas orientados a objetos utilizando a UML [BOOCH, 1999].
É um processo que segue o modelo iterativo e incremental, apresentando por isso
características mais realistas de desenvolvimento. O sucesso da sua aplicação está na
definição de iterações mais adequadas, que vão produzir as versões intermediárias do
sistema, permitindo um melhor entendimento dos requisitos e do sistema, e minimizando o
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risco de desvio dos objetivos do projeto. A estrutura do Processo Unificado está
apresentada na figura 3.

figura 3 – Processo Unificado

O Processo Unificado estabelece os papéis e as responsabilidades dos participantes do
projeto, e os diferentes níveis de qualificação exigidos. Desta forma, guia a equipe de
desenvolvimento, definindo o que está sendo feito, por quem, quando e como. As
especificações dos artefatos a serem elaboradas permitem a definição de critérios para
acompanhar o seu desenvolvimento e avaliar a sua qualidade. Os principais conceitos
envolvidos são fases, fluxos de trabalho ou atividades e iterações.
O Processo Unificado é definido como sendo um processo centrado em casos de uso e
arquitetura e, apresenta as características de ser iterativo e incremental. Cada um destes
aspectos está comentado nas seções seguintes [BOOCH, 1999, pg 3].
O ciclo de vida do Processo Unificado pode ser abordado por duas perspectivas diferentes
porém integradas, a perspectiva gerencial e a perspectiva da engenharia.
Visto pelo lado gerencial, o ciclo de vida do software possui quatro fases, separadas por
pontos de verificação, onde é avaliado o progresso do projeto:
• Concepção: onde a idéia sobre funções de um aplicativo é concebida para dar
origem a um sistema de software. A concepção especifica a visão do produto final e
do plano de negócio, definindo o escopo do projeto.
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•

Elaboração: planeja as atividades e recursos necessários,
funcionalidade, projeta a arquitetura e resolve os riscos principais.

•

Construção: a partir da linha básica da arquitetura nesta fase o produto evolui, até
que esteja pronta para ser transferida para a comunidade de usuários.

•

Transição: transfere o produto para os usuários, inc luindo a entrega, treinamento,
suporte e manutenção do produto, até que os usuários estejam satisfeitos.

especifica

a

A seqüência das quatro fases é o ciclo de vida do Processo Unificado, onde o primeiro ciclo
de realização das quatro fases resulta na primeira versão do software. A menos que o
produto não tenha continuidade, os próximos ciclos se repetem com a mesma seqüência das
fases, mas com ênfases diferentes, dependendo das novas versões. Estes ciclos
subseqüentes são chamados ciclos evolutivos.
À medida que o produto evolui através dos ciclos, novas versões são produzidas. Esta
evolução organiza o processo na dimensão tempo, como apresentado na figura 4.

tempo

Concepção Elaboração Construção Transição + evolução
ciclo de desenvolvimento inicial

tempo

Concepção Elaboração Construção Transição
próxima evolução do ciclo de desenvolvimento
figura 4 – Ciclo evolutivo

Visto pela perspectiva da engenharia, o Processo Unificado agrupa o projeto de um sistema
de software em atividades ló gicas, que são os fluxos de trabalho, e foca os aspectos
técnicos, através de artefatos, atividades e participantes. Um procedimento flexível de
desenvolvimento seria executar, diversas vezes, uma combinação adequada dos fluxos de
trabalho, que permita entender melhor os requisitos, construir uma arquitetura robusta e
entregar uma série de implementações mais completas, através dão elaboração ou da
evolução de artefatos de software. Este processo de desenvolvimento de software como
uma sucessão de iterações é chamada ciclo de vida iterativo. Cada iteração entrega uma
versão, acompanhada por descrição da versão, documentos do usuário e modelos
atualizados do sistema. O ciclo iterativo está representado na figura 5.

figura 5 – Ciclo iterativo
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A cada iteração, as atividades do fluxo de trabalho são realizadas, e dependendo da fase
onde o projeto se encontre alguma atividade pode não ser necessária a iteração. A seguir
são descritas as atividades:
• Requisitos: é realizado o levantamento das necessidades junto ao usuário sobre a
finalidade do sistema.
•

Análise: são realizados a elaboração e o refinamento do modelo conceitual que
avalia os requisitos, oferecendo uma compreensão detalhada dos requisitos.

•

Projeto: são incluídos os elementos de projeto de sistema na estrutura definida na
análise; são elaborados o projeto das classes, o projeto de realização de casos de uso
e o modelo da arquitetura do sistema.

•

Implementação: o sistema é representado em termos de componentes, que podem
ser código fonte, scripts e código executável.

•

Teste: é verificado o resultado da implementação, através dos documentos de
planejamento dos requisitos de teste de integração e de testes do sistema.

Os pontos de verificação são marcados ao longo das fases, em função da disponibilidade de
um conjunto de artefatos gerados pelas atividades dos fluxos de trabalho. O objetivo da
verificação é assegurar que as decisões cruciais foram tomadas antes que o
desenvo lvimento do produto prossiga ou nova iteração seja realizada.
2.4.1 Processo centrado em casos de uso
Os casos de uso capturam os requisitos funcionais do sistema a ser desenvolvido do ponto
de vista dos usuários, descrevendo a funcionalidade do sistema. Desta forma, estabelecem
uma base para a definição da arquitetura de software, permitindo a sua evolução da
maturidade à medida que o ciclo de vida prossegue.
Diz-se que o Processo Unificado é centrado em casos de uso, pois a condução do
desenvolvimento de software é feita através de fluxos de trabalho que utilizam os casos de
uso. Os casos de uso fundamentam a versão inicial do documento de requisitos; a
construção dos modelos é priorizada pelos casos de uso; a estratégia de testes é guiada
pelos casos de uso.
Desta forma, o conjunto de casos de uso permite, aos gerentes, o planejamento e o
acompanhamento do projeto e, aos projetistas, um material consistente para basear o
desenvolvimento.Através da sua descrição, é possível identificar, além das funções do
sistema, as tarefas e esforço necessário para projetar o sistema.
Os casos de uso, por serem utilizados ao longo do desenvolvimento, servem para definir um
mecanismo para rastreabilidade dos requisitos, sendo de grande valia para a verificação e a
validação da garantia de qualidade.
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2.4.2 Processo centrado na arquitetura
A arquitetura de software, no contexto do Processo Unificado, é uma descrição dos
elementos mais importantes do sistema, para a visão comum do grupo de desenvolvimento
e dos investidores em relação à funcionalidade do sistema, e é responsável por estabelecer
um padrão objetivo para construção de software. Tem, como foco, os elementos estruturais
do sistema e a colaboração que ocorre entre estes elementos através de suas
interfaces.[BOOCH, 1999, pg 59]
O Processo Unificado é centrado em arquitetura, pois a arquitetura é construída
iterativamente ao longo do desenvolvimento. A sua elaboração se inicia na fase de
concepção, quando ainda é embrionária e é consolidada durante a fase de elaboração,
quando é obtida a sua linha básica (baseline). Esta linha básica evolui durante a fase de
construção, através das sucessivas iterações, e resulta no sistema que será entregue na fase
de transição.
A arquitetura de software permite uma visão melhor do sistema que vai além da construção
de algoritmos e estruturas de dados computacionais, abrangendo os aspectos
sistêmicos.Sistemas com arquitetura pobre degradam com a passagem do tempo, impondo
enorme quantidade de mudanças até o ponto onde será impossível acomodar qualquer nova
alteração solicitada pelos usuários do sistema.
Quanto maior a complexidade do sistema melhor deve ser o modelo da arquitetura de
software, com a estrutura e as interfaces entre os seus componentes mais estáveis.
2.4.3 Processo iterativo e incremental
No modelo clássico, o processo de desenvolvimento prossegue de maneira linear partindo
do levantamento de requisitos, análise, projeto, codificação, teste de unidades, teste de
subsistemas e teste integrado. O problema desta abordagem é que o risco é avaliado
tardiamente e o custo para corrigir os erros, que poderiam ter sido detectados no início do
projeto, cresce muito.
A abordagem iterativa e incremental é uma alternativa ao modelo clássico, onde os riscos
de um projeto são identificados nas primeiras iterações do ciclo de vida, quando é possível
corrigir e reagir aos problemas de uma forma mais eficiente. A abordagem iterativa e
incremental é de contínua descoberta e implementação forçando a equipe de
desenvolvimento a criar artefatos em uma forma previsível e repetitiva. O desenvolvimento
iterativo oferece as seguintes vantagens:
1. Facilidade para modificar o produto de software – a falta de compreensão do
sistema torna-se evidente no começo do ciclo de vida do software, quando é
possível reagir e modificar o produto de software.
2. Torna os requisitos evidentes - esta abordagem encoraja o retorno por parte do
usuário e da equipe de desenvolvimento, tornando os requisitos evidentes para todos
os participantes do processo.
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3. Os fatores críticos são abordados no início do processo - a equipe de
desenvolvimento é forçada a identificar e verificar as questões críticas no começo
do ciclo de vida do produto de software, enquanto é possível se for o caso parar o
processo.
4. Conhecimento da situação do projeto - o teste iterativo contínuo possibilita o acesso
à situação do projeto, indicando quais as funções foram implementadas e quais
ainda não foram incorporadas ao produto de software.
5. Verificação dos requisitos do projeto - inconsistências entre requisitos e
implementações são identificadas no começo do ciclo de vida do produto de
software.
6. Evidência concreta da situação do projeto - os investidores do projeto obtêm
evidência concreta da situação do projeto através do ciclo de vida.
Com o Processo Unificado, a seqüência de trabalho é definida a partir da arquitetura,
através das iterações que, com base nos casos de uso e na arquitetura, gera no va versão do
sistema, incluindo um incremento na versão anterior.
Cada iteração representa um mini-projeto que pode ter os cinco fluxos de trabalho:
requisitos, análise, projeto, implementação e teste. As iterações iniciais podem não
contemplar todos os fluxos de trabalho.
A abordagem iterativa não planeja todas as atividades do projeto em detalhe no início do
projeto. Ao final de cada iteração, é feito o detalhamento do planejamento da próxima, o
qual vai ser mais realista, devido ao conhecimento adquirido na realização da iteração atual.
A divisão do projeto em mini projetos garante que o sistema seja mais administrável e cada
iteração será medida pela nova versão entregue. A cada iteração, todos os documentos
representativos da fase e dos fluxos de trabalho devem ser criados e controlados.
2.5 Verificação no Processo Unificado
A abordagem iterativa e incremental adotada em determinados modelos de processo de
desenvolvimento de software, foi resultado da observação do comportamento humano que,
geralmente, é propenso à falhas. O desenvolvimento iterativo permite que a equipe de
desenvolvimento melhore o entendimento dos requisitos e dos artefatos, através dos
incrementos ou versões, detectando, no início do projeto, os pontos crucias.
O Processo Unificado, da mesma forma que os demais modelos de processo, prevê os
pontos de verificação [BOOCH, 1999, pg 410] ao longo do desenvolvimento de software,
para manter a qualidade do processo e do produto.
Ao final da fase de concepção, devem ser respondidas as seguintes questões:
a)
b)
c)
d)

O escopo do sistema está claro?
Os requisitos chaves do sistema foram acordados com os participantes?
Existe uma arquitetura de componentes que possa implementar esta funcionalidade?
Foram identificados os riscos críticos para a execução e sucesso do projeto?
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e) O produto irá gerar o retorno esperado pelo investimento?
f) É válido para a organização continuar com o projeto?
g) Os investidores concordam com os objetivos?
O final da fase de elaboração deve fornecer as informações sobre a arquitetura e, portanto,
as seguintes perguntas devem ser respondidas:
a) Foi criada uma linha base de arquitetura capaz de atender a funcionalidade propostas?
Essa linha base é robusta? É passível de evolução através do ciclo de vida do produto?
b) Os riscos foram identificados e minimizados?
c) Foi criado um plano realista de projeto que permita cumprir o cronograma, o custo e a
qualidade?
d) O projeto irá fornecer um retorno adequado ao investimento?
A fase de construção estabelece se o produto atende a capacidade operacional inicial e,
portanto, as seguintes perguntas devem ser respondidas:
a) Os usuários e os projetistas estão satisfeitos com o sistema? O produto atingiu a
estabilidade operacional que permita uma versão para teste beta no ambiente do
usuário?
b) Os pré-requisitos do sistema foram atendidos através da seqüência de iterações?
A fase de transição estabelece se o produto está pronto e a versão final estará disponível
para a comunidade de usuários. Portanto, as seguintes perguntas devem ser respondidas:
a)
b)
c)
d)

Os usuários testaram as funções chave, representadas nos casos de uso?
O produto passou pelo teste de aceitação conduzido pelo usuário?
Os documentos a serem entregues para o usuário têm qualidade aceitável?
O cliente e usuários estão satisfeitos com o produto?

Ainda, os pontos principais que devem ser observados durante as fases são:
a) Obter os requisitos de forma correta, através dos modelos de caso de uso e de análise,
através da realimentação dos usuários, clientes e da equipe de desenvolvimento.
b) Obter a arquitetura correta, que permite que o sistema possa ser dividido, de tal forma
que os projetistas possam trabalhar de forma independente.
c) Utilizar componentes que permitam a construção de blocos reusáveis que podem
reduzir o custo de desenvolvimento, diminuir o tempo de entrega do produto e aumentar
a qualidade.
d) Utilizar a UML para a elaboração dos artefatos e para a comunicação na equipe de
projeto, por ser uma linguagem que representa o software nos diversos estágios de
desenvolvimento, estabelecendo uma forma padrão de comunicação na equipe.
e) Basear o desenvolvimento em iterações, pois os seus produtos oferecem vantagens tais
como a possibilidade do trabalho ser realizado por um grupo pequeno, com risco
controlado e pontos de verificação e avaliações freqüentes.
f) Administrar os riscos, identificando-os e minimizando-os, antes que possam aparecer
no processo de desenvolvimento de software.
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Utilizando o Processo Unificado a empresa tem como meta atingir o ponto onde o
desenvolvimento de software é feito de forma organizada e repetitiva, realizado através de
blocos ou construções reutilizáveis, ou desenvolvimento baseado em componentes.
2.6 Especialização do Processo Unificado
Nenhum processo de desenvolvimento de software pode ser aplicado a quaisquer tipos de
projeto, pois eles variam em função do contexto, das empresas, dos tipos de negócios e das
suas regras. Conseqüentemente, um processo de software deve ser adaptado e configurado
para satisfazer às necessidades específicas de um projeto ou organização.
O Processo Unificado é um framework de processo, e as suas atividades estão definidas de
tal forma que não inviabilize a sua aplicação nas diversas situações. Cada organização deve
especializá- lo, adequando e detalhando as atividades, para atender as características dos
seus projetos.
As quatro fa ses e os cinco fluxos de trabalho constituem a parte constante das
especializações do Processo Unificado. A parte variável é a escolha do conjunto de
artefatos a serem gerados de forma adequada em função das características do projeto.
O tempo necessário para cada fase, o número de iterações necessárias por fase e a
estabilidade da arquitetura dependem do porte e complexidade do sistema, da natureza da
aplicação, da experiência da equipe de projeto e, do nível da capacidade de gerência no
projeto de software.
Exemplificando, se a equipe responsável pelo projeto tiver experiência em projetos
semelhantes, desenvolvidos com a mesma tecnologia, e o sistema for de pequeno porte, a
fase de concepção será curta, porque o tipo do sistema é conhecido e, provave lmente,
poucos dias serão necessários para confirmar os requisitos do sistema. Se o sistema for de
grande porte, é de se esperar que a fase de concepção seja mais longa.
O Processo Unificado não oferece, ao grupo de desenvolvimento, um guia detalhado para a
sua aplicação, nem exemplos de documentos. Estes dados podem ser encontrados no RUP
[RATIONAL]. O Processo Unificado oferece o método para solidificar o que deve ser feito
e mostrar a finalidade do projeto, fornecendo um caminho para as futuras gerações do
produto e para minimizar os riscos críticos, através do uso de iterações sucessivas.
Com o Processo Unificado, o desenvolvimento é acelerado através dos seguintes itens:
reutilização de blocos de componentes, fases, iterações e pontos de acompanhamento. Os
projetistas, gerentes, clientes e investidores podem verificar o que está sendo feito através
dos pontos de controle, validando o trabalho e minimizando custos.
O Processo Unificado tem, como mérito, permitir que os integrantes do projeto entendam o
que deve ser feito para desenvolver o produto, e fornece uma visão melhor do que os
membros da equipe estão fazendo. Supervisores e gerentes poderão ser transferidos entre
projetos sem que para isso precisem de um novo treinamento de processo, pois haverá uma
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certa uniformidade para toda a empresa. O curso do desenvolvimento de produto pode ser
repetitivo e realizado através de ferramentas que forneçam suporte ao processo.
O resultado de um projeto de software é um produto modelado por indivíduos diferentes. O
Processo Unificado, mais especificamente a sua especialização, conduz os esforços destes
indivíduos ou grupo de projeto, satisfazendo os conceitos de compreensão, exeqüibilidade e
credibilidade, requerida para o desenvolvimento de software.
A especialização do Processo Unificado permite que o conhecimento não seja perdido a
cada projeto, e que os exemplos e modelos já conhecidos sejam reutilizados. Os tipos de
documentos são estabelecidos e o grupo define quais devem ser utilizados em cada fase
durante um fluxo de trabalho.
2.7 Fundamentos da UML
Definida como uma linguagem gráfica para visualizar, especificar, construir e documentar
artefatos de um sistema de software, a UML é utilizada pelo Processo Unificado para
representar os produtos a serem gerados nas fases e atividades, direcionando as tarefas a
serem realizadas. A UML está sendo apresentada nesta seção devido à sua importância para
o Processo Unificado, permitindo capturar os detalhes significantes do sistema e visualizar
a solução da arquitetura. Estão sendo apresentados os conceitos principais sobre o assunto e
maiores detalhes podem ser encontrados em [BOOCH 1999].
2.7.1 Termos e conceitos
No Processo Unificado, assim como em outros processos, a modelagem é uma das tarefas
centrais que conduz a entrega do produto de software. Os modelos são representações do
sistema a serem desenvolvidas nas diversas fases de construção de software. A sua
finalidade é definir a estrutura e o comportamento esperado pelo sistema, para que os
participantes do desenvolvimento possam ter o mesmo entendimento do sistema. Como
resultado, a arquitetura do sistema pode ser definida de forma mais adequada e as
oportunidades para simplificação e reuso podem ser identificadas.
Os modelos auxiliam a gerenciar o risco por oferecerem melhor compreensão do sistema
antes do sistema ter sido implementado, representam uma simplificação da realidade e
descrevem os sistemas através das diferentes perspectivas que constituem as abstrações
semânticas diversas. Em geral, os modelos expressam níveis diferentes de precisão e, por
isso, são necessários diversos tipos de modelos para que o sistema possa ser entendido. Os
modelos estruturais, por exemplo, enfatizam a organização do sistema, enquanto os
modelos comportamentais enfatizam a dinâmica do sistema.
Os modelos tornam-se mais importantes para sistemas complexos, porque a compreensão
fica muito difícil sem a abstração através da representação gráfica e do conjunto de
documentos que possibilitem seu entendimento.Independentemente do processo de
desenvolvimento a ser utilizado, para análise e projeto de software, os diagramas da UML
são capazes de expressar a arquitetura e o comportamento do sistema de software.
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Através dos modelos podem-se atingir quatro objetivos: visualizar o sistema, especificar
sua estrutura e comportamento, rastrear os objetos e componentes criados e documentar as
decisões.
Os modelos da UML apresentam os seguintes elementos: estruturais (classes, interfaces,
colaborações, caso de usos, classes ativas, componentes e nós), comportamentais
(interações e máquinas de estado), grupo (pacotes), anotações.
Segundo a UML, artefato é um termo genérico para toda forma de informação criada
durante o desenvolvimento do sistema e, portanto, todos os elementos, modelos e
documentos são artefatos [BOOCH,1999]. Ainda, segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson,
qualquer sistema pode ser visualizado como um conjunto de artefatos inter-relacionados
que interagem dinâmica e colaborativamente por meio de passagem de mensagens, para
efetuar tarefas pertinentes ao domínio do problema [BOOCH,1999].
2.7.2 Diagramas da UML
O diagrama é a representação gráfica de um conjunto de elementos; a UML fornece os
elementos através dos quais é possível construir modelos representativos de um sistema.
Os diagramas da UML são descritos a seguir:
a) Diagrama de casos de uso - mostra o conjunto de casos de uso, atores o relacionamento
entre eles. Este diagrama fornece uma visão estática dos casos de uso do sistema, e
captura os requisitos do sistema do ponto de vista do usuário, através das funções do
sistema.
b) Diagrama de classes - mostra o conjunto de classes, pacotes, interfaces e colaborações, e
o relacionamento entre eles. Este diagrama é o ponto comum de todos os métodos
orientados a objetos. Os diagramas de classes representam uma visão estática e estrutural
do sistema.
c) Diagrama de objetos - mostra o conjunto de objetos e o relacionamento entre eles,
representando uma fotografia estática de uma instância do diagrama de classes.
d) Diagrama de seqüência – é um tipo de diagrama de interação e representa um conjunto
de objetos que interagem dentro de um cenário, enfatizando a ordenação no tempo das
mensagens trocadas entre os objetos.
e) Diagrama de colaboração – é um tipo de diagrama de interação e enfatiza a troca de
mensagens entre os objetos, ressaltando a visão estrutural.
f) Diagrama de estados – mostra a máquina de estados, constituída por: estados, transições,
eventos e atividades. Apresenta a visão dinâmica do sistema. É especialmente
importante para modelar o comportamento de interface, classe ou colaboração,
enfatizando o comportamento de um objeto devido à ordem dos eventos por ele
recebidos.
g) Diagrama de atividades – é um tipo de diagrama de estados mais detalhado que mostra o
fluxo através das atividades que ocorrem no sistema; apresenta a visão dinâmica do
sistema.
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h) Diagrama de componentes – mostra a organização e a dependência entre o conjunto de
componentes, fornecendo a visão estática do sistema. Está relacionado com o diagrama
de classes, onde um componente pode ser mapeado em uma ou mais classes, interfaces
ou colaborações.
i) Diagrama de implantação - mostra a configuração de processos nos nós do sistema e os
componentes em execução nestes nós. Mostra a visão estática da arquitetura e tem
relação com o diagrama de componentes.
A modelagem é uma atividade essencial para projeto de qualquer porte. Usando os
modelos, os responsáveis pelo projeto de desenvolvimento de software garantem que as
funcionalidades do negócio estão corretas e a necessidade final do usuário será satisfeita.
O projeto de software deve fornecer suporte para escalabilidade e segurança. Pesquisas
mostram que projetos de grande porte têm enorme probabilidade de falha [OMG], porque é
mais difícil satisfazer, em tempo e orçamento, todos os requisitos do usuário. A modelagem
é a melhor maneira de visualizar um projeto e verificar os requisitos antes que uma grande
quantidade de código tenha sido implementada.
Existe uma grande quantidade de ferramentas no mercado que permitem a modelagem
utilizando a UML, e o uso da UML independe da metodologia. Para que um projeto
utilizando UML seja iniciado é preciso:
§
§
§

Selecionar a metodologia – a metodologia define o processo para as atividades de
levantamento de requisitos, análise, projeto de software e implementação.
Selecionar uma ferramenta de desenvolvimento UML – muitas ferramentas
baseadas em UML implementam uma metodologia particular.
Treinamento em UML – é preciso treinar a equipe de arquitetos utilizando a UML.

Os projetos de software têm características próprias e pontos individuais de falha, mas
certamente todos os projetos de sucesso têm, como característica comum, o uso de
modelos, representando uma técnica da engenharia de software relevante. A escolha dos
modelos a serem criados tem uma profunda influência em como agir e resolver um
problema.

-19-

Capítulo 3-Especialização do Processo Unificado para a área financeira
Este capítulo descreve a especialização do Processo Unificado, mostrando o ponto de
partida, as características, os templates para geração de documentos e o gerenciamento no
processo especializado.
É feito também, um breve comentário sobre a ferramenta de suporte desenvolvida para que
o processo de construção do software seja acompanhado por todo o grupo envolvido no
processo. O uso da ferramenta permite o dinamismo no acesso aos documentos e o controle
dos artefatos gerados até que o produto final de software seja finalizado.
3.1 Aspectos de especialização do Processo Unificado para a área financeira
A abordagem adotada nesta especialização decompõe o sistema, apresentado na proposta
técnica, em subsistemas e controla o seu desenvolvimento através da geração de um
conjunto de artefatos. O subsistema deve ser entendido como um conjunto de funções,
obtido através do documento de casos de uso, como detalhado no item 3.3.
A proposta técnica apresenta as características preliminares do sistema, baseadas no
ambiente operacional onde o sistema será executado, na finalidade a que se destina, e no
conjunto de funções propostas. O grupo responsável pelo processo de software utiliza a
proposta técnica durante a fase de concepção, para definir como o sistema pode ser
decomposto em subsistemas.
O desenvolvimento de cada subsistema é realizado seguindo as fases do Processo
Unificado, através das iterações que contemplam as atividades dos fluxos de trabalho. Este
tipo de desenvolvimento permite a evolução do produto através do conhecimento adquirido
nas diversas iterações.
Os documentos são utilizados para registrar as decisões tomadas e o conjunto de
informações pertinentes ao produto de software. Um documento é criado através da
instanciação de um template, que é uma estrutura que contempla uma organização de
informação em elementos conceituais necessários à atividade considerada. Desta forma, os
elementos de um template capturaram a essência da atividade de forma organizada e
padronizada. Os resultados de uma atividade podem ser descritos por mais de um
documento originado através de diferentes templates. Instanciar um template, significa
construir um documento a partir do uso de um template.
O processo especializado conta com uma ferramenta que foi desenvolvida como suporte
gerencial e que permite uma integração entre o usuário e o grupo de desenvolvimento. A
ferramenta é uma aplicação WEB, onde os templates e os documentos gerados estão
disponíveis para download. Os documentos gerados são armazenados em um diretório no
servidor WEB, e estão disponíveis para download na ferramenta, em um item denominado
depósito do processo de software. Os documentos visualizados no depósito de processo de
software possuem, como elementos de identificação, o nome relacionado com a atividade à
qual o documento se refere, a data e o número de versão.
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3.2 Padrões de documentos
Para padronizar os documentos, estão sendo utilizados os templates, a partir dos quais os
documentos são instanciados.
O uso de templates foi introduzido na prática profissional da autora durante os processos de
manutenção de software, para minimizar o atrito com o cliente, devido à inexistência de
uma formalização na troca de informações. No entanto, na maioria das vezes, as atividades
desenvolvidas na manutenção ocorrem em uma única fase. Para que os templates pudessem
ser utilizados nas iterações do Processo Unificado, permitindo documentar a construção de
novos produtos de software, o formato ou a estrutura dos templates foram reavaliados. A
estrutura atual dos templates foi o resultado da sua utilização em processos de software,
clientes e situações diferenciadas.
O uso de templates de documentos permite que as informações do processo de software
sejam registradas de forma mais uniforme e o documento elaborado de forma eficiente. A
eficiência é alcançada através do formato padrão, obtido do template, o qual evita que cada
projetista elabore o seu formato e facilita a localização e o acesso à informação contida no
documento.O padrão de nome, composto por identificação do documento, sigla do sistema
e versão, e o formato para o documento conduz à gerência eficiente do processo de
software porque os artefatos são identificados de forma ágil, e o acesso e a localização do
dado fica mais bem definido.
O documento também ajuda a identificar a atividade onde o processo de software se
encontra, porque cada documento é instanciado de um template relacionado a uma
atividade. O documento possui um número de versão e uma data associada, indicando
alterações e adições de informação, refletindo o ciclo iterativo do Processo Unificado.O
conjunto de documentos disponibilizados sinaliza, para o gerente, a fase onde o processo de
software se encontra. O controle dos documentos propicia a melhoria do controle da
funcionalidade do sistema, do custo e do planejamento.
A seguir são relacionados os documentos que são criados utilizando-se os templates,
agrupados no fluxo de trabalho do Processo Unificado: levantamento de requisitos, análise,
projeto e implementação, teste.
1)
Levantamento de Requisitos
A proposta técnica, pela sua própria natureza, não apresenta todos os requisitos necessários
ao desenvolvimento do produto de software; mas as informações extraídas desta fonte, na
seção descrição de funcionalidades, servem como entrada para a elaboração da primeira
versão dos três documentos citados anteriormente.
1.1 Documentos de apresentação dos requisitos compreendem:
1.1.1 Documento de definição do problema – este documento contém a
descrição do sistema atual ou do sistema a ser desenvolvido.
1.1.2 Documento de definição de escopo – este documento contém a
descrição do sistema proposto.
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1.1.3
1.1.4

Documento de especificação de requisitos – este documento contém
a descrição dos requisitos do sistema.
Diagrama de caso de uso – este documento, nesta atividade do fluxo
do Processo Unificado, contém os casos de uso no nível mais
abstrato.

2) Análise
2.1 Modelo do sistema
2.1.1 Diagrama de caso de uso – este documento, no fluxo de trabalho do
Processo Unificado, passa a conter casos de uso no nível mais
detalhado, agregando o vocabulário do projeto de software (design).
2.1.2 Documento de descrição de casos de uso – este documento, contém a
descrição dos casos de uso identificados no diagrama de casos de
uso.
2.1.3 Diagrama de classes – este documento contém as classes para
visualizar o nível mais elevado o negócio.
3) Projeto e Implementação
3.1 Documentos do projeto
3.1.1 Diagrama de classes – este documento contém as classes aplicadas à
estrutura do sistema, em um nível mais detalhado.
3.1.2 Diagrama de seqüência – este documento contém a seqüência de
mensagens trocadas entre as classes do sistema.
3.1.3 Documento do modelo de dados – descrição detalhada do modelo de
dados, com chaves e atributos.
3.2 Documentos de implementação
3.2.1 Documento de descrição de componentes – este documento descreve
a funcionalidade, relacionamento com outras entidades e a regra
constante no documento de especificação de requisitos que deve ser
observada, para a construção de um componente de software.
4) Teste
4.1 Documento de teste
4.1.1 Documento de teste – este documento contém a descrição do plano
de teste funcional a ser validado pelo usuário.
Os documentos apresentados são instâncias de templates e podem ser utilizados em
qualquer processo, inclusive no ciclo de vida clássico.
A seguir é comentada a estrutura de cada template, com os elementos conceituais relevantes
para o cumprimento das atividades.
3.2.1 Descrição dos Templates
3.2.1.1
Template de Definição de Problema
O template de Definição de Problema se encontra no anexo 2 – templates propostos, e
apresenta uma estrutura composta por três elementos conceituais: elemento de definição de
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problema, elemento causas e efeitos, e elemento solução. O elemento definição de
problema é composto por sub elementos: situação atual e necessidades do usuário. O
documento gerado através deste template permite criar o contorno do problema e da sua
solução. Dependendo da complexidade atribuída ao subsistema após a decomposição do
sistema, o gerente do processo de software deve decidir se existe necessidade de criar um
documento de Definição de Problema para cada subsistema.
Ao ser instanciado, o documento de Definição de Problema deve conter:
a) Elemento definição do problema: é compostas pelos sub-elementos situação atual e
necessidades do usuário. O sub-elemento situação atual deve descrever, de forma resumida,
se existe um processo automático ou manual para a execuç ão do serviço a ser
automatizado, e a forma como é realizado. O sub-elemento necessidades do usuário deve
informar o que é esperado pelo usuário em relação ao serviço que deverá ser implementado
e qual será o comportamento e o ganho esperado.
b) Elemento causas e efeitos: deve informar o impacto que a situação atual causa na
execução do serviço e os efeitos que a situação atual causam na empresa, dificultando as
operações e o dia a dia dos funcionários envolvidos na execução do serviço.
c) Elemento solução: deve informar o que o sistema deve fazer para resolver os problemas
atuais, satisfazendo as expectativas dos usuários e minimizando ou anulando os efeitos
causados pela situação atual.
3.2.1.2

Template de Definição de Escopo

O template de Definição de Escopo se encontra no anexo 2 – templates propostos, e é
composto por três elementos: objetivo do projeto, funcionalidade prevista e restrições. Esta
estrutura, ao ser preenchida, possibilita limitar o escopo, identificar as funções previstas e
as restrições de escopo. Dependendo da complexidade atribuída ao subsistema na
decomposição, o gerente do processo de software deve decidir se existe necessidade de
criar um documento de Definição de Escopo para cada subsistema.
Ao ser instanciado, o documento de Definição de Escopo deve conter:
a) Elemento objetivo do projeto: deve descrever o escopo do serviço que o processo de
software vai implementar, descrevendo, de forma sucinta, o que os usuários e investidores
esperam do sistema.
b) Elemento funcionalidade prevista: deve descrever como o processo de software vai
implementar a funcionalidade esperada pelo usuário.
c) Elemento restrições: deve descrever o que não está dentro do escopo do processo de
software e quais as são as restrições existentes em relação à funcionalidade.
3.2.1.3

Template de Especificação de Requisitos

O template de Especificação de Requisitos se encontra no anexo 2 – templates propostos e
contém uma tabela para o número (seqüencial) e a descrição do requisito de negócio.
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Ao ser instanciado, o documento deve conter a descrição das exigências necessárias para o
funcionamento do sistema. Cada exigência ou regra de negócio encontrada é descrita e
numerada como uma linha da tabela. Este documento serve de base para a criação dos
documentos utilizados na análise, projeto, implementação e teste do sistema.
3.2.1.4

Template do Diagrama de Casos de Uso

O template do documento de Diagrama de Casos de Uso se encontra no anexo 2 –
templates propostos e contém a estrutura onde deve ser incluída a imagem do diagrama de
casos de uso. Para construir o diagrama pode ser utilizada qualquer ferramenta disponível
para esta finalidade. Este documento deve poder ser visualizado por toda o grupo envolvido
no processo de software, sem a necessidade da instalação da ferramenta.
Ao ser instanciada, o documento deve descrever o funcionamento do sistema do ponto de
vista dos atores, correspondendo ao modelo de negócios do cliente. Na atividade de análise,
este documento será complementado pelos casos de uso do sistema, necessários para a
realização do negócio e este conjunto de informações é relevante para os projetistas do
sistema.
3.2.1.5

Template da Descrição de Casos de Uso

O template de documento de Descrição de Casos de Uso se encontra anexo 2 – templates
propostos, e contém a estrutura para a descrição dos casos de uso identificados no
documento de diagrama de caso de uso, para o sistema.
Ao ser instanciado, o documento deve apresentar descrição padronizada para cada caso de
uso identificado, para melhorar entendimento e identificação da sua funcionalidade
[MATOS, 1999]. Este documento deve conter os seguintes elementos:
a) Nome: nome que identifica a função realizada pelo caso de uso
b) Casos de Uso relacionados: lista de casos de uso que estão relacionados ao caso de uso
corrente, identificados através do relacionamento usa/é usado por.
Usado por: quem chama o caso de uso corrente.
Usa: quem é chamado pelo caso de uso.
c) Descrição: uma breve descrição do caso de uso, identificando, o ator que inicia o caso, o
evento iniciador e em que condições ocorre, e o término.
d) Atores: participantes do caso de uso.
e) Pré-condição: condições que devem ser verdadeiras para iniciar o caso de uso.
f) Curso normal dos eventos: descrição dos passos principais das seqüências de execução
do caso de uso.
g) Pós-condição: condições que devem ser verdadeiras após a execução do caso de uso.
h) Caminhos alternativos: são as alternativas ao curso normal de eventos; inclui as
exceções.
i) Interfaces: interfaces entre o caso de uso e os atores, e/ou entre casos de uso.
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3.2.1.6

Template do Diagrama de Classes

O template do documento de Diagrama de Classes se encontra no anexo 2 – templates
propostos, e disponibiliza a estrutura onde deve ser incluída a imagem do diagrama. Para
construir o diagrama pode ser utilizada qualquer ferramenta disponível para esta finalidade.
Este documento é visualizado pelo grupo envolvido no processo do software; contudo, pela
natureza do documento, o grupo com interesse principal é o relacionado com a atividade de
análise, projeto e implementação. A visualização do documento deve dispensar a instalação
da ferramenta utilizada na construção do diagrama.
Ao ser instanciado, o documento deve mostrar a estrutura do sistema através das classes e
dos relacionamentos, onde nas classes estão definidos os métodos e os atributos que
implementam os requisitos de negócio.
3.2.1.7

Template do Diagrama de Seqüência

O template do documento de Diagrama de Seqüência se encontra no ane xo 2 – templates
propostos, e disponibiliza a estrutura onde deve ser incluída a imagem do diagrama. Para
construir o diagrama, pode ser utilizada qualquer ferramenta disponível para esta
finalidade. Este documento pode ser visualizado pelo grupo envolvido no processo do
software; contudo, pela natureza do documento, o grupo com interesse principal é o
relacionado com a atividade de análise, projeto e implementação. A visualização do
documento deve dispensar a instalação da ferramenta utilizada na construção do diagrama.
Ao ser criado, o documento é utilizado para detalhar os casos de uso, através da troca de
mensagens entra os objetos que participam dos casos de uso. Mostra a seqüência de
mensagens trocadas entre os objetos do sistema.
3.2.1.8

Template do Modelo de Dados

O template do documento de Modelo de Dados se encontra no anexo 2 – templates
propostos, e disponibiliza estrutura onde deve ser incluída a imagem do modelo. Para
construir o modelo, pode ser utilizada qualquer ferramenta disponível para esta finalidade,
como por exemplo, o ERWIN. Para visualizar o documento não deve ser necessário instalar
a ferramenta.
Ao se instanciado, o documento é utilizado para descrever as tabelas, os relacionamentos, e
as chaves primária e estrangeira.
Embora as entidades do documento de dados sejam representadas no documento de
Diagrama de Classes, estes documentos contém informações para grupos de usuários
diferentes. O documento de Diagrama Classes é utilizado pelos analistas e programadores,
enquanto o documento de Modelo de Dados é utilizado pelos analistas e administradores de
bancos de dados.
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3.2.1.9

Template da Descrição dos Componentes

O template do documento de Descrição de Componentes se encontra no anexo 2 –
templates propostos, e apresenta a estrutura onde devem ser descritos os componentes a
serem implementados.
Ao ser instanciado, o documento deve apresentar descrição dos componentes podendo ser
páginas JSP/ASP, componentes DLL/JB/EJB/Applet ou programas. Quando a empresa
utilizar patterns definidas para a plataforma J2EE [DEEPAK, 2001], o documento de
Descrição de Componentes contém um elemento para especificação da interface de
comunicação entre o componente e os objetos com os quais interage.
3.2.1.10

Template de Teste

O template do documento de Teste se encontra no anexo 2 – templates propostos, e contém
como elemento de sua estrutura, uma tabela onde deve ser informado: número seqüencial
da função a ser testada, descrição da função, ciclo do teste relacionado com o número da
massa de testes criada, situação e resultado esperado.
Ao ser instanciado, o documento deve conter a descrição do teste para todos os requisitos
informados no documento de especificação de requisitos. Através do documento de Teste é
feita a verificação e a homologação do produto.
3.2.2 Utilização dos templates e documentos no processo obtido da especialização do
Processo Unificado
A tabela 1, mostrada a seguir facilita o entendimento do uso do template, relacionando-o
com os fluxos de atividades. Quando o nome do template aparece em mais de um fluxo de
trabalho, indica que necessariamente o documento terá mais de uma versão, contemplando
níveis distintos de abstração. Na coluna subsistema, a decisão gerencial indica que, ao
decompor um sistema em subsistemas, a decisão de gerar o documento para o subsistema é
gerencial. No caso dos documentos de definição de problema e escopo a abrangência dos
subsistemas pode estar contida em um único documento válido para todo o sistema. Neste
caso o gerente define com a equipe que não é preciso gerar os referidos documentos para
cada um dos subsistemas.
Atividade
Levantamento de
Requisitos

Análise

Nome do template
Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de requisitos
Documento de diagrama de casos de uso
Documento de diagrama de casos de uso
(nível mais detalhado)
Documento de descrição de casos de uso
Documento de diagrama de classes
tabela 1 – Atividades e templates
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Subsistema
Decisão gerencial
Decisão gerencial

Atividade
Projeto

Nome do template
Subsistema
Documento de diagrama de classes
Diagrama de diagrama de seqüência
Documento modelo de dados
Documento de descrição de componentes
Documento de teste
tabela 1 – Atividades e templates - continuação

Implementação
Teste

O desenvolvimento de software é realizado através das iterações e o número de iterações
depende da complexidade do sistema ou do subsistema considerado. As iterações são
compostas pelas atividades dos fluxos de trabalho. Nem todas as atividades do fluxo de
trabalho estão presentes em cada iteração; sua composição, dependendo se uma dada
iteração pertence ao ciclo inicial, evolutivo ou de manutenção.
A complexidade de um sistema ou subsistema é, portanto um fator importante para
determinar o número de iterações, e pode ser classificada em: baixa, típica, alta e muito
alta. Não será discutida, neste trabalho, a métrica utilizada para que um sistema ou
subsistema possa ser enquadrado na classificação mencionada. Existe, no entanto, trabalhos
que tratam deste assunto, como por exemplo, o artigo de Philippe Krutchen [EDGE-2002]
cujos dados estão apresentados na tabela 2.
Esta tabela apresenta o número de iterações por ciclo dependendo da complexidade da
classificação do processo de software. A coluna ciclo iterativo informa a complexidade da
iteração, para o grau de complexidade é definida na coluna total de iterações de um ciclo e
o número de iterações. Utilizando o número de iterações encontrado na coluna total de
iterações de um ciclo, na coluna número de iterações por fase é informado a quantidade de
iterações para cada fase.
Ciclo
iterativo
Baixo
Típico
Alto
Complexo

Total
de
iterações
em um ciclo

Número
de
iterações por fase
[C, E, C, T]

3
6
9
10

[0, 1, 1, 1]*
[1, 2, 2, 1]
[1, 3, 3, 2]
[2, 3, 3, 2]

tabela 2 – Grau de complexidade e quantidade de iterações
*[0, 1, 1, 1]: Concepção 0 iterações; Elaboração 1 iteração; Construção 1 iteração;
Transição 1 iteração. Zero significa que nenhuma versão do software foi construída,
embora diversos artefatos tenham sido gerados.
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A tabela 3, apresenta os documentos gerados nas quatro fases de um ciclo inicial de
desenvolvimento de um subsistema de complexidade baixa com o número de iterações
[0,1,1,1] por fase, para que seja melhor entendida a utilização dos documentos no processo.

Levantamento
de requisitos

Análise

Projeto

Implementação

Concepção
Doc.de definição
de problema-v1
Doc.de definição
de escopo-v1
Doc.de definição
de escopo-v2
Doc.de
especificação
de
requisitos- v1
Doc.de
especificação
de
requisitos- v2
Doc.de
especificação
de
requisitos- v3
Doc.de diagrama
de casos de uso-v1

Elaboração
Construção
Doc.de
especificação de
Requisitos-v4

Doc.de diagrama
de casos de usov2
Doc.de diagrama
de casos de usov3
Doc.de descrição
de casos de usov1
Doc.de diagrama
de classes-v1
Doc.de diagrama
de classes-v2
Doc.de diagrama
de classes-v3
Doc.de diagrama
de sequencia- v1
Doc.de diagrama
de sequencia- v2
Doc.de descrição
de componentesv1

Doc.de diagrama
de classes-v4
Doc.de diagrama
de sequencia- v3

Doc.de descrição Doc.de
de comp-v3
descrição
comp-v4

tabela 3 – Documentos gerados no ciclo inicial de desenvolvimento
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Transição

de

Concepção

Elaboração
Construção
Transição
Implementação
Doc.de descrição
de componentesv2
Teste
Doc.de teste-v1
Doc.de teste-v1
Doc.de teste-v1
tabela 3 – Documentos gerados no ciclo inicial de desenvolvimento - continuação
A tabela 4 apresenta a explicação com o resultado obtido em cada fase, descrevendo as
versões dos documentos gerados por atividade na fase. A capacidade do grupo para definir
os documentos para cada atividade de uma fase é um fator que precisa ser controlado pelo
gerente do processo de software e não existe um parâmetro geral para medir o número de
versões criadas para um determinado documento. A experiência oriunda da utilização
destes templates, na especialização mostra que, em média, são geradas três versões do
documento dependendo da fase e da atividade de onde o projeto se encontra.
Resultados da Fases
Concepção
Protótipo

Elaboração
Linha base da
arquitetura e 1a versão
do produto
Alteração de requisito
após apresentar o
protótipo para o usuário

Construção
2a versão do produto

Transição
3a versão do produto

Foi necessário alterar o
documento de classe e
seqüência, para
melhorar o acesso a
base de dados

O documento de
descrição de
componentes foi
alterado para
otimizar um
componente de
acesso à base de
dados

Foram necessárias duas
versões para que fosse
entendido o escopo do
sistema nesta fase

Duas versões do
documento de
diagrama de casos de
uso para adicionar os
casos de uso de nível
mais detalhado

O documento de
descrição de
componentes precisou
ser alterado devido à
alteração no modelo de
seqüência e no modelo
de classes

Foram necessárias 3
versões do documento
de especificação de
requisitos para que o
protótipo externo fosse
montado

Foram necessárias três
versões do documento
de diagrama de classes
para que os
componentes pudessem
ser delineados e a linha
básica construída
tabela 4 – Resultado na fase

Foi possível informar
corretamente o conteúdo
do documento de
definição de problema
em uma única versão
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Resultados da Fases
Concepção
Foram criadas 2 versões
do protótipo - uma
interna e outra externa
na mesma iteração

Elaboração
Construção
Duas versões do
documento de
descrição de
componentes
referenciando os
componentes
encontrados e o
requisito a ser validado
Foi necessária uma
versão do documento
de teste para validar o
sistema
Foram criadas uma
versão do produto
interna e outra externa
tabela 4 – Resultado na fase - continuação

Transição

3.3 Especialização do modelo do Processo Unificado
A especialização do Processo Unificado estabelece inicialmente uma fase de concepção
inicial válida para todo o sistema, onde é identificada a seqüência de mini processos de
software para o desenvolvimento dos subsistemas.
Durante a fase de concepção, é elaborado o Diagrama de Casos de Uso, a partir das
informações técnicas obtidas do levantamento de requisitos preliminar contido na proposta
técnica. Cada caso de uso é uma macro função do sistema e dá origem a um subsistema.
Os subsistemas são desenvolvidos através de mini processos que podem ser conduzidos
seqüencialmente em um mesmo grupo, como mostrado na figura 6, ou paralelamente por
grupos diferentes, conforme mostrado na a figura 7.

figura 6 – Fases do subsistema para desenvolvimento seqüencial
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figura 7 – Fases do subsistema para desenvolvimento paralelo
Embora a complexidade do sistema não seja diminuída com a decomposição em
subsistema, é mais fácil administrar o risco e gerenciar o processo de software em unidades
menores, porque a complexidade inerente a cada subsistema é menor.
A gerência de cada subsistema deve considerar a categoria de complexidade conforme
mostrada na tabela 2, para definir o número de iterações por ciclo. A maioria dos ciclos de
desenvolvimento requer entre seis e oito iterações [EDGE2002]. As variações, relativas ao
número de iterações, dependem do risco do projeto, tamanho e complexidade.
Se o subsistema tiver que ser desenvolvido para um domínio totalmente novo, é necessário
adicionar algumas iterações na fase de concepção para consolidar alguns conceitos, e
incluir simulações que contemplem as visões de diferentes grupos de usuários e clientes. Se
for desenvolvida uma nova arquitetura, uma grande quantidade de diagramas de casos de
uso é elaborada para evitar riscos elevados, sendo preciso planejar de duas a três iterações
na fase de elaboração. Se o produto a ser desenvolvido for de categoria de complexidade
muito alta, e tiver que ser desenvolvido por um período longo é preciso três ou mais
iterações na fase de construção. Se o produto tiver que ser entregue em um tempo curto,
com um conjunto reduzido de funcionalidades, diversas iterações devem ser planejadas na
fase de trans ição.
Uma organização que nunca trabalhou com o desenvolvimento iterativo deve iniciar com
um número baixo de iterações, por exemplo, três. O comprimento de uma iteração depende
da organização e pode ser obtido dividindo-se o comprimento da fase pelo número de
iterações planejadas.
Além da característica do sistema ou do subsistema, outro fator importante a ser
mencionado é a negociação entre o usuário e o grupo responsável pelo desenvolvimento. A
negociação permite que os requisitos básicos da proposta técnica sejam analisados e
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enriquecidos com informações que originam novas interações, refletindo os fluxos de
trabalho e as fases do Processo Unificado. A cada iteração do subsistema, serão escritas
novas versões de documentos, como as indicadas na tabela 5. As novas versões dos
documentos são necessárias pois, a cada iteração, novos requisitos são adicionados ou
alterados, modificando a funcionalidade ou adicionando novos elementos ao subsistema. O
controle de cada subsistema obedece a uma estimativa individual de tempo e custo.
No item 3.2 a abordagem da utilização dos documentos está relacionada com o fluxo de
trabalho. Neste item a visão é a utilização dos documentos em relação às fases (concepção,
elaboração, construção e transição) e ao ciclo de desenvolvimento do produto.
Documentos

Fases
Concepção Elaboração Construção Transição
X
X
X
X

Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de
requisitos
Diagrama de caso de uso
X
X
Documento de descrição de casos de uso X
X
Documento de dados
X
Diagrama de classes
X
Documento de descrição de
X
componentes
Diagrama de seqüência
X
Documento de teste
X
tabela 5 – Documentos gerados nas fases

X
X
X
X

X

Os documentos gerados são importantes para uniformizar o grau de conhecimento e
entendimento de todo o grupo envolvido no processo de software. Utilizando os templates,
as atividades de desenvolvimento podem ser realizadas em paralelo e com várias equipes
diferentes de desenvolvimento, devido à uniformização das informações geradas.
A seguir é apresentada a dinâmica de ações no ciclo do processo de software de um
subsistema, onde a complexidade é baixa [0,1,1,1]:
Fase de concepção
Atividade de levantamento de requisitos
• O gerente define que, apesar de a complexidade ser baixa, é preciso identificar o
problema, o escopo e as restrições para o subsistema; são criados o documento de
definição de problema, o documento de definição de escopo e o documento de casos
de uso.
• A partir da especificação de requisitos preliminar contida na proposta técnica é
criada a primeira versão do documento de especificação de requisitos.
• Estes documentos são validados junto ao usuário.
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•
•
•

O usuário informa algumas regras adicionais que precisam ser incluídas no
subsistema, sendo gerada a versão dois do documento de especificação de requisitos
e a versão dois do documento de casos de uso.
De posse destas informações é criado o protótipo, para que as funções do sistema
sejam homologadas pelo usuário.
A fase de concepção é finalizada com a validação do protótipo.

Fase de Elaboração
Atividade de levantamento de requisitos
• O usuário solicita uma alteração na regra de negócio, alterando o documento de
especificação de requisitos, criando a versão número 3 do documento.
Atividade de análise
• Analisar os casos de uso os quais permitem a implementação das regras de negócio
levantadas na fase de concepção.
• O documento de diagrama de casos de uso é alterado criando a versão número 3.
• As classes de negócio são modeladas para dar suporte ao negócio e é criado o
documento de classes versão número 1.
• Cada caso de uso é descrito no documento de descrição de caso de uso versão
número1.
Atividade de projeto
• As classes do sistema que dão suporte ao negócio são adicionadas ao diagrama de
classes, sendo criada a versão número 2 do documento de diagrama de classes, e a
versão número 1 do diagrama de seqüência.
Atividade de implementação
• Para codificar o subsistema, é necessário anexar o documento de descrição de
componentes versão número 1. Este documento é muito útil quando os artefatos
saem de um ambiente para serem codificados em outro local por outra equipe que
não teve contato prévio com os artefatos de documento criados.
Atividade de teste
• Utilizando o documento de teste versão número 1, é testada a versão do subsistema,
com algumas funções escolhidas previamente pelo usuário.
• Esta fase termina com a construção da linha base.
Fase de construção
Atividade projeto de software
• Nesta fase é adicionada, à versão do subsistema, mais algumas funções previamente
acordadas para esta fase, alterando o diagrama de classes e seqüência e dando
origem a novas versões do documento.
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Atividade de implementação
• O documento de descrição de artefatos também é modificado para acomodar
algumas regras aos componentes já existentes.
Atividade de teste
• A versão do subsistema é testada, utilizando o documento de teste versão número 2.
Fase de transição
Atividade de implementação
• Os testes realizados pelo usuário nas fases anteriores, ajustaram o produto de
software faltando nesta fase apenas detalhes de código a serem corrigidos que não
alteram os documentos gerados.
Atividade de teste
• Documento e teste versão número 3 é criado para verificar se os problemas
encontrados anteriormente foram corrigidos.
No final do mini processo, um subsistema está desenvolvido e integrado aos subsistemas já
liberados, caso estes existam. O subsistema foi criado através de iterações e, ao final de
cada fase, a funcionalidade prevista para a versão foi verificada ou testada. O usuário
homologa e verifica os requisitos juntamente com a equipe de desenvolvimento, utilizando
o documento de testes.Os testes podem dar origem a novas versões dos documentos, devido
às correções ou funções que precisam ser implementadas na próxima versão.
O fluxo de trabalho e os ciclos do Processo Unificado descritos nesta seção mostram a
geração das versões dos documentos que conduzem a entrega do produto de um subsistema.
A seqüência a seguir mostra o uso dos documentos em cada atividade:
1) Levantamento de requisitos
a)Documento de definição de problema
A proposta técnica é utilizada como especificação preliminar para a geração do documento
de definição de problema do subsistema, sendo este o primeiro documento sobre os
requisitos de um subsistema. Os requisitos básicos do subsistema são transportados para
este documento que contém basicamente a funcionalidade do subsistema. Caso este
subsistema precise interagir com sistemas existentes, deve ser descrito neste documento o
como deve ser feita esta interação.
b)Documento de definição de escopo
O documento de definição do escopo mostra a abrangência do subsistema, o que o usuário
espera dele e as restrições de seu uso. Este documento contém os dados retirados do
documento de definição de problema, acrescido de informações obtidas através de reuniões
com o cliente.
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c)Documento de especificação de requisitos
O documento de especificação de requisitos deve listar os requisitos necessários para que as
funções esperadas pelo subsistema possam ser implementadas. A lista de requisitos deve
ser elaborada de forma coerente com os dados constantes no documento de definição de
problema e no documento de definição de escopo, além de informações obtidas através de
reuniões com o cliente. Estes contatos com o cliente podem promover alteração nas versões
do documento.
d)Documento de diagrama de caso de uso
Utilizando os documentos de definição de problema, definição de escopo e especificação de
requisitos, é elaborado o diagrama com os atores e casos de uso do negócio. Qualquer
mudança nos documentos de definição de problema, definição de escopo e especificação de
requisitos pode originar uma nova versão de diagrama de caso de uso. À medida que o
subsistema evolui para a atividade de análise, podem ser identificados novos casos de uso
no nível de arquitetura da aplicação que deverão ser modelados em novas iterações.
2)Análise
a)Documento de diagrama de caso de uso
O documento de diagrama de caso de uso deve conter dados que atendam a funcionalidade
da arquitetura de software proposta, além dos elementos de negócio já diagramados na fase
de levantamento de requisitos.
b)Documento de descrição de casos de uso
Para descrever um caso de uso é preciso entender os conceitos dos domínios da aplicação.
Cada identificador de caso de uso retrata a interação com os atores externos e a
transformação do dado. Priorizando a descrição de casos de uso o sistema como um todo é
melhor controlado e compreendido.Esta compreensão pode evitar indefinições que
poderiam ser levadas para a atividade de implementação.
c)Documento modelo de dados
Este documento utiliza o diagrama de classes e o documento de descrição de casos de uso
para encontrar as entidades persistentes do domínio da aplicação. O documento apresenta o
sistema através da armazenagem e recuperação de dados de tabelas contidas em banco de
dados relacionais. O administrador do banco de dados, a equipe de segurança e acessos
utilizam o documento de modelo de dados para verificar o tráfego de dados na rede, o
volume e o tempo de resposta através do uso de índices e chaves primárias.
d)Documento de diagrama de classes
Na atividade de análise, o diagrama de classes identifica as classes de negócio encontradas
a partir do diagrama de casos de uso e do documento de descrição de casos de uso. Este
documento é muito utilizado na atividade de projeto e implementação do fluxo de trabalho
do Processo Unificado.
3) Projeto e implementação
a)Documento de diagrama de classes
Na atividade de projeto devem ser acrescidas, ao diagrama de classes, as classes de
comunicação com o mainframe, acesso a dados em banco relacionais ou arquivos de texto,
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comunicação e segurança. Estas classes conseguem ser identificadas à medida que o
conhecimento sobre o subsistema e o sistema são ampliados através das iterações
b)Documento de descrição de componentes
O documento de descrição de componentes contém uma lista de componentes de software e
informações relevantes a serem utilizadas na atividade de implementação. Cada
componente contém a sua funcionalidade descrita de forma detalhada, referenciando as
tabelas que o componente deve acessar, os requisitos descritos no documento de
especificação de requisitos que devem ser implementados pelo componente e o nível de
segurança que deve ser observado.
c)Documento de diagrama de seqüência
O diagrama de seqüência permite a visualização das mensagens trocadas entre os objetos e
sua seqüência de execução. Este diagrama permite a visualização do fluxo de informações
entre os objetos.
5) Teste
Com os dados da iteração obtidos nos documentos citados anteriormente é descrito o plano
de testes, verificando cada um dos requisitos do subsistema.
A compreensão da dinâmica de evolução do subsistema através de iterações e fases permite
a gerência do sistema, controlando o risco e o custo.
Para complementar o processo, melhorando a organização e o acompanhamento dos
documentos gerados, foi criada a ferramenta de apoio ao processo de software.A ferramenta
oferece acesso a dois grupos diferentes de usuários: o máster e o simples. O usuário máster
pode: cadastrar novos processos de software e novos usuários simples, dar download nos
templates, criar documentos referentes ao processo de software, cadastrar os documentos
referentes ao processo, fazer upload dos documentos e visualizar tanto a lista de processos
de software como os documentos referentes a cada processo de software. O us uário simples
pode fazer download dos documentos referentes ao processo de software onde está
cadastrado, e visualizar a lista de documentos do processo de software.
Através dos documentos disponibilizados no site o usuário acompanha o desenvolvimento
do produto e atua efetivamente nas decisões de construção do produto de software,
homologando e participando da criação dos documentos. Os documentos permitem ao
usuário visualizar o produto como resultado de um processo de engenharia, onde diagramas
mostram a funcionalidade e as regras de negócio.
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Capítulo 4-Estudo de Caso
O estudo de caso tem a finalidade de apresentar o processo obtido a partir da especialização
do Processo Unificado, através da descrição das atividades realizadas e dos documentos
gerados a partir da instanciação dos templates. Permite também mostrar o controle e a
monitoração do projeto e as características do processo iterativo.
Este estudo de caso oferece:
§ detalhes suficientes sobre um exemplo concreto
§ conjunto de documentos que ilustram o processo especializado
§ simulação de iterações com o usuário final para aproximar de forma mais realista o
cenário iterativo
§ linhas básicas para casos de uso adiciona is para análise, projeto e implementação.
Para o estudo de caso foi considerado o sistema de transferência de arquivos de cheques
para serem processados pelo banco no final do dia contra a apresentação dos mesmos.O
processo é descrito para o sistema e para um dos seus subsistemas (subsistema de cadastro).
4.1 Enunciado do problema
Os clientes de um banco com atividades comerciais devem realizar diariamente, através do
sistema de transferência dos cheques denominado Sischeque, a transferência de arquivos
contendo informações sobre os cheques recebidos no estabelecimento comercial, para
processamento no final do período, mediante a contra apresentação dos cheques na agência.
Para que o cliente tenha acesso ao sistema, ele deve ter sido cadastrado pelo banco,
recebendo uma identificação, via email, composta por um login e uma senha.
Pode-se identificar os seguintes subsistemas no Sischeque:
a) Subsistema de transmissão (transferir/receber) de arquivos do sistema Sischeque:
O cliente pode transferir arquivos contendo informações sobre cheques recebidos pelo
estabelecimento, utilizando um formato pré-acordado com o banco. A consistência do
arquivo a ser transmitido é feita no servidor, e o cliente pode acessar, através de um menu
de opções, o protocolo de envio do arquivo. Os arquivos transferidos pelo cliente ficam
disponíveis para consulta por um período de sete dias, assim como os seus respectivos
protocolos. O cliente não pode remover o arquivo depois de enviado.
O banco disponibiliza, para os clientes, arquivos de retorno contendo o protocolo de
recebimento dos arquivos enviados, que podem ser obtidos através de download.
b) Subsistema de relatórios:
O cliente pode fazer pesquisas sobre os cheques enviados ao banco. Esta pesquisa pode
utilizar diversos filtros tais como: período, banco pagador, emitente e valor.
c) Subsistema de cadastro
Este subsistema será utilizado somente pelo usuário do banco. É através deste aplicativo
que os clientes são cadastrados para operar no sistema Sischeque. Podem ser feitas
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inclusões, alterações de dados de clientes e exclusões. Cada cliente está associado a uma
caixa postal que deve ser cadastrada pelo usuário administrador. Na caixa postal do cliente
serão depositados os arquivos para upload e download pelo cliente.
4.2 Mapeamento da solução do sistema utilizando a especialização do Processo
Unificado e os templates propostos
A proposta desta sessão é apresentar a aplicação do processo especializado a partir do
Processo Unificado e a geração dos documentos ao sistema Sischeque.
A necessidade primária do banco, descrita na seção 4.1, de trabalhar com seus clientes,
precisa ser melhor entendida, assim como os requisitos do sistema a ser desenvolvido que
satisfaçam o usuário. A solicitação inicial do sistema começa geralmente pela descrição da
necessidade do usuário, em termos breves como o descrito na seção anterior.
O grupo envolvido no processo de software utiliza o conjunto de templates propostos nesta
especialização, para capturar os requisitos do sistema e gerenciá- lo. Contudo, para uma
gerência efetiva, é preciso entender o aspecto iterativo de desenvolvimento do processo
especializado e os dois tipos de planejamento que devem ser executados: o planejamento
das fases e o planejamento da iteração.
O planejamento das fases no Sischeque deve capturar o conteúdo geral do processo de
software e sumarizá- lo em:
§ Definição das datas e dos pontos de verificação, contendo:
- O objetivo do ciclo, o qual deve estar definido no final da concepção.
- A arquitetura de software, que deve estar completa no final da elaboração.
- A capacidade inicial de operação, que deve estar disponível no final da fase
de construção.
- A versão do produto, a qual deve estar disponível no final da fase de
transição.
§

Definição da data de pontos de verificação das iterações, onde é verificado o
objetivo primário da iteração.

O planejamento do Sischeque é realizado, através das seguintes fases:
• Fase de concepção inicial
• Fase de concepção do subsistema
• Fase de elaboração do subsistema
• Fase de transição do subsistema
0) Fase de concepção inicial do sistema Sischeque
A fase de concepção inicial considera o Sischeque como um todo. Nesta fase, as
informações são obtidas do conteúdo do levantamento de requisitos preliminar, contido na
proposta técnica. A partir do refinamento destes requisitos, é criado o diagrama de casos de
uso inicial, consistindo de atores e casos de uso importantes, e o fluxo de eventos para os
casos de uso críticos. Cada caso de uso origina um subsistema.
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Os seguintes itens são desenvolvidos como parte da iteração:
§ Documentos oferecendo uma visão geral do sistema Sischeque, dos seus
investidores, das suas necessidades e dos seus requisitos.
§ Lista priorizada de fatores de risco associados com o projeto.
§ Planejamento do projeto identificando as fases e iterações.
Os fatores iniciais de risco do Sischeque se encontram na tabela 6. São apresentados o nível
de risco (riscos maiores correspondem a valores menores), a sua descrição e a estratégia
para a sua minimização.
Nível do risco
9

7
5
7

Descrição do risco
Muitos membros da
equipe
não
têm
experiência com J2EE
Cronograma de entrega
apertado
Troca de versão do
produto EJB1.1 para EJB
2.0
Levantamento
de
requisitos não concluído
devido
a
problemas
internos no cliente

Estratégia para minimizar o risco
Enviar os membros do grupo para cursos e
treinamento apropriados o mais breve possível.
Identificar e usar oportunidades de automação,
por exemplo utilizar ferramentas da UML.
Desenvolver em EJB 1.1 e investigar EJB 2.0 em
paralelo.
Trabalhar com o cliente para estabilizar os
requisitos para a iteração na fase de elaboração.

tabela 6 - Fatores iniciais de risco do Sischeque
A tabela 7 apresenta as fases, a finalidade das iterações e o tempo de duração, do plano de
iterações preliminares.
Fase
Concepção
Elaboração

Iterações
Tempo de duração (dias)
Iteração inicial
5
1. Elaboração iteração número 1 3
(casos de uso básicos)
2. Elaboração iteração número 2 3
(suporte para os serviços
administrativos e relatórios do
sistema) – será desenvolvido em
paralelo em outro subsistema
3
3. Elaboração iteração número 3
(serviço de transferência de
arquivos) – será desenvolvido
em paralelo em outro subsistema
Construção
Construção da iteração número 1
5
Transição
Transição da iteração
2
tabela 7 - Planejamento das fases do Sischeque, plano de iterações preliminares
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Dependendo do porte do sistema, os documentos de definição de problema e de definição
de escopo, gerados na concepção inicial, podem ser utilizados nos subsistemas, não sendo
necessário reescrevê- los para cada um dos subsistemas. Os documentos de especificação de
requisitos e o documento de diagrama de casos de uso devem informar as particularidades
do subsistema e precisam ser definidos independentemente do porte do sistema.
Para o desenvolvimento do Sischeque, utiliza-se o mesmo documento de definição de
problema e definição de escopo para cada subsistema encontrado. Os subsistemas do
Sischeque encontrados na fase de concepção inicial são definidos como sendo de iterações
com complexidade baixa, [0,1,1,1] conforme tabela 2. A métrica para caracterizar a
complexidade do sistema e subsistemas não é discutida neste trabalho; mas, com a
finalidade de elucidar o processo, pode-se dizer que foi utilizada a métrica de pontos por
função, com o fator de ajuste para projetos orientados a objeto utilizando a arquitetura J2EE
[SUN]. O estudo de caso apresenta iterações de complexidade baixa para facilitar a
descrição do processo especializado e do uso dos templates durante o gerenciamento do
projeto.
O planejamento da iteração é utilizado para verificar o progresso do processo de software e
para evitar situações onde um objetivo ambicioso não pode ser atingido em apenas uma
iteração.O plano de iteração é construído usando técnicas e ferramentas de planejamento
tradicionais, para definir as tarefas e os indivíduos alocados, e deve ser dinâmico para
acomodar mudanças de objetivos e táticas. A relação dos fluxos de trabalho com os
templates usados e os documentos gerados, para o subsistema de cadastro, se encontra na
tabela 8.
Atividade
Levantamento
Requisitos

Nome do template
de Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de requisitos
Documento de diagrama de casos de uso

Análise

Projeto
Implementação
Teste

Documento
criado – Doc. de definição do
problema do Sischeque
criado – Doc. de definição do
escopo do Sischeque
criado – Doc. de diagrama de
casos de uso do Sischeque

Documento de diagrama de casos de uso
(nível mais específico)
Documento de descrição de casos de uso
Documento de diagrama de classes
Documento de diagrama de classes
Diagrama de diagrama de seqüência
Documento de descrição de componentes
Documento de teste
tabela 8 – Fase de concepção inicial do Sischeque

1) Fase de concepção do subsistema de cadastro
A continuidade da apresentação do processo é feita através do subsistema de cadastro. Na
sua fase de concepção, realiza-se uma iteração, cujas atividades são descritas a seguir.

-40-

Na atividade de levantamento de requisitos, são levantados junto ao usuário, os requisitos
do subsistema de cadastro, os quais são documentados no documento de especificação de
requisitos do cadastro. O documento de diagrama de caso de uso do subsistema é elaborado
e os casos de uso devem retratar as funções esperadas pelo produto de cadastro.
Seguindo, durante a atividade de análise, o documento de diagrama de caso de uso de
cadastro é complementado com os casos de uso definidos pelo grupo de desenvolvimento, e
é elaborado o documento contendo a descrição de casos de uso. O documento de diagrama
de classes não foi elaborado para o subsistema, porque a complexidade desta iteração,
tabela 7 iteração número 1, é baixa.
Durante a atividade de projeto, é criado o documento de diagrama de seqüência, contendo a
troca de mensagens básicas entre o usuário e o subsistema cadastro.
Durante a atividade de implementação, é criado o protótipo para mostrar as funções
esperadas pelo subsistema cadastro.
Durante a atividade de teste, o usuário verifica, através do protótipo, se o subsistema de
cadastro possui todas as funções descritas nos documentos de diagrama de caso de uso do
cadastro e de descrição de casos de uso, e solicita os ajustes necessários, os quais podem ser
mostrados em um novo protótipo ou podem ser incorporados na versão do produto na fase
de elaboração.
O grupo envolvido no projeto deve preparar o ambiente, instalar o software requerido e
configurar o ambiente.
Os fluxos de trabalho da iteração correspondente ao subsistema de cadastro, nesta fase,
geram os documentos descritos na tabela 9, contendo a atividade, o nome do template a ser
gerado na atividade e informações sobre o documento gerado.
Atividade
Levantamento
Requisitos

Análise

Nome do template
de Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de requisitos

Documento

criado – Doc. de especificação
de requisitos do cadastro. Pode
Documento de diagrama de casos de uso
ter mais de uma versão.
criado – Doc. de diagrama de
casos de uso do cadastro. Pode
ter mais de uma versão.
Documento de diagrama de casos de uso criado – Doc. de diagrama de
(nível mais específico)
casos de uso do cadastro. Pode
ter mais de uma versão
documento de descrição de casos de uso
criado – Doc. de descrição de
casos de uso do cadastro
Documento de diagrama de classes
tabela 9 - Fase de concepção do subsistema cadastro
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Atividade
Projeto

Nome do template
Documento de diagrama de classes
Diagrama de diagrama de seqüência

Documento
criado - Doc de diagrama de
seqüência do cadastro

Implementação
Documento de descrição de componentes
Teste
Documento de teste
tabela 9 - Fase de concepção do subsistema cadastro - continuação
2) Fase de elaboração do subsistema de cadastro
A fase de elaboração precisa conter um plano de iteração preliminar como descrita na
tabela 10, contendo a fase, as iterações e o tempo de duração. Para o subsistema de cadastro
a complexidade da iteração é baixa, o que torna possível incorporar, em apenas uma
iteração na fase, as funções previstas. Existem também as construções intermediárias do
produto chamadas builds, conduzindo para a versão do produto na iteração.
Fase
Concepção
Elaboração

Iterações
Tempo de duração (dias)
Iteração inicial
completa
Elaboração iteração número 1 (casos de 3
uso básicos do cadastro)
Construção
Construção iteração número 1
5
Transição
Transição iteração
2
tabela 10 - Fase de elaboração do subsistema de cadastro, iteração preliminar
Os fluxos de trabalho da iteração correspondente ao subsistema de cadastro, nesta fase,
geram os documentos descritos na tabela 11, contendo a atividade, o nome do template e
informações na coluna documento indicando o número de versões que podem ter sido
geradas para o documento.
Atividade
Levantamento
Requisitos

Análise

Nome do template
de Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de requisitos

Documento

Este documento pode ter
nova versão, devido a
solicitações do usuário ou
possíveis correções.

Documento de diagrama de casos de uso
Documento de diagrama de casos de uso Este documento pode ter
(nível mais específico)
nova versão, devido a
solicitações do usuário ou
possíveis correções.

tabela 11– Fase de elaboração do subsistema cadastro
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Atividade
Análise

Nome do template
Documento de descrição de casos de uso

Documento
Este documento pode ter
nova versão, devido à
alteração no diagrama de
casos de uso.
Documento de diagrama de classes
criado – Doc. de diagrama de
classes do cadastro.
Projeto
Documento de diagrama de classes
criado – Doc de diagrama de
classes do cadastro. Pode ter
Diagrama de diagrama de seqüência
mais de uma versão
criado – Doc. de diagrama de
seqüência do cadastro. Pode
ter mais de uma versão
Implementação
Documento de descrição de componentes
criado – Doc. de descrição de
componentes do cadastro.
Pode ter mais de uma versão.
Teste
Documento de teste
criado – Doc. de teste do
cadastro. Pode ter mais de
uma versão
tabela 11– Fase de elaboração do subsistema cadastro - continuação
Os documentos gerados na iteração anterior não são atualizados a menos que tivessem sido
identificados novos requisitos ou alterações nos requisitos existentes. Neste caso, é criada
uma nova versão dos documentos, contendo as novas solicitações ou alterações do usuário.
Durante a atividade de análise, é elaborado o documento de diagrama de classes, a partir
dos documentos de diagrama e descrição de casos de uso.
Durante a atividade de projeto, é feita uma verificação do modelo de classes a partir da
construção do diagrama de seqüência, contido no documento de diagrama de seqüência do
cadastro. Os projetistas fazem os testes antes dos usuários e utilizam o documento de
descrição de casos de uso para checar as funções e o documento de diagrama de seqüência
para verificar as mensagens trocadas.
O documento de teste permite que o usuário verifique as funções implementadas no
subsistema de cadastro nesta fase.
Ao final da fase de elaboração, a linha básica da arquitetura do subsistema de cadastro deve
estar finalizada e oportunidades de reuso devem ter sido identificadas.
3) Fase de construção do subsistema de cadastro
Durante a fase de construção do subsistema de cadastro, todas as funções do subsistema de
cadastro são incorporados e integrados no produto de cadastro. É um processo de
manufatura, onde a ênfase é colocada em gerenciar os recursos e otimizar os custos e a
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qualidade do subsistema de cadastro, e deve conter um plano preliminar da iteração,
conforme a tabela 12 a fase, referência à iteração e o tempo de duração.
Fase
Concepção
Elaboração

Iterações
Tempo de duração (dias)
Iteração inicial
completa
Elaboração iteração número 1 (casos de completa
uso básicos do cadastro)
Construção
Construção iteração número 1
5
Transição
Transição iteração
2
tabela 12 - Fase de construção do subsistema de cadastro, iteração preliminar
As atividades essenciais do subsistema de cadastro para a fase de construção são:
§ Gerenciar recursos, controlar recursos e otimizar o processo.
§ Completar o desenvolvimento de componentes e testar utilizando um critério de
evolução definido.
§ Entregar versões do produto e definir o critério de aceitação do produto de cadastro.
No final da fase de construção, o produto de cadastro está pronto para o usuário final. Se o
produto apresentar falhas ou não atingir os objetivos propostos, nesta fase, a fase de
transição deverá ser postergada.
Os fluxos de trabalho, da iteração correspondente ao subsistema de cadastro, nesta fase,
geram os documentos descritos na tabela 13, contendo a atividade, o nome do template e
informações sobre o documento.
Atividade
Levantamento de
Requisitos
Levantamento de
Requisitos
Análise

Projeto

Nome do template
Documento
Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de requisitos
Documento de diagrama de casos de uso
Documento de diagrama de casos de uso
(nível mais específico)
Documento de descrição de casos de uso
Documento de diagrama de classes
Documento de diagrama de classes
Este documento já foi criado
na
atividade
anterior.
Contudo, pode ter uma nova
versão devido a correções na
arquitetura.
Documento de diagrama de seqüência
criado – Doc. de diagrama de
seqüência do cadastro. Este
documento para projetos
com complexidade baixa na
iteração, geralmente não é
criado na fase de análise.
tabela 13 – Fase de construção do subsistema cadastro
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Atividade
Implementação

Documento
criado – Doc. de descrição de
componentes
do
cadastro.Este
documento
pode ter mais de uma versão.
Documento de teste
criado – Doc. de teste do
cadastro. . Este documento
pode ter mais de uma versão.
tabela 13 – Fase de construção do subsistema cadastro - continuação

Teste

Nome do template
Documento de descrição de componentes

4) Fase de transição do subsistema de cadastro
O propósito da fase de transição é disponibilizar o produto de cadastro para a comunidade
de usuários e deve conter um plano preliminar da iteração, conforme a tabela 14 contendo a
fase, a referência à iteração e o tempo de duração.
Após o produto ter sido apresentado ao usuário final, na fase de construção, podem surgir
solicitações na fase de transição para corrigir alguns problemas ou pequenas falhas, criando
uma nova versão do produto cadastro. Nesta fase, o conjunto de funções está completo em
um nível de aceitação e qualidade, e a documentação está disponível. As atividades desta
fase incluem:
§
§
§

validação da versão do subsistema de cadastro frente às expectativas do usuário
operações paralelas com o legado que o sistema pode estar substituindo
treinamento de usuários

Esta fase deve conter um plano preliminar, contendo uma lista de falhas e problemas a
serem corrigidos.
Fase
Concepção
Elaboração

Iterações
Tempo de duração (dias)
Iteração inicial
completa
Elaboração iteração número 1 (casos de completa
uso básicos do cadastro)
Construção
Construção iteração número 1
completa
Transição
Transição iteração
2
tabela 14 - Fase de transição do subsistema de cadastro, iteração preliminar
Os fluxos de trabalho da iteração correspondente ao subsistema de cadastro, nesta fase,
geram os documentos descritos na tabela 15, contendo a atividade, o nome do template e
informações sobre o documento.
Atividade
Levantamento
Requisitos

Nome do template
Documento
de Documento de definição do problema
Documento de definição do escopo
Documento de especificação de requisitos
Documento de diagrama de casos de uso
tabela 15 – Fase de transição do subsistema cadastro
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Atividade
Análise

Nome do template
Documento
Documento de diagrama de casos de uso
(nível mais específico)
Documento de descrição de casos de uso
Documento de diagrama de classes
Projeto
Documento de diagrama de classes
Diagrama de diagrama de seqüência
Implementação
Documento de descrição de componentes
Teste
Documento de teste
Este documento deve conter
relação de testes para os
problemas e pequenas
solicitações.
tabela 15 – Fase de transição do subsistema cadastro - continuação
Para alguns projetos, o fim do ciclo evolutivo coincide com o começo de um novo ciclo
evolutivo para o produto; seria como começar para o subsistema de cadastro um novo ciclo
contemplando funções que o ciclo inicial de desenvolvimento do produto não abrangeu.
4.3 Documentos gerados
Constatou-se que, para cada caso de uso de negócio identificado, são geradas três versões
de cada um dos documentos mapeados nas atividades de levantamento de requisitos,
análise, projeto, implementação e teste.
Quanto maior a compreensão do usuário do sistema, menor é o número de versões
necessário para que o caso de uso identificado no sistema seja validado pelo usuário.
Os documentos apresentados na seqüência são do sistema Sischeque, e do subsistema de
cadastro de clientes, como informado na seção 4.1.
4.4 Ferramenta de suporte para a especialização do Processo Unificado
Foi criada uma ferramenta na empresa desenvolvedora de software com a finalidade de:
§ disponibilizar amplo acesso as informações – todo a equipe de desenvolvedores,
usuários e investidores tem acesso os documentos gerados no projeto.
§ download de documentos – toda a equipe envolvida no projeto pode fazer o
download dos documentos.
§ download de templates – toda a equipe envolvida no projeto pode realizar download
dos templates para criar documentos.
§ upload dos documentos – com exceção dos investidores e usuários finais, a equipe
(composta por analistas, arquitetos e programadores) tem permissão de cadastrar os
documentos, e fazer upload dos documentos gerados.
§ consulta de documentos cadastrados por projeto – página contendo as atividades e a
relação de documentos criados, contendo o nome, a atividade, a data do
cadastramento, o nome do arquivo e o projeto ao qual pertence.
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§
§

cadastramento de usuários – cadastramento de usuários, o projeto ao qual pertence e
seu nível de acesso as informações.
cadastramento do projeto – entrada dos dados cadastrais sobre a empresa e o
projeto.

A ferramenta é uma aplicação desenvolvida na Internet, que propicia que a equipe do
projeto interaja de uma forma dinâmica, não importando sua localização física. Também
estimula a confiança dos usuários e investidores os quais podem verificar o avanço do
sistema.
4.5 Comentários
São apresentados, a seguir, os comentários decorrentes da aplicação do processo descrito
neste trabalho, no desenvolvimento do sistema Sischeque.
À medida que o desenvolvimento do sistema caminha no tempo e as iterações e os
incrementos ocorrem, o usuário deposita confiança no processo, que é transparente e pode
ser acompanhado por todos os envolvidos.
O usuário e o investidor participam do processo de desenvolvimento ativamente, o que
diminui a expectativa e faz com que atuem de modo colaborativo, vendo os resultados da
sua cooperação atravé s das diferentes versões de software.
Fica mais fácil negociar as fases e o controle dos artefatos que vão ser implementados; o
tempo necessário para as atividades é de conhecimento de todo o grupo, e o projeto pode
ser avaliado diariamente em função dos documentos e cronogramas disponibilizados.
A ferramenta para controle dos documentos, acessível através da Internet, descrita na seção
4.4, tem sido de grande valia para permitir a transparência entre os participantes do projeto.
A tabela 16, mostrada a seguir, faz parte do sistema disponibilizado na Internet e permite a
visualização da lista de documentos e suas versões, para cada um dos subsistemas. As suas
colunas têm os seguintes significados:
• nome: informa o subsistema
• conteúdo: informa o documento
• versão: informa a versão do documento
• data: informa a data em que o documento foi disponibilizado na Internet
• documento: informa o nome do documento para download.
Nome
Cadastro

Conteúdo
Descr. Componenetes

Cadastro

Descrição de casos de uso

Cadastro

Diagr. caso de uso

Versão Data
Documento
versão 1
10/12/2002 descComponentesSISCHEQUEcadastro-v1.doc
versão 1
10/12/2002 descrIdCasoUsoSISCHEQUEcadastro-v1.doc
versão 1
10/12/2002 diagrUseCaseSISCH-cadastrov1.doc

tabela 16 – Controle
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Nome
Cadastro

Conteúdo
Diagr. classes

Versão Data
versão 1
10/12/2002

Cadastro

Diagr. classes

versão 2

10/12/2002

Cadastro

Diagr. de sequência

versão 1

10/12/2002

Cadastro

Diagr. de sequência

versão 2

10/12/2002

Cadastro

Diagr. de sequência

versão 3

10/12/2002

Cadastro

Diagr. sequência

versão 4

10/12/2002

Cadastro
Cadastro

Doc. de teste
Documento de modelo
dados
Especif. Requisitos

versão 1
de versão 1

10/12/2002
10/12/2002

versão 1

10/12/2002

versão 1
versão 1
versão 1

10/12/2002
10/12/2002
10/12/2002

Cadastro

SISCHEQUE Def. Escopo
SISCHEQUE Def. problema
SISCHEQUE Doc. caso de uso

Documento
diagrClassesSISCHEQUEcadastro-v1.doc
diagrClassesSISCHEQUEcadastro-v2.doc
diagrSequenciaSISCHEQUEcadastro-v1.doc
diagrSequenciaSISCHEQUEcadastro-v2.doc
diagrSequenciaSISCHEQUEcadastro-v3.doc
diagrSequenciaSISCHEQUEcadastro-v4.doc
docTesteSISCHEQUE-v1.doc
modDadosSISCHEQUE.doc
espRequisitosSISCHEQUEcadastro-v1.doc
defEscopoSISCHEQUE-v1.doc
defProblemaSISCHEQUE-v1.doc
diagrUseCaseSISCHEQUEv1.doc

tabela 16 – Controle - continuação
Para cada subsistema, muitas vezes é necessário criar diversas versões de um documento
para capturar as informações necessárias a atividade. Como exemplo, observar o
documento de especificação de requisitos do subsistema cadastro.
Os documentos contidos na tabela de controle estão no anexo1 – documentos do Estudo de
Caso.
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Capítulo 5- Considerações finais
A proposta deste trabalho foi gerar uma especialização do Processo Unificado para
desenvolvimento de sistemas da área financeira, os quais têm características comuns como
o uso de recursos da web, a comunicação com banco de dados relacionais e o acesso a
transações financeiras no mainframe, com tempo médio de duração de projeto variando de
doze a dezoito meses.
A especialização partiu da definição de um conjunto de documentos relevantes para o
desenvolvimento de sistemas deste tipo, com base nas fases e nos fluxos de trabalho do
Processo Unificado. Estes documentos foram inicialmente definidos, pela autora, devido à
necessidade nas suas atividades profissionais, para sistematizar o seu trabalho. O conjunto
foi, então, reavaliado no contexto das fases e dos fluxos de trabalho do Processo Unificado.
As iterações foram definidas e os documentos foram incluídos e alterados, para que o
conjunto original ficasse aderente à especialização do Processo Unificado.
Uma vez definidos os documentos, foram criados os respectivos templates, que constituem
em recursos para padronizar os documentos gerados durante o desenvolvimento. Os
templates foram elaborados para capturar, na sua estrutura, os elementos essenciais a serem
utilizados nas fases e nos fluxos de atividades do processo especializado.
Além disso, o trabalho apresenta uma ferramenta de apoio que torna disponível os
documentos gerados e os respectivos estados, as atividades de gerência para permitir a
integração entre os participantes do projeto, incluindo o cliente.
A especialização do Processo Unificado constitui a principal contribuição, pois permitiu
definir um processo de desenvolvimento consistente e realista, baseando-se em princípios
sólidos do Processo Unificado. Este trabalho representa um passo importante para a
melhoria do processo de software, minimiza as dificuldades de identificação de elementos
fundamentais para a construção de sistemas da área financeira, com o propósito de
satisfazer usuários, investidores, e projetistas ávidos por informação para a criação de
artefatos de forma correta.
As medidas relacionadas com a qualidade dos documentos gerados minimizam o risco de
desenvolvimento do sistema, pois os erros são detectados com antecedência. A equipe de
desenvolvimento passa a utilizar uma forma única para documentar as informações
pertinentes ao sistema, através da escolha do template, referente à atividade que deve ser
realizada.
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Anexo 1 – Documentos do Estudo de Caso
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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Atividade
Requisitos

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
SISCHEQUE

1. Definição do Problema
1.1 Panorama atual:

O banco procurou oferecer um diferencial para os clientes, especificamente pessoas jurídicas com
estabelecimento comercial, que tornasse o serviço diferenciado. Foi levantado através de pesquisa, que os
clientes precisam de serviç os que garantam a segurança relativa aos cheques recebidos no estabelecimento.
1.2 Necessidades do usuário:

O banco preciso de um serviç o que permita ao cliente de um estabelecimento comercial, transmitir arquivos
contendo os cheques recebidos por venda ou serviço.

2. Causas e Efeitos
Em caso de roubo o estabelecimento sofre perdas, por não possuir informações sobre os cheques roubados.
O banco sofre perdas por deixar de trabalhar com clientes que possuem movimento em conta maiores e que
poderiam estar comprando outros produtos bancários como aplicações e poupança.

3. Solução
Precisa ser desenvolvido um sistema, onde o usuário é identificado através de login e senha, permitindo que
seja feita a transmissão de arquivos contendo as informações referentes aos cheques recebidos pelo
estabelecimento comercial.
O crédito dos valores referentes à transmissão será efetuado após a apresentação e compensação dos
cheques.

Arquivo: defProblemaSISCHEQUE -v1.doc
Página: 1/1
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DELIMITAÇÀO DO ESCOPO
Atividade
Requisitos

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
SISCHEQUE

1. Objetivo do Projeto:

Criar aplicação que permita a transmissão de arquivos contendo informações sobre os cheques recebidos pelo
estabelecimento comercial após identificação do usuário através de login e senha.

2. Funcionalidades:
O sistema deve disponibilizar funções de transmissão de arquivo, com retomada caso ocorra algum tipo de
interrupção na transmissão, relatórios a serem definidos para verificação dos dados referentes ao cheque e
identificação do usuário para transmissão.

3. Premissas e Pré- Requisitos

O usuário precisa estar cadastrado e receber login e senha de acesso para poder operar com o banco.

3. Restrições
As transmissões devem ser diárias.
Os registros transmitidos serão mantidos na base por 7 dias.
O arquivo a ser transmitido é somente para informações referentes a cheques em um padrão definido no
momento do contrato e com layout fornecido pelo banco.

Arquivo: defEscopoSISCHEQUE-v1.doc
Página: 1/1
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ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
Atividade
Requisitos

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

1. Requisitos do Negócio

Requisito

Descrição

1

O usuário operador pode incluir, alterar ou excluir um cliente do sistema
SisCheque.

2

A permissão de acesso a aplicação para o usuário operador é dada pelo
administrador do sistema.

3

O cliente a ser cadastrado é informado pelo banco passando o código e o nome da
caixa postal, e os dados do contrato.

4

Após o cadastramento o cliente deve ser informado da liberação de acesso através
do seu email.

5

A caixa postal do cliente deve ser criada apó s o cadastramento do cliente.
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DIAGRAMA DE USE CASE
Atividade
Requisitos/Análise

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de Use Case (UML)
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Sub Sistema / Módulo
SISCHEQUE

DIAGRAMA DE USE CASE
Atividade
Requisitos/Análise

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de Use Case (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

DESCRIÇÃO DE ID DE CASO DE USO
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

1. Número do Use Case: 1
Nome:

CADASTRA CLIENTE.
Casos de uso relacionados:

Casos de uso relacionados: Exclui Cliente, Inclui/Altera Cliente, Inclui CxPostal, Exclui CxPostal .
Usado por: use case de transferência e SisCheque.
Usa: usuário operador do sistema, referenciado no diagrama como usuário, para cadastrar os clientes do banco
que vão utilizar o serviço de transmissão de informações sobre cheques.
Descrição:

O ator que inicia o caso de uso é o usuário operador através de solicitação do banco para inclusão, alteração ou
exclusão do cliente do sistema de transferência de informações sobre cheques. Este caso de uso deve validar o
usuário operador e verificar se tem permissão para execução deste serviço.
Atores:

Usuário- operador que faz o cadastramento, inclusão ou alteração do cliente do banco
SisCheque – serviço de informações que deve armazenar os dados.
Pré-condição:

Usuário deve estar autorizado a utilizar o serviço.
Curso normal dos eventos:

Usuário operador acessa o cadastro e tem acesso ao menu de opções de cadastramento.
Pós-condição:

Usuário operador tem acesso ao sistema para alterar, incluir ou excluir um cliente.
Exceções:

Sistema indisponível para acesso ao banco de dados.
Interfaces:

Menu de escolha de opções de cadastramento, alteração ou exclusão de clientes.

2. Número do Use Case: 2
Nome:

Inclusão de cliente
Casos de uso relacionados:

Usado por: Cadastramento, Inclui cx postal e SisCheque.
Usa: Usuário, operador do sistema.
Descrição:

Inclui cliente para participar do sistema de transferência de informações sobre cheques
Atores:

Usuário operador do sistema e SisCheque para armazenar informações.
Pré-condição:

Cliente não existir no cadastro
Curso normal dos eventos:

Usuário operador informa dados do cliente e confirma inclusão. Sistema verifica se o cliente existe autorizando
ou negando a solicitação.
Pós-condição:

Registro com dados do cliente é armazenado na tabela de clientes.
Exceções:

Erro no acesso ao banco de dados tabela de clientes ou erro na remoção da cx postal pelo SISCHEQUE server
Interfaces:

Tela para cadastramento do cliente.
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DIAGRAMA DE CLASSES
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de CLASSES (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

DIAGRAMA DE CLASSES
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de CLASSES (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
Atividade
Projeto/Implementação

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de Sequência (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de Sequência (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
Atividade
Projeto/Implementação

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de Sequência (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
Atividade
Projeto/Implementação

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Diagrama de Sequê ncia (UML)
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Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

MODELO DE DADOS
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

1. Modelo de Dados
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Sub Sistema / Módulo
SISCHEQUE

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES
Atividade
Projeto/Implementação

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

Procedimentos gerais após o login
1. Exibir tela de acordo com o protótipo, o menu do Cadastro contendo as opções, “Incluir/Alterar”, “Excluir” e
“Sair”.
1.1. Usuário seleciona a opção “Incluir/Alterar”
1.2. Exibir página contendo, contendo os seguintes elementos

Elementos
página

da Tipo

Código do cliente
Nome do cliente
Código da agência

Descrição
Permitir somente a entrada de números

Email
inserir/alterar

caixa de edição
caixa de edição
lista com 2
colunas
contendo o
código e o nome
da agência
caixa de edição
lista com 2
colunas
contendo o
código e o nome
do produto
caixa edição
botão

excluir
sair

botão
botão

opção para excluir cliente selecionado
finaliza aplicação

Conta Corrente
Código do produto

Lista de agências

Permitir somente a entrada de números
Lista de produtos

opção para inserir novo cliente

1.3. Usuário aciona o botão inserir/alterar
1.3.1 Tabela 1.3.1 – usuário aciona o botão inserir recesso
1.4. Usuário aciona o botão excluir
1.4.1 Tabela 1.4.1 – usuário aciona o botão excluir recesso
1.5. Usuário aciona o botão sair
1.5.1 Finalizar aplicação
1.3.1 Usuário aciona o botão inserir/alerar
1.3.1.1 Executar procedure CCSP30_CONSULTA_CLIENTE, passando os parâmetros
NuFuncao
IN INTEGER (1- inclusão- alteração)
CodCliente
IN INTEGER
1.3.1.2 Obter retorno
Se coretorno<> 0
exibir mensagem de erro ao incluir ou alterar reg, ir para o item 1
se erroSql
exibir mensagem de padrão de erro de SQL, ir para o item 1.

1.3.1.3 Executar a procedure CCSP30_INSERIR_ALTERAR_CLIENTE, passando os parâmetros
NuFuncao
IN INTEGER (1- inclusão- alteração)
CodCliente
IN INTEGER
NomeCliente IN VARCHAR2(30)
CodCliente
IN INTEGER
ContaCor
IN INTEGER
CodProduto IN INTEGER
CoRetorno OUT INTEGER
1.3.1.2 Obter retorno
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DESCRIÇÃO DE COMPONENTES
Atividade
Projeto/Implementação

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

Se coretorno<> 0
exibir mensagem de erro ao incluir ou alterar reg, ir para o item 1
se erroSql
exibir mensagem de padrão de erro de SQL, ir para o item 1

1.4.1 Usuário aciona o botão excluir

1.4.1.1 Executar a procedure CCSP30_EXCLUI_CLIENTE, passando os parâmetros
NuFuncao
IN INTEGER (1- inclusão- alteração)
CodCliente
IN INTEGER
CoRetorno OUT INTEGER
1.4.1.2 Obter retorno
Se coretorno<> 0
exibir mensagem de erro ao excluir reg, ir para o item 1
se erroSql
exibir mensagem de padrão de erro de SQL, ir para o item 1
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PLANO DE TESTES
Atividade
Teste

Projeto
SISCHEQUE

Sistema
SISCHEQUE

Sub Sistema / Módulo
CA DASTRO

Descrever Plano de Testes Funcionais
1. Descrever o Plano de Testes Funcionais
Seq.

Funções

Ciclo

Situações Possíveis

Resultado Esperado

1

Incluir o cliente 222 e cliente 777

1

Aceita inclusão,

Mensagem “Inclusão
realizada com
sucesso, cadastre a
caixa postal”.
Mensagem “Cliente
cadastrado
anteriormente”
Mensagem “Acionar
o suporte técnico”

Rejeita inclusão.
Erro no sistema.

2

Alterar cliente 777

2

Altera aceita.

Alteração rejeitada
Erro no sistema.
3

Exclusão do cliente 222

3

Exclusão efetivada.

Exclusão rejeitada.
Erro no sistema.
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Mensagem
“Alteração realizada
com sucesso”
Mensagem
“Não foi possível
efetivar a alteração”.
Mensagem “Acionar
o suporte técnico”
Mensagem
“Exclusão concluída”
Mensagem
“Não foi possível
efetivar a inclusão”.
Mensagem “Acionar
o suporte técnico”.

Anexo 2 – Templates propostos

- 67 -

Atividade
Requisitos

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
Projeto
Sistema
nome do projeto
sigla do sistema

Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

1. Definição do Problema
1.1 Panorama atual:

Descrever de forma resumida o panorama atual da empresa em relação ao problema que o sistema deve
resolver .

1.2 Necessidades do usuário:

Descrever resumidamente a necessidade do usuário, a ser implementada.

2. Causas e Efeitos
Descrever resumidamente os problemas causados pela situação atual.

3. Solução
Descrever resumidamente como resolver a necessidade do usuário. Verificar na proposta técnica as referências
a este assunto.
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DEFINIÇÃO DE ESCOPO
Atividade
Requisitos

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

1. Objetivo do Projeto:

Verificar se na proposta técnica se já existe esta informação e copiar, caso contrário, descrever resumidamente
a finalidade do projeto.

2. Funcionalidades:

Verificar a proposta técnica e em reunião com o usuário.

3. Premissas e Pré- Requisitos
Verificar a proposta técnica e em reunião com o usuário.

3. Restrições

Descrever “o que” o sistema não abrange resumidamente.
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ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
Atividade
Requisitos

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

1. Requisitos do Negócio

Requisito

Descrição

Definir cada um dos requisitos que se aplicam ao subsistema, por itens.
Exemplo:
1. Login
1.1 Usuário digita o código de identificação e senha de acesso
1.2 O sistema faz a validação
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Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

DIAGRAMA DE CASO DE USO
Atividade
Requisitos/Análise

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

1. Diagrama de Use Case (UML)
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Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

DIAGRAMA DE CASO DE USO
Atividade
Requisitos/Análise

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

1. Diagrama de Use Case (UML)
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Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

DESCRIÇÃO DE CASO DE USO
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

1. Número do Use Case:
Nome:

Nome que identifique a atividade realizada pelo caso de uso.
Casos de uso relacionados:

Lista de casos de uso que estão relacionados ao caso de uso corrente, identificados através do
relacionamento usa/é usado por.
Usado por: quem chama o caso de uso corrente.
Usa: quem é chamado pelo caso de uso.
Descrição:

Uma breve descrição do caso de uso, identificando, o ator que inicia o caso e quando é o seu término.
Atores:

Identificação dos atores.
Pré-condição:

Condições que devem ser verdadeiras para iniciar o caso de uso.
Curso normal dos eventos:

Descrição dos passos principais da seqüência de execução do caso de uso.
Pós-condição:

Condições que devem ser verdadeiras após a execução do caso de uso.
Exceções:

Exceções de um curso normal de eventos
Interfaces:

Interfaces entre o caso de uso e os atroes, e/ou entre casos de uso.

2. Número do Use Case: (no diagrama de use case)
Nome:
Casos de uso relacionados:

Usado por:
Usa:
Descrição:
Atores:
Pré-condição:
Curso normal dos eventos:
Pós-condição:
Exceções:
Interfaces:
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DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
Atividade
Projeto/Implementação

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

1. Diagrama de Sequência (UML)
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Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

DIAGRAMA DE CLASSES
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

1. Diagrama de CLASSES (UML)
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Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

MODELO DE DADOS
Atividade
Análise/Projeto

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

1. Modelo de Dados
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Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES
Atividade
Projeto/Implementação

Elementos
página

Projeto
nome do projeto

da Tipo

Sistema
sigla do sistema

Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

Descrição

COMPONENTE Nº 1
Nome

nome do artefato

Funcionalidade

funcionalidade

Descrição

descrição do artefato

TRATAMENTO DOS CAMPOS
Campo
nome do campo

Tipo
indicar
requisito
(ex:
ver
requisito
2.5)

Consistência
Conteúdo
Formatação
apenas
para apenas para campo formatação (ex: preencher com
campo
de de apresentação
zeros à esquerda)
entrada, indicar
requisito

TRATAMENTO DA PÁGINA
Objeto

Tipo

Ação

nome (ex: Confirmar)

tipo (ex: botão)

ação (ex: dados_conta.processa)
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PLANO DE TESTES
Atividade
Teste

Projeto
nome do projeto

Sistema
sigla do sistema

Sub Sistema / Módulo
nome do módulo

Descrever Plano de Testes Funcionais
1. Descrever o Plano de Testes Funcionais
Seq.

Funções

Ciclo

Situações Possíveis

Arquivo: testePlano.dot
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Resultado Esperado
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