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RESUMO
A modelagem de software permite, ao analista, decompor o problema a ser
resolvido em partes e tratá-las de forma isolada, porém integradas entre si. Os
modelos gerados permitem ainda comunicar formalmente a solução funcional e
técnica a ser implementada para os requisitos demandados. Modelos são utilizados
largamente na engenharia, mas na Engenharia de Software, não raramente, têm
sido omitidos por conta da pressão exercida pelos gerentes para que seja gerado
código o quanto antes nos projetos. Casos de Uso são o meio mais utilizado para se
especificar requisitos funcionais no paradigma da Orientação a Objetos. A utilização
de marcações nos Casos de Uso para fim de geração parcial automática de Modelos
de Análise reduziria o tempo da fase de modelagem e poderia servir como
incentivopara se prosseguir com esta fase nos projetos de software Orientados a
Objetos. Este trabalho propõe um conjunto de regras de marcação de Casos de Uso
e um procedimento para geração parcial de Diagramas de Sequência com Classes
de Análise (um para cada Caso de Uso) e atualização do Modelo de Domínio com
operações. O procedimento proposto é implementado em uma ferramenta com a
finalidade de automatizar a geração dos Diagramas de Sequência parciais e
atualizar o Modelo de Domínio com operações. Dois experimentos são realizados a
partir de Casos de Uso extraídos de artigos. Uma pesquisa qualitativa é conduzida
com o intuito de corroborar ou negar a hipótese de que a fase de modelagem, sendo
parcialmente automatizada, poderia incentivar gerentes e analistas a prosseguir com
tal fase. Caso a hipótese seja válida, os gerentes e analistas podem se beneficiar da
geração parcial automática dos Modelos de Análise nos projetos de software
Orientados a Objetos.

Palavras-chave: Modelo de Análise, Casos de Uso, Diagramas de Sequência,
Modelo de Domínio, Model Driven Architecture.

ABSTRACT
Automatic Generation of Sequence Diagrams and Domain Model
updating from Use Cases
The Software Modeling allows decomposing the problem to be solved into
parts and treating them in isolation but integrated. The models generated also allow
formally communicating the functional and technical solution to be implemented for
the demanded requirements. Models are widely used in engineering, but in Software
Engineering they have not been rarely omitted because of the pressure from
managers to have a code generated as soon as possible in projects. Use Cases are
the commonest way to specify functional requirements in the Object-Oriented
paradigm. Utilization of marks in Use Cases in order to automate the generation of
partial Analysis Models would reduce the time spent on software modeling and could
promote the Software Modeling phase in projects using Object-Oriented paradigm.
This work proposes a set of rules to mark Use Case elements and a procedure to
generate a partial Analysis Model (composed with a Class Diagram and with a
Sequence Diagram per Use Case). The Class Diagram is the pre-existing Domain
Model updated with operations identified in the Sequence Diagrams. The proposed
procedure is implemented on a tool that automates the generation of the partial
Analysis Model. Two experiments are performed using Use Cases extracted from
articles. A qualitative survey is conducted to corroborate or deny the hypothesis that
the modeling phase, partially automated, could encourage managers and analysts to
proceed with such phase. If the hypothesis is valid, managers and analysts can
benefit from the automatic partial generation of Analysis Model in projects using
Object-Oriented paradigm.

Keywords: Analysis Model, Use Cases, Sequence Diagram, Domain Model, Model
Driven Architecture.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO
A modelagem de software permite, ao analista, decompor o problema a ser
resolvido em partes e tratá-las de forma isolada, porém integradas entre si. Os
modelos gerados permitem, ainda, comunicar formalmente a solução funcional e
técnica a ser implementada para os requisitos demandados. A importância da
modelagem é tanto maior quanto mais complexo for o sistema a ser construído.
Segundo Grose, Doney e Brodsky (2002 apud OMG), modelo é uma
especificação formal da estrutura ou funcionalidade de um sistema, sendo que uma
representação gráfica pode ser usada para prover um corpo visual para o modelo.
Modelos são utilizados largamente na engenharia, como por exemplo, a
planta hidráulica em engenharia civil, que serve para representar a solução para o
problema de água e esgoto em uma edificação. Pressman, em sua participação no
livro de Thayer e Christensen (2005), comenta que a Engenharia de Software utiliza
os princípios da engenharia para a obtenção de software que seja economicamente
viável e eficiente (trabalhe adequadamente em máquinas reais).
Na Engenharia de Software, a fase de modelagem tem sido, por vezes,
omitida. Segundo Rosenberg (2007), os gerentes têm exercido constante pressão
pela rapidez no desenvolvimento, fazendo com que não haja tempo para modelar o
software. Como consequência, ocorrem problemas com a qualidade do software.
A geração parcial automática dos Diagramas de Sequência e a atualização do
Modelo de Domínio com operações, a partir dos Casos de Uso, podem servir como
incentivo para se prosseguir com a fase de modelagem do software antes de sua
codificação, uma vez que torna a fase de modelagem mais rápida. A motivação para
se atualizar o Modelo de Domínio com operações é que este é a base do Modelo de
Classes de Análise, que é fundamental na Análise Orientada a Objetos.

14

A

MDA

(Model

Driven

Analysis)

também

pode

se

beneficiar

da

geração/atualização parcial automática dos Modelos de Análise. A MDA é uma
iniciativa promovida pela OMG (Object Management Group), que visa à utilização de
modelos em UML como principal artefato do desenvolvimento. Na MDA, Modelos
Independentes de Computação são transformados em Modelos Independentes de
Plataforma, que por sua vez são transformados em Modelos Específicos de
Plataforma, que por fim são transformados em código. Atualmente existe pouco
estudo na transformação a partir de Modelos Independentes de Computação, onde
poderiam se encaixar os Casos de Uso.
Alguns trabalhos têm sido propostos para geração de diagramas UML a partir
de Casos de Uso. Destes, os trabalhos de Liwu (2000) e Mendez, Romero e Herrara
(2007) preconizam processamento de linguagem natural para a extração dos termos
relevantes nos diagramas e o trabalho de Mason e Supsrisupachai (2009) preconiza
a utilização de marcações nos Casos de Uso. Estes trabalhos são comentados na
seção “2.6 - Transformações de Casos de Uso em Diagramas de Sequência”. A
utilização de marcações fornece precisão na geração automática dos diagramas
UML, pois o analista identifica previamente os elementos nos Casos de Uso, sendo
que ele conhece o problema e pode tratar as imprecisões da linguagem natural de
forma adequada.

1.2 OBJETIVOS
Um objetivo deste trabalho é criar um conjunto de regras de marcação para
Casos de Uso e um procedimento de transformação que permitam derivar os
Diagramas de Sequência de Classes de Análise a partir dos Casos de Uso com
marcações, bem como, atualizar o Modelo de Domínio com as operações
identificadas nos Diagramas de Sequência.
O conjunto de regras de marcação visa permitir anotar elementos do Caso de
Uso que são úteis nos Diagramas de Sequência. O procedimento de transformação
é definido com base em três pontos:
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• Definições do Diagrama de Sequência, apresentadas na seção 2;
• Modelo para separar as responsabilidades dos componentes de software em
camadas, chamado de Fronteira-Controle-Entidade, apresentado na seção 3;
• Experiência do autor em modelar softwares com UML.
Outro objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa quantitativa que tem
o intuito de corroborar ou negar a hipótese de que a geração automática, mesmo
que parcial, dos Diagramas de Sequência de Classes de Análise e a atualização do
Modelo de Domínio com operações, tornando a fase de modelagem mais rápida,
seja um incentivo aos gerentes e analistas para que não deixem de modelar o
software antes de sua codificação.
Um terceiro objetivo deste trabalho é a construção de um protótipo de
ferramenta que implemente o procedimento proposto, com intuito de realizar as
provas de conceito sobre o procedimento proposto.

1.3 RESULTADOS ESPERADOS E CONTRIBUIÇÃO
O resultado esperado com o desenvolvimento deste trabalho são regras de
marcação de Casos de Uso associadas a um procedimento de transformação de
Casos de Uso em Diagramas de Sequência de Classes de Análise e a atualização
do Modelo de Domínio com as operações.
A contribuição deste trabalho é uma proposta para geração parcial automática
do modelo de análise, baseada em marcações nos Casos de Uso, como alternativa
à modelagem feita de forma totalmente manual ou feita com uso de métodos e
ferramentas baseados em processamento de linguagem natural.
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1.4 MÉTODO DE TRABALHO
O método de pesquisa adotado tem propósito exploratório e de solução de
problema. Baseia-se em pesquisa bibliográfica e na experiência do autor na área de
modelagem de software com UML.
Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica com o intuito de revisar
conceitos importantes para este trabalho, como: Métodos de Engenharia de
Software, Requisitos, Especificação de Requisitos com Casos de Uso, Modelagem
de Análise e Projeto, UML (Unified Modeling Language) e MDD/MDA (Model Driven
Development/Model Driven Architecture).
Em seguida, foi realizada pesquisa do estado da arte na geração de modelos
a partir de Casos de Uso, com o intuito de verificar as possibilidades exploradas até
o momento (processamento de linguagem natural, uso de marcações, uso de
formulário estruturado) e os resultados obtidos. Nesta etapa, a proposta de Mason e
Supsrisupachai (2009), de utilização de marcações nos Casos de Uso, foi
aproveitada.
Na sequência, é proposto um conjunto de regras de marcação, evoluído a
partir do trabalho de Mason e Supsrisupachai (2009), e um procedimento de
transformação que permita a geração de Diagramas de Sequência mais completos e
que utilizem os estereótipos de análise. O procedimento de transformação proposto
guia a geração dos Diagramas de Sequência e a atualização do Modelo de Domínio
a partir dos Casos de Uso marcados.
Com o conjunto de regras de marcação e o procedimento de transformação e
atualização definidos, uma ferramenta é construída e dois experimentos com Casos
de Uso são realizados. Por fim, uma pesquisa quantitativa é realizada, com uso de
questionário fechado, para corroborar ou negar a hipótese deste trabalho.
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O trabalho está dividido em 5 seções.
Na seção 2, Revisão Bibliográfica e Estado da Arte, é apresentada uma
revisão bibliográfica sobre Métodos de Engenharia de Software, Requisitos,
Especificação de Requisitos com Casos de Uso e Modelagem de Análise e Projeto.
Os conceitos principais da UML são revisados. As iniciativas MDD e MDA também
são revisadas, pois, como este trabalho, também têm por objetivo, entre outros
aspectos, a transformação de modelos. Por fim, trabalhos sobre transformações de
Casos de Uso em Diagramas de Sequência são mostrados e as considerações finais
são apresentadas.
Na seção 3, Regras de Marcação e Procedimento de Transformação, é
apresentada a proposta de Regras de Marcação de Casos de Uso e o Procedimento
de Transformação de Casos de Uso em Diagramas de Sequência de Classes de
Análise e atualização do Modelo de Domínio com operações.
Na seção 4, Ferramenta, Experimento e Pesquisa Qualitativa, são
apresentados a ferramenta e experimentos realizados com Casos de Uso extraídos
de artigos. Também é apresentada a pesquisa quantitativa contendo a delimitação
da população, questionário aplicado, e resultados obtidos.
Na seção 5, Conclusões e Perspectivas Futuras, são apresentados o resumo
do trabalho, conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
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2 PESQUISABIBLIOGRÁFICA E ESTADO DA ARTE
Nesta seção são apresentados conceitos e definições que irão embasar a
proposta. Inicialmente é feita breve introdução à linguagem UML, pois esta fornece
os modelos utilizados neste trabalho. Em seguida são apresentados métodos de
Engenharia de Software, com o intuito de contextualizar a atividade de modelagem
nos diversos modelos e métodos. Em seguida são apresentados conceitos sobre
Modelagem de Domínio e Requisitos, em especial, sobre Especificação de
Requisitos com Casos de Uso, pois a proposta se embasa em Especificações de
Casos de Uso como origem da transformação para os Diagramas de Sequência de
Classes de Análise e atualização do Modelo de Domínio com operações. A revisão
bibliográfica prossegue com o assunto Modelagem de Análise e Projeto, em especial,
é visto Modelagem de Software com UML, onde é dada ênfase aos Diagramas de
Casos de Uso, Diagrama de Classes e Diagrama de Seqüência, sendo que o último
é o modelo no qual os Casos de Uso serão transformados. Também é abordado o
assunto MDD (Model Driven Development) e MDA (Model Driven Analysis), pois são
iniciativas que visam transformação de modelos, e os avanços obtidos até o
momento nesta área. Por fim, são pesquisados trabalhos realizados sobre
Transformações de Casos de Uso em Modelos de Análise.

2.1 UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre UML.
Sommerville (2007) explica que vários métodos de Análise Orientada a
Objetos foram propostos nos anos 90. Ele cita os métodos de Coad e Yordon,
proposto em 1990, de Rumbaugh, proposto em 1991, de Jacobson, proposto em
1993, e de Booch, proposto em 1994. Motivados pela semelhança entre as notações
destes métodos e vários outros, Booch, Rumbaugh e Jacobson se uniram para criar

19

a UML (Unified Modeling Language), adotada pela OMG1 em 1997, que veio a se
tornar a linguagem padrão para modelagem de software Orientado a Objetos. A
Orientação a Objetos é o paradigma atual para construção de softwares e, segundo
Booch (1994), o conceito subjacente é que se pode modelar sistemas de software
como conjunto de objetos que interagem entre si, sendo que cada objeto é uma
instância de uma classe. Classes são abstrações de conceitos do mundo real.
Booch, Rumbaugh e Jacobson (1998) dizem que a finalidade da UML é
permitir visualizar, especificar, construir e documentar sistemas de software
orientados a objetos. Deste modo, a UML fornece diversos tipos de modelos,
chamados de diagramas (pois são representados visualmente). Cada diagrama
oferece certa visão do software. Os diagramas mais utilizados da UML são:
Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência.
O Diagrama de Classes proporciona uma visão estática das classes
constituintes do sistema com seus relacionamentos entre si, seus atributos e suas
operações. O Diagrama de Casos de Uso visa identificar as funcionalidades do
sistema e seus respectivos atores. O Diagrama de Sequência visa realizar a
alocação de comportamento nos objetos (Rosenberg, 2007). Estes diagramas são
melhor apresentados a seguir na seção “2.4 Modelagem de Análise e Projeto”.
Existem outros tipos de diagramas na UML, alguns pouco utilizados. Cada
Caso de Uso no Diagrama de Casos de Uso deve ter associado uma Especificação
de Caso de Uso, que é um documento escrito em linguagem natural e que, segundo
Rosenberg (2007), descreve a maneira como o usuário irá interagir com o sistema e
como o sistema irá responder.
A modelagem com UML é normalmente feita em duas etapas. Na primeira
etapa é produzido o Desenho de Alto Nível, também chamado de Desenho de
Classes de Análise, que representa o sistema de uma forma independente de
tecnologia, e na segunda etapa é produzido o Desenho de Baixo Nível, também

1

Object Management Group: Consórcio que promove a padronização, através de especificações,
principalmente em questões de modelagem e orientação a objetos.

20

chamado de Desenho de Classes de Implementação ou de Projeto, que representa
o sistema levando em consideração a tecnologia que será empregada.

2.2 MÉTODOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre métodos de
Engenharia de Software e tem como finalidade contextualizar a atividade de
modelagem nos métodos de Engenharia de Software. Segundo Sommerville (2007),
todos os métodos da Engenharia de Software são baseados na idéia de
desenvolvimento de modelos que podem ser representados graficamente e que
podem ser utilizados como a especificação ou desenho do sistema. Esta seção
apresenta os principais métodos no contexto da Orientação à Objetos.

2.2.1 Processo Unificado e RUP
O Processo Unificado (Unified Process) foi proposto em 1995 por Grady
Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, sendo este um processo orientado
por Casos de Uso, centrado em arquitetura, iterativo e incremental. Segundo
Cockburn (2008), um método incremental orienta a divisão do todo a ser
desenvolvido em estágios (incrementos) que seguem uma programação (um
cronograma). O contraposto de um método incremental é um método onde o
desenvolvimento é totalmente feito em um só estágio, o que aumenta o impacto de
problemas

não

previstos

serem

percebidos

após

um

longo

tempo

de

desenvolvimento.
Ainda segundo Cockburn (2008), um método iterativo prevê revisões, ajustes
e melhorias em incrementos já construídos. A principal motivação é permitir que o
desenvolvimento possa ser iniciado mesmo sem se ter uma perfeita visão das
iterações a serem construídas. O contraposto de um método iterativo é um método
que considere que o incremento é corretamente construído da primeira vez, não
havendo necessidade de revisões, ajustes e melhorias. Ser centrado em arquitetura

21

significa considerar que o sistema deve crescer de forma consistente conforme as
iterações e os incrementos são realizados.
Segundo Alhir (2002), a idéia do UP é prover uma estrutura para execução de
projetos. O método não entra em detalhes de como as tarefas devem ser
executadas, mas apenas sugere quando e quem deve executar quais atividades e
quais artefatos devem ser gerados. Ainda segundo Alhir (2002), com base no UP, a
Rational Software Corporation criou o RUP, que provê os detalhes para
implementação do UP, como arcabouços, guias e assistência por ferramenta.
Tanto o UP quanto o RUP preconizam a disciplina de Análise e Desenho,
cujas iterações visam construir os modelos de análise e os projetos das
funcionalidades do sistema. A Figura 1 a seguir apresenta o modelo de ciclo de vida
do UP/RUP, conhecido como Gráfico das Baleias.

Figura 1 - Gráfico das Baleias do RUP
Fonte: RUP (2001)
Segundo Krishnamurthy e Saran (2008), a disciplina de análise e desenho do
UP/RUP serve para construir o modelo de objetos, arquitetar o sistema, desenhar
seus componentes e especificar uma solução para o problema. Percebe-se, no
gráfico da Figura 1, que o maior esforço de análise e desenho ocorre justamente nas
iterações da fase de Elaboração, que segundo Stober e Hansmann (2010), é onde a
arquitetura é definida e o projeto detalhado é criado.
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O UP e o RUP não precisam ser seguidos em sua totalidade, podendo ser
definido e utilizado um subconjunto de suas atividades de modo a se ter um método
mais leve e ágil, dependendo da necessidade da organização ou do projeto.

2.2.2 Métodos Ágeis
Segundo Thayer e Christensen (2005), um método ágil tem como motivação
os seguintes pontos:
• Dificuldade de previsão de quais requisitos irão perdurar e quais irão mudar;
• Dificuldade de previsão das prioridades dos clientes;
• Dificuldade de previsão de quanto desenho será necessário para a
construção, sendo que a construção e o desenho podem ocorrer
simultaneamente;
• Análise, Desenho, Construção e Teste não são tão previsíveis quanto
deveriam ser.
Com base nos pontos acima, um grupo de especialistas em métodos ágeis
desenvolveram e publicaram um conjunto de orientações comuns dos métodos ágeis
de então. Este conjunto de orientações ficou conhecido como Manifesto Ágil e
enfatiza as seguintes práticas:
• Interações e indivíduos sobre processos e ferramentas;
• Trabalho no software ao invés de documentação abrangente;
• Colaboração com cliente ao invés de contratos de negociação;
• Respostas às mudanças em vez de seguir um plano;
Segundo Thayer e Christensen (2005), um método ágil bastante difundido é o
XP (Extreme Programming), onde a fase de Desenho segue a filosofia da
simplicidade. A Figura 2 a seguir apresenta o modelo de ciclo de vida do método XP.
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Figura 2 - Modelo de Ciclo de Vida do Processo Extreme Programming
Fonte: Traduzido de Thayer e Christensen (2005)
Fowler (2005) cita alguns princípios a serem seguidos na fase de Desenho do
XP:
• Mantenha o desenho pequeno (poucos diagramas);
• Não trate todos os detalhes (mantenha certo nível de abstração e detalhe
apenas pontos mais importantes);
• Considere o desenho como uma idéia a ser seguida e não como um desenho
final.
Rosenberg (2007) propõe o uso da parte essencial da UML em um processo
ágil chamado Iconix. A motivação para o desenvolvimento do método é o fato de que
o conjunto de diagramas oferecidos pela UML é extenso, e na prática, poucos são
utilizados. Segundo Rosemberg (2007, apud Booch, Rumbaugh e Jacobson, 1998),
com 20% da UML é possível modelar 80% de um sistema. Deste modo, o Iconix
propõe o uso mínimo da UML de modo que os aspectos estáticos e dinâmicos de um
sistema possam ser modelados. A Figura 3 a seguir apresenta o modelo de ciclo de
vida do Iconix.
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Figura 3 - Modelo de Ciclo de Vida do Iconix
Fonte: Traduzido de Rosenberg (2007)
Outros métodos ágeis difundidos são: Scrum, Lean Software Developement
(Lean), e Feature-Driven Development (FDD). Segundo Fowler (2005b), o Scrum se
concentra em aspectos gerenciais do desenvolvimento de software ágil onde forte
controle deve ser exercido sobre os trabalhos por meio de reuniões diárias. O Scrum
não coloca ênfase em práticas de Engenharia de Software, podendo ser combinado
com outro método para cobrir esta ausência.
Segundo Kock (2005), o Lean não é exatamento um método, mas um
conjunto de princípios oriundos da área de manufatura e adaptados para a
construção de software. Assim como o Scrum, o Lean não aborda práticas de
Engenharia de Software, podendo ser combinado com outro método para tal fim.
Ainda segundo Kock (2005), o FDD é um método ágil que preconiza a
modelagem inicial do modelo de domínio, a elaboração de uma lista de
características do software (features) e o planejamento das iterações para
construção das features. Cada iteração prevê o desenho detalhado da feature antes
de sua construção, na qual o modelo de domínio sofre atualização. Ainda segundo
Kock (2005), uma feature é uma função que tem valor perceptível para o cliente e é
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expressa na forma: ação-resultado-objeto, como por exemplo: Obter a ficha médica
do paciente. A Figura 4 a seguir mostra o modelo de ciclo de vida do FDD.

Figura 4 - Modelo de Ciclo de Vida do FDD
Fonte: Traduzido e adaptado de Kock (2005)

2.2.3 Conclusões
No paradigma da Orientação a Objetos, os métodos, em geral, preconizam a
atividade de modelagem de software. O método RUP, tradicional neste paradigma,
preconiza a modelagem em dois níveis, o nível da análise e o nível de projeto.
Dentre os métodos ágeis mais difundidos, é prevista também a fase de modelagem,
como no XP, onde a modelagem serve como norte para a codificação das
funcionalidades, no Iconix, onde os aspectos estáticos e dinâmicos são modelados
antes da codificação, e no FDD, em que um modelo é construído inicialmente e
refinado durante as iterações. Outros métodos, como o Scrum e o Lean, não entram
em questões de Engenharia de Software, sendo, portanto, passíveis de serem
mesclados com métodos ágeis que adotam práticas de Engenharia de Software,
inclusive modelagem.
Pollice (2001) diz que muitas pessoas tendem a pensar em métodos ágeis
como sendo opostos ao método RUP, por este ser um método abrangente, portanto,
pesado. Porém é possível incorporar características do RUP em um método ágil,
inclusive em atividades relativas à Modelagem.
Thayer e Christensen (2005) ressaltam que métodos ágeis não são aplicáveis
a qualquer projeto, qualquer software, qualquer grupo de pessoas e qualquer
situação. Também não é contraditório com os sólidos princípios da Engenharia de
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Software. Koch (2005) coloca que empresas com processos rigorosos e que tendem
a controlar fortemente mudanças (que tendem a capturar, catalogar, escrutinizar e
analisar mudanças para adotar ações corretivas), enfrentam mais desafios para
utilizar métodos ágeis, pois estes são reativos, onde, conforme a quarta prática do
manifesto ágil, requisitos e modelos são considerados apenas aproximações.

2.3 REQUISITOS
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre Requisitos.
Segundo Pressman (2001, apud Thayer e Dorfman, 1997), a Engenharia de
Requisitos provê mecanismos apropriados para a obtenção do entendimento sobre o
que o cliente deseja, análise da necessidade, avaliação da viabilidade, negociação
de uma solução razoável, especificação da solução de uma forma não ambígua,
validação da especificação e gerenciamento dos requisitos para que eles sejam
implementados.
Ainda segundo Pressman (2001), a Engenharia de Requisitos contém as
seguintes etapas:
•

Eliciação de Requisitos: Etapa destinada a inquirir usuários, clientes e outros
interessados sobre quais são os objetivos do sistema, como ele interagirá
com o negócio e como será utilizado no dia a dia. Não é trivial como salienta
Pressman (2001, apud Christel e Kang 1992), pois o escopo normalmente é
mal definido pelos usuários e estes tendem a incluir detalhes da aplicação
que tornam o escopo confuso. Além disso, os próprios clientes, muitas vezes,
não entendem bem o problema.

•

Análise e Negociação de Requisitos: Etapa destinada a categorizar os
requisitos e organizá-los em subconjuntos correlatos, analisar a implicação de
cada um nos demais (procurando por possíveis conflitos), procurar por
omissões e ambigüidades e priorizar os requisitos.
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•

Especificação de Requisitos: Esta etapa objetiva a especificação de requisitos,
que pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Pode ser um
documento escrito em linguagem natural, um modelo gráfico, um modelo
matemático, uma coleção de cenários (Casos de Uso), protótipos, ou uma
combinação destes.

•

Modelagem do Sistema: Etapa destinada a demonstrar quais objetos o
sistema deve manipular, quais funções deve executar, quais comportamentos
deve realizar, quais interfaces deve apresentar e quais restrições deve aplicar.
Segundo Pressman (2005), a modelagem demonstra o que o sistema deve
fazer, e não como deve fazer.

•

Validação

dos

Requisitos:

Etapa

destinada

a

validar

os

requisitos

especificados, procurando garantir que estão claros, não ambíguos, não
conflitantes, sem omissões e que atendam ao que foi eliciado.
•

Gerenciamento dos Requisitos: Esta etapa preconiza uma série de atividades
para ajudar o líder do projeto a identificar, controlar e rastrear os requisitos e
mudanças em tempo de projeto.

2.3.1 Especificação de Requisitos com Casos de Uso
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto
Especificação de Requisitos com Casos de Uso.
Casos de Uso são o meio comum para especificar requisitos no paradigma
atual de análise e desenvolvimento de software, que é a Orientação a Objetos. É
com base nos Casos de Uso, principalmente, que o Modelo de Análise é criado, pois
fornecem tanto o vocabulário do domínio quanto o comportamento externo esperado
do sistema. Os Casos de Uso também são importantes para a validação dos
requisitos do sistema e para a validação do sistema construído, pois são de fácil
entendimento por pessoas não ligadas a área de desenvolvimento de software.
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Pressman (2005) cita Jacobson ao escrever que Casos de Uso são
simplesmente apoio para se identificar o que existe fora do sistema (os Atores) e o
que deve ser realizado pelo sistema (os Casos de Uso). Complementa afirmando
que Casos de Uso não dizem como o sistema deve realizar a funcionalidade. Isto
ressalta a importância da modelagem.
Metz, O´Brien e Weber (2004) dizem que Casos de Uso são como caixas
pretas: descrevem o comportamento externo de uma funcionalidade do sistema para
um interessado, e abstraem o comportamento interno.
Rosenberg (2007) diz que requisitos comportamentais (Casos de Uso) são
criados tão logo os requisitos funcionais estejam escritos, dando a entender que
antes que os Casos de Uso sejam criados, é preciso ter uma lista de Requisitos
Funcionais. Para este autor, Casos de Uso descrevem a maneira como o usuário
interagirá com o sistema e como o sistema irá responder.
Rosenberg (2007) cita ainda que Casos de Uso devem ser escritos no
contexto do Modelo de Objetos, referenciando as classes de domínio e as classes
de fronteira pelos nomes. Outras recomendações feitas por ele para se Especificar
Casos de Uso são:
• Cada passo (evento) deve conter no máximo dois parágrafos;
• Utilize voz ativa na escrita dos passos;
• Escreva os Casos de Uso na estrutura: Objeto - Verbo - Objeto.
Segundo Pressman (2001), ator é qualquer entidade que se comunica com o
sistema e é externo a este. Portanto, um dispositivo, um sistema, ou uma pessoa
podem ser atores. Ator primário é aquele que interage com o sistema para produzir o
resultado da funcionalidade. Atores secundários apenas suportam o sistema para
que o ator principal possa se beneficiar da funcionalidade.
Cada Caso de Uso representa uma funcionalidade completa e deve sempre
prover algum valor para o usuário.
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2.4 MODELAGEM DE ANÁLISE E PROJETO
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto
Modelagem de Análise e Projeto.
Segundo Sommerville (2007), todos os métodos da Engenharia de Software
são baseados na idéia de desenvolvimento de modelos que podem ser
representados graficamente e que podem ser utilizados como a especificação ou
desenho do sistema.
A fase de análise contempla a modelagem do software em um alto nível de
abstração. Segundo Pressman (2001), todo método de análise contém os seguintes
princípios:
• O domínio do problema deve ser representado e entendido;
• As funções do software devem ser definidas;
• O comportamento do software, como conseqüência de eventos externos,
deve ser representado;
• Os modelos do sistema devem ser particionados de maneira a revelar
detalhes em níveis, dos níveis mais altos ao nível de implementação.
Rosenberg (2007) diz que é sobre o Modelo de Domínio que os Casos de Uso
são criados, pois o primeiro fornece o vocabulário comum ao segundo.
Fowler (1997) diz que, quando se faz análise, se está tentando entender o
problema. Modelos representam o mundo real e são efetivos em termos de
engenharia, pois permitem o melhor entendimento sobre o que ocorre no mundo real.
Segundo Lieberman (2007), o processo de modelagem ocorre, pois é
necessário um meio comum de comunicação (uma notação). Pessoas utilizam
modelos mentais para organizarem as informações na mente, porém duas pessoas
não possuem modelos mentais iguais, dificultando a comunicação e podendo levar a
erros de interpretação.
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A psicologia define como “Ressonância Cognitiva” o fato de a comunicação
fornecer a mesma percepção que o comunicante tem ao comunicado. A modelagem,
utilizando uma notação comum permite a Ressonância Cognitiva entre o
comunicante e o comunicado.
Segundo a OMG (2010), diferentes modelos podem ser definidos para um
mesmo sistema, onde cada modelo representa a visão do sistema para uma
determinada finalidade e em certo nível de abstração. Tipicamente, os modelos são
complementares.
Em software, a modelagem é feita em duas etapas para dois níveis de
abstração: Modelo de Análise e Projeto.
O Swebok (IEEE, 2004) cita a norma IEEE/EIA 12207 de 1996 sobre os dois
níveis de abstração em desenvolvimento de software:
• Modelagem Arquitetural de Software (também chamada de Desenho de Alto
Nível): Identifica, em alto nível, os componentes do software, descrevendo
como o software é decomposto e organizado em componentes.
• Desenho Detalhado de Software (ou Projeto): Descreve o comportamento
específico de cada componente.
A Análise Orientada a Objetos é, atualmente, o principal paradigma de análise.

2.4.1 Análise Orientada a Objetos
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto Análise
Orientada a Objetos.
Segundo Roussev e Liping (2006), construir sistemas de software grandes é
notoriamente difícil. Para tanto, é necessária uma metodologia embasada em uma
linguagem que atenda aos seguintes pontos:
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• Permita estruturar sistemas de forma modular, em componentes que possam
ser desenvolvidos e utilizados separadamente;
• Proveja estrutura semântica e de comportamento da solução para o problema
sendo resolvido;
• Permita trabalhar em níveis de abstração sobre os artefatos a serem
desenvolvidos;
• Utilize uma notação comum para o cliente, o analista, o desenhista, e o
desenvolvedor;
• Permita descrever a solução precisa sem entrar em detalhes técnicos;
• Permita reutilização em todos os níveis: requisitos, análise, projeto,
arquitetura e domínio;
• Proveja bases para o gerenciamento do desenvolvimento;
• Permita automatizar tarefas repetitivas de desenho e codificação;
• Facilite o trabalho iterativo e incremental do desenvolvimento;
• Permita responder rapidamente às mudanças.
A Orientação a Objetos é um paradigma pensado nos princípios acima e que
tem sido largamente utilizado pela indústria e pelo mercado.
Na Análise Orientada a Objetos, os Casos de Uso e o Modelo de Domínio
fornecem as classes, seus atributos e as operações. Estas últimas são obtidas
indiretamente, através da análise sobre os Casos de Uso.
Sommerville (2007) explica que um modelo Orientado a Objetos identifica as
classes importantes para o domínio sendo estudado, e que estas são organizadas
taxonomicamente. Uma taxonomia é um esquema de classificação que mostra como
os objetos se relacionam uns com os outros através de seus atributos.
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Dois princípios importantes devem ser observados durante a Análise
Orientada a Objetos:
• Coesão: Segundo Booch et al. (2007), coesão é o grau de conectividade entre
elementos de uma mesma classe ou objeto, no sentido de que os elementos
de uma classe ou objeto estarem ou não correlacionados. A alta coesão é
desejável, pois isto indica uma correta divisão de responsabilidades entre os
objetos.
• Acoplamento: Segundo Booch et al. (2007), acoplamento é a força de uma
associação estabelecida entre classes ou objetos. O baixo acoplamento é
desejável, pois facilita a manutenção.

2.4.2 Modelagem de Domínio
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto
Modelagem de Domínio.
Segundo Sommerville (2007), domínios representam problemas ou áreas de
negócio onde Sistemas de Software são usados. O Modelo de Domínio contém as
definições das abstrações (ou conceitos) de um domínio.
Segundo Rosenberg (2007), modelar o domínio significa entender o espaço
do problema em termos não ambíguos. É a tarefa de construir o glossário do projeto,
para que todos os envolvidos entendam o problema nos mesmos termos. Segundo
Larman (2004), o Modelo de Domínio contém apenas classes conceituais de uma
situação real (conceitos de uma área de negócios, por exemplo), e não objetos de
software.
Existem trabalhos que propõem a derivação automática do Modelo de
Domínio a partir de textos relativos ao domínio. Um destes trabalhos foi proposto por
Padovani (2008), no qual, o Modelo de Domínio é gerado a partir de textos escritos
em Língua Portuguesa do Brasil. A ferramenta proposta utiliza um analisador, préexistente, chamado Curupira, que analisa sintática e morfologicamente o texto. O
Curupira utiliza um léxico chamado ReGra, composto por 1,5 milhões de lexias
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simples e compostas da Língua Portuguesa. O resultado do processamento feito
pelo Curupira é uma estrutura, em árvore, onde os sintagmas são etiquetados com a
função sintática que o termo exerce na frase. A ferramenta obtém as classes e
relacionamentos através da análise das estruturas gramaticais produzidas pelo
Curupira, sendo que, para cada estrutura gramatical, existe uma regra para
identificar classes, relacionamentos e atributos.
A ferramenta, então, gera o Modelo de Domínio em formato XMI, que é um
padrão aberto, definido pela OMG, para armazenamento de modelos UML. O
modelo pode ser importado em ferramentas de modelagem que suportam o padrão
XMI. Os elementos, no modelo gerado, não são posicionados graficamente, mas
apenas especificados em formato XMI, sendo que o analista, ao abrir o modelo em
uma ferramenta de modelagem, deve posicionar as classes na janela gráfica da
ferramenta de modelagem.
A ferramenta proposta restringe-se a textos com uma frase por linha, e não
considera figuras de linguagem, períodos compostos por mais de uma oração por
frase e estruturas sintáticas não previstas pelo sistema.
Padovani (2008, apud Li, Dewar e Pooley, 2007) relaciona outras ferramentas
para geração automática do Modelo de Domínio, apresentando uma comparação
entre as técnicas empregadas por cada uma para identificação dos elementos do
domínio. A Tabela 1 a seguir apresenta esta comparação, mostrando que a
ferramenta LIDA necessita da ajuda do usuário para fazer a geração, e as demais
fazem a geração, mas limitadas a expressões simples, sendo que os modelos
gerados necessitam serem refinados por engenheiros de software.
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Ferramenta:

CM_Builder

LIDA

GOOAL

Classes

Substantivos e Sintagmas

Usuário

Substantivos e

Candidatas

Nominais

Definição de

Frequência dos

Classes

Substantivos e dos

Sintagmas Nominais
Usuário

Técnica de Análise
Linguística

Sintagmas Nominais
Identificação de

Busca estruturada

Associações

<sujeito>+<verbo>+<objeto>

Usuário

Linguagem
Seminatural

no sintagma nominal
Associações

Advérbios (por exemplo,

Usuário

Não

muitos para

todos, muitos, alguns)

Sim

Usuário

Sim

Normalização

Não

Não

Não

Definição de

Não

Usuário

Sim

muitos
Definição de
atributos

Operações
Tabela 1 - Comparação entre ferramentas que geram Modelo de Domínio
Fonte: Padovani (2008, apud Li, Dewar e Pooley, 2007)
Embora o Modelo do Domínio possa ser gerado automaticamente, é usual
fazê-lo manualmente, através de técnicas para identificação de classes, atributos e
relacionamentos no discurso do problema (Especificações e Casos de Uso), além de
eliciação com especialistas do domínio.
O Modelo de Domínio evolui para o Modelo de Classes de Análise, com a
contemplação de operações e classes que representam objetos de software, além
das Classes Conceituais do Domínio e seus atributos. Por este motivo, neste
trabalho, se propõe a atualização do Modelo de Domínio com operações.
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2.4.2 Diagrama de Casos de Uso
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre Diagrama de
Casos de Uso.
A Modelagem de Casos de Uso foi introduzida por Ivar Jacobson quando ele
propôs a linguagem de modelagem OOSE, na década de 90. Hoje, o Diagrama de
Casos de Uso faz parte da UML.
Segundo Eriksson et al. (2004), no Diagrama de Casos de Uso são
representados os Atores externos, os Casos de Uso e as conexões entre Atores e
Casos de Uso, sendo que os Casos de Uso representam as funcionalidades do
sistema e são envolvidos por uma borda que representa a fronteira do sistema.
Segundo Eriksson et al. (2004), o Diagrama de Casos de Uso é construído
em um processo iterativo durante a fase de requisitos. Cada Caso de Uso dá origem
a uma Especificação de Caso de Uso.
Ainda segundo Eriksson et al. (2004), os Casos de Uso não oferecem riqueza
semântica suficiente para permitir a geração automática de código, como o diagrama
de classes, mas serve para:
• Prover uma visão sobre as funcionalidades do sistema;
• Prover uma base para a realização dos testes;
• Permitir a rastreabilidade entre os requisitos funcionais e os Casos de Uso.

2.4.3 Diagrama de Classes
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre Diagrama de
Classes.
Sendo a UML uma linguagem de modelagem focada no conceito da
Orientação a Objetos, o Diagrama de Classes ilustra este conceito utilizando classes
como elemento principal de modelagem. Classes são utilizadas para encapsular
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dados e comportamento em uma unidade operacional. Todos os outros diagramas
UML, de forma direta ou indireta, utilizam as classes definidas no diagrama de
classes.
O conceito subjacente à Orientação a Objetos é que se pode modelar
sistemas de softwares como conjunto de objetos que interagem entre si, sendo que
cada objeto é uma instância de uma classe. Classes são abstrações de conceitos do
mundo real. Uma classe descreve as propriedades e o comportamento de um
determinado tipo de objeto. A partir de uma classe, o sistema pode criar instâncias
da classe, que são os objetos.
Os principais constructos UML de um Diagrama de Classes são: Classe e
Relacionamento. Segundo Eriksson et al. (2004), Classes descrevem elementos do
sistema, enquanto relacionamentos revelam comunicação e interação.
O Diagrama de Classes descreve uma visão estática do sistema em termos
de classes e relacionamentos entre as classes. Segundo Eriksson et al. (2004),
embora o Diagrama de Classes possa parecer como um modelo de dados, não o é.
Além dos dados (atributos) que uma classe possa conter, possui também
comportamento (operações) e relacionamentos diversos dos encontrados em
modelos de dados, como por exemplo: Generalização e Dependência.
As classes são identificadas no domínio do problema, normalmente, pela
localização de nomes. Segundo Eriksson et al. (2004), um bom Caso de Uso pode
ajudar muito na localização das classes do sistema, e as seguintes regras podem
ser utilizadas para se localizar candidatos a classes:
• Identificar informações que precisam ser armazenadas;
• Identificar sistemas externos;
• Identificar dispositivos com os quais o sistema interage.
Uma classe, no Diagrama de Classes, possui três compartimentos: Nome da
Classe, Atributos e Operações.
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Ainda segundo Eriksson et al. (2004), os atributos descrevem as
características do objeto. No exemplo de uma classe Carro, são atributos:
velocidade, direção, placa, e outros.
Atributos também são nomes do domínio do problema, mas enquanto classes
possuem informações, atributos possuem tipo de informação, como por exemplo,
Número Inteiro, Texto, Valor Booleano ou outra classe.
Um atributo pode ser público ou privado, caso possa ou não ser acessado
externamente por outra classe. Pode ainda ser protegido, significando que apenas
subclasses da classe podem manipular o atributo.
Atributos públicos são normalmente representados com um sinal positivo na
frente do nome (“+”), enquanto que os privados são representados com um sinal
negativo (“-”) e os protegidos representados por cerquilha (“#”).
O compartimento de operações, segundo Eriksson et al. (2004), contém as
operações que manipulam os atributos e que realizam alguma ação. Operações são
normalmente chamadas de funções, porém são armazenadas dentro de uma classe
e se aplicam apenas a objetos desta classe. Uma operação possui um nome, zero
ou mais parâmetros, e zero ou um retorno. Os parâmetros e o retorno são tipos
quaisquer como os que podem ser utilizados nos atributos.
Assim como os atributos, as operações também podem ter a sua visibilidade
definida em pública, privada ou protegida. A implementação de uma operação é
chamada de método. A Figura 5 a seguir apresenta um exemplo de classe.

Figura 5 - Exemplo de Classe
Fonte: Traduzido de Eriksson et al. (2004)

38

Um Modelo de Classes de Análise é uma evolução do Modelo de Domínio,
contendo, além das classes conceituais do domínio, com seus atributos e
relacionamentos, as operações das classes e outros tipos de classes relacionadas
ao sistema de software, como classes de fronteira e classes de controle.
Jacobson et al. (1992) distingue os seguintes tipos de objetos usados para
estruturar sistemas orientados a objetos: Fronteira, Controle e Entidade. Segundo
ele, objetos de Fronteira respondem pelas informações e comportamentos relativos
à fronteira do sistema; Objetos de Entidade respondem pelas informações que são
armazenadas no sistema e pelo comportamento acerca dessas informações;
Objetos de Controle respondem pelos comportamentos que não são naturalmente
incorporados nas entidades. Estas definições são complementadas por Bruegge e
Dutoit (2004), para quem, classes de fronteira representam interfaces entre o
sistema e os atores e classes de controle representam a coordenação que ocorre
entre os objetos de fronteira e as entidades.
As classes de Fronteira e de Controle, bem como os comportamentos das
classes (suas operações) ficam evidentes durante a Modelagem de Análise. A
Figura 6 a seguir apresenta exemplo de Modelo de Classes de Análise onde as
classes Corretor, Beneficiário e Segurado herdam atributos e operações da classe
Terceiro que está contida na classe Apólice, além de outras relações.
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Figura 6 - Exemplo de Diagrama de Classes no Domínio de Seguros
2.4.4 Diagrama de Sequência
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre Diagrama de
Sequência.
O Diagrama de Sequência é utilizado para demonstrar a troca de mensagens
entre os objetos do sistema para uma determinada funcionalidade. Diz-se que
realiza um Caso de Uso, pois demonstra o comportamento interno do sistema para
um Caso de Uso. Permite representar os diversos fluxos alternativos do Caso de
Uso através de fronteiras chamadas de fragmentos. Permite também a definição de
laços, condições de guarda e paralelismo.
O Diagrama de Sequência é um modelo comportamental que ilustra como os
objetos interagem uns com os outros, focando na sequência das trocas de
mensagens, e que contém os seguintes aspectos:
• Possui dois eixos, o eixo vertical representa a linha de tempo de execução de
cada objeto, e o eixo horizontal representa os objetos que trocam mensagens
entre si.
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• Cada objeto, no eixo horizontal, é representado por um retângulo contendo o
nome do objeto ou da classe e, opcionalmente, o estereótipo. Dependendo do
estereótipo da classe, que serve para indicar o tipo da classe, a
representação da classe pode ser feita com a notação típica do estereótipo.
Exemplos de estereótipos são: Estereótipo de Fronteira e Estereótipo de
Controle.
• Abaixo do objeto, pode haver um retângulo alongado na direção da linha de
tempo do objeto, indicando o tempo de execução do objeto. O tempo
representado é apenas ilustrativo, não indicando nem a duração absoluta de
execução nem a duração proporcional (relativa a outros tempos de execução).
• A execução de um objeto se dá por uma mensagem recebida de outro objeto.
Lê-se o diagrama de sequência de cima para baixo, na sequência das
mensagens.
• Uma mensagem é uma comunicação entre dois objetos. Quando uma
mensagem é recebida, uma atividade é disparada no objeto receptor (a
atividade pode ser modelada com o uso do Diagrama de Atividades da UML).
Cada mensagem possui uma assinatura (através de seu nome e dos
parâmetros, que são opcionais). A mensagem pode ou não possuir uma
numeração sequencial na frente de seu nome (isto é desnecessário, já que a
forma de leitura de um Diagrama de Sequência permite identificar a
sequência das mensagens).
• O retorno de uma mensagem é opcionalmente representado com uma fecha
com linha pontilhada.
• Pode-se representar processamento concorrente através de uma meia-flecha.
• Pode-se representar os diferentes cenários de um Caso de Uso com o uso de
um elemento chamado Fragmento. Um fragmento é uma borda que envolve
as mensagens relativas a um cenário do Caso de Uso. A borda é nomeada
com o nome do cenário, conforme mostra a Figura 7 a seguir.
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Figura 7 - Exemplo de Diagrama de Sequência com cenário alternativo
Fonte: Traduzido e adaptado de Eriksson et al. (2004)
• Pode-se indicar uma condição de guarda (representada entre colchetes sobre
a mensagem), indicando em qual ou quais condições a mensagem é
disparada, conforme mostra a Figura 8 a seguir.

Figura 8 - Exemplo de Diagrama de Sequência com condição de guarda
Fonte: Traduzido e adaptado de Eriksson et al. (2004)
• Pode-se indicar um laço através de uma indicação “loop (x,y)” em um
fragmento, onde x é o contador inicial do laço, e y é o contador final do laço.
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• Pode-se incluir uma notação “X” no final da linha do tempo de um objeto para
denotar quando o objeto é destruído.
• Pode-se usar a recursão, quando um objeto envia uma mensagem a ele
mesmo, conforme mostra a Figura 9 a seguir.

Figura 9 - Exemplo de Diagrama de Sequência com recursão
Fonte: Traduzido e adaptado de Eriksson et al. (2004)
A sequência de mensagens pode seguir um padrão de comunicação, como
por exemplo, o padrão apresentado por Heineman e Denham (2009), na qual a
funcionalidade segue a estrutura Fronteira-Controle-Entidade e é centrado no
Controle. Neste padrão, as requisições da fronteira são direcionadas para o objeto
de controle, que por sua vez, aciona as entidades. Quando a lógica é completada, o
objeto de controle devolve a resposta para a fronteira, de modo que a fronteira não
se comunica diretamente com as entidades.
2.5 MDD E MDA
Esta subseção apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos MDD
e MDA.
A MDD (Model Driven Development) refere-se a um conjunto de abordagens
baseadas em modelos como produtos principais do desenvolvimento (Favre, 2010).
Milicev (2009) observa que a complexidade de um sistema pode ser inerente
ao negócio e à tecnologia. A complexidade inerente ao negócio não pode ser
removida, pois é do domínio do problema, portanto natural da solução. Mas a
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complexidade inerente à tecnologia (ou complexidade acidental, segundo esse autor)
é devida à abordagem que se utiliza para o desenvolvimento do software. Desta
forma, a abstração da tecnologia é um dos meios de se evitar a complexidade
acidental.
Ainda segundo Milicev (2009), a MDD é uma abordagem que eleva o nível de
abstração do desenvolvimento e tem sido explorada há mais de uma década.
A MDA (Model Driven Architecture) é uma abordagem MDD proposta pela
OMG, e segundo Favre (2010), tem por objetivo aliviar o problema da ruptura entre o
projeto e o código ocasionada pela necessidade de migração do sistema de uma
plataforma para outra.
A MDA preconiza quatro camadas de modelos: CIM, PIM, PSM e
implementação, conforme mostra a Figura 10 a seguir.

Figura 10 - Modelo de camadas da MDA
Fonte: Traduzido de Favre (2010)
O CIM é a camada de modelo totalmente independente de computação, e
segundo Lano (2005), deve utilizar terminologia familiar aos praticantes do domínio.
Segundo Truyen (2006), o CIM é freqüentemente referido como modelo do domínio,
pois estabelece o vocabulário familiar aos especialistas do assunto. Apresenta
exatamente o que o sistema é esperado a cumprir, porém abstraindo questões
tecnológicas de como o sistema será implementado.
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O PIM é a camada de modelo no campo da computação, porém totalmente
independente de plataforma. Segundo Lano (2005), o PIM deve capturar todas as
informações essenciais sobre o sistema, independente da implementação, tais como:
• As entidades envolvidas, seus atributos e suas operações;
• Os relacionamentos entre as entidades e suas multiplicidades;
• O ciclo de vida dos objetos, expressos por máquinas de estado;
• Restrições lógicas sobre as classes e associações;
• Restrições comportamentais sobre as operações expressas por précondições e pós-condições.
O PSM é a camada de modelo que leva em consideração a plataforma na
qual o sistema irá ser implantado. Segundo Lano (2005), o PSM é uma versão do
PIM adaptada para a plataforma. Uma plataforma é um conjunto de tecnologias e
funcionalidades que estão disponíveis para uma aplicação que é baseada na
plataforma. Exemplos de plataforma são: J2EE e .Net.
Por fim, a camada ISM é a camada onde o código é gerado.
Segundo Lano (2005), com a MDA, o foco do desenvolvimento se encontra
em alto nível de abstração, ou seja, na modelagem de análise, que na MDA
corresponde a camada PIM. A partir de modelos na camada PIM, e com base em
modelos de transformação da camada PIM em uma plataforma específica, são
gerados modelos na camada PSM automaticamente, e a partir desta, para a camada
de código, também automaticamente.
Segundo Lano (2005), o registro da transformação da camada PIM para a
camada PSM é um produto importante para fins de rastreabilidade.
Segundo Karakostas e Zorgios (2008, apud Kontio 2005), o uso da MDA
provê os seguintes benefícios e restrições:
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Benefícios:
• Produtividade: A geração automática de código a partir de modelos permite
um aumento da produtividade;
• Consistência:

Os

modelos

independentes

de

plataforma

e

modelos

específicos de plataforma estão constantemente sincronizados com o código,
o que permite a navegação pelos diferentes níveis de abstração (a premissa é
que não haja ajustes diretamente no código);
• Portabilidade: A partir de um modelo PIM, o modelo PSM e o código podem
ser automaticamente gerados para qualquer plataforma que tenha um modelo
de transformação definido;
• Manutenção: A manutenção se dá no modelo, em alto nível de abstração, e
não no código, o que elimina a complexidade relativa à tecnologia.
Restrições:
• É exigido habilidades dos analistas em modelos de transformação, o que não
é comum nos profissionais de hoje;
• A especificação da OMG para criação de modelos de transformação é
atualmente suportada apenas por softwares experimentais;
• As empresas que desenvolvem ferramentas de modelagem têm criado suas
próprias extensões de modelos, dificultando a integração entre eles.
Os modelos são gerados com base em Modelos de Transformação. Segundo
Lano (2005), os modelos de transformação podem ser de PIM para PIM ou de PIM
para PSM (o autor ignora a possibilidade de transformação de CIM para PIM). Para
qualquer transformação, é preciso garantir que as restrições pertinentes aos
requisitos mandatórios da camada PIM original sejam preservadas. A transformação
também não deve impor novas restrições sem uma justificativa adequada. Deste
modo, as transformações geram modelos equivalentes. A Figura 11 a seguir mostra
a seqüência de transformações a partir da camada PIM.
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Figura 11 - Transformações MDA
Fonte: Traduzido e adaptado de Lano (2005)
Segundo Favre (2010), três finalidades principais de se transformar modelos
são Refinamento, Anti-refinamento e Refatoração, sendo:
• Refinamento: É o processo de se construir um modelo mais detalhado a partir
de um modelo mais abstrato;
• Anti-refinamento: É o processo inverso do refinamento, onde um modelo mais
abstrato é gerado a partir de um modelo mais detalhado;
• Refatoração: Utilizada para manter as funcionalidades de um modelo
inalteradas, porém introduzindo características de qualidade, visando
flexibilidade, simplicidade, melhor entendimento, desempenho, entre outras
características.
Das pesquisas realizadas em MDA, poucas tem se dedicado a transformação
da camada CIM para a camada PIM.
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2.5.1 Pesquisas em Transformações MDA de CIM para PIM
Esta subseção apresenta o estado da arte sobre Transformações baseadas
em MDA, especificamente da camada CIM para a camada PIM.
Villarreal, Salomone e Chiotti (Rittgen, 2007) propõem uma extensão da UML
para a modelagem conceitual de processos colaborativos B2B (Business to Business)
e com propósito de permitir transformações no contexto da MDA. A linguagem criada
foi chamada de UP-ColBPIP (UML Profile for Collaborative Process Based on
Interaction Protocols).
O objetivo da transformação é a geração de XML na linguagem ebXML2 para
representar a especificação do processo colaborativo e dos padrões de interface. A
proposta não contempla a transformação para modelos ou códigos de software.
Debnath et al. (2008) propuseram um processo para a geração de modelo na
camada CIM a partir dos requisitos escritos em linguagem natural. Os requisitos
devem estar representados em LEL (Language Extended Lexicon) e em um modelo
de cenários.
LEL é uma estrutura que permite a representação dos símbolos significativos
do universo do discurso, seus sinônimos e seus comportamentos. Símbolos podem
ser: Sujeito, Objeto, Estado, Evento, entre outros.
Dois princípios devem nortear a escrita de declarações em LEL:
• Mínimo vocabulário necessário;
• Circularidade.
Segundo Cysneiros (2002), o principio da circularidade em um LEL prescreve
que se usem os símbolos do LEL ao descrever outros símbolos do LEL, e o princípio
do mínimo vocabulário prescreve o uso mínimo de vocabulário externo ao LEL.

2

Linguagem XML patrocinada pela OASIS (Organização para o Avanço dos Padrões de
Informação Estruturada). A ebXML visa padronizar a troca de mensagens para o comércio
eletrônico.
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Um cenário descreve situações do Universo do Discurso e é conectado ao
LEL. Um cenário contém episódios, sendo que cada episódio representa uma ação
realizada pelo ator utilizando os recursos definidos no LEL.
O processo consiste na aplicação de uma série de regras de transformação
em linguagem OCL3 sobre o texto escrito em linguagem natural contido no LEL e
nos Cenários.
As autoras comentam que o modelo gerado deve ser revisado pelo analista
para ajustes. Embora seja dito que o modelo gerado reside na camada CIM, o que
se observa é a geração de um modelo de classes (orientado a objetos) e que reflete
o domínio da aplicação, portanto, melhor apropriado na camada PIM. A proposta
não contempla a geração de modelos dinâmicos.
Kherraf, Lefebvre e Suryn (2008) propuseram que o modelo de processos de
negócio e o modelo de requisitos funcionais possam ser especificados na camada
CIM por meio de diagramas de atividades da UML.
O Diagrama de Atividades, para representar o processo de negócio, deve
conter diversas atividades elementares chamadas de EBP (Elementary Business
Process). Segundo Kherraf, Lefebvre e Suryn (2008, apud Larman, 2004), um EBP é
uma tarefa executada por uma pessoa em um lugar e em um momento específico,
em resposta a um evento de negócio que agrega valor mensurável e resulta em
dados consistentes.
Pela proposta, atividades EBP são equivalentes a casos de uso, sendo que
Diagramas de Atividades são utilizados para representá-los. É a partir deste modelo
que os componentes do sistema são deduzidos para a camada PIM, por meio de
uma série de arquétipos de negócio introduzidos na proposta. Apenas um modelo
estático é gerado na camada PIM, devendo ainda ser complementado com atributos
e operações.

3

Object Contraint Language – Linguagem para descrever restrições sobre objetos em modelos
UML.
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Dias et al. (2006) propuseram que as regras de negócio sejam escritas em
português estruturado de modo que um extrator possa identificar classes e atributos.
Os autores consideram que só são classes os elementos que possuem atributos;
portanto, este é o critério utilizado para a geração do modelo de classes.
A abordagem permite ainda gerar um modelo de Casos de Uso a partir de um
diagrama de atividades que representa um processo de negócio. A transformação
gera um Caso de Uso para cada atividade do processo com a aplicação de quatro
conjuntos de heurísticas: Heurística para Identificação de Atores, Heurística para
Identificação de Casos de Uso, Heurística para Identificação de Relações e
Heurística de Ajustes Gerais.
Apenas o Modelo de Casos de Uso e o Modelo de Classes são gerados. Não
há maior detalhamento sobre o comportamento de cada Caso de Uso e como estes
interagem com os objetos identificados no Modelo de Classes.
Yue, Briand e Labiche (2009a) propuseram uma estrutura de Caso de Uso
(efetivamente um formulário), denominada RUCM, onde os elementos do Caso de
Uso são inseridos em campos específicos. Porém, os passos, que são os elementos
mais importantes do Caso de Uso, não têm seus elementos identificados
separadamente (objeto emissor da mensagem, mensagem e objeto receptor da
mensagem). Pela proposta, os passos devem estar restringidos segundo um
conjunto de regras gramaticais e regras para utilização de palavras chaves.
Baseados no RUCM, Yue, Briand e Labiche (2009b), propuseram uma
ferramenta denominada aToucan (Automated Transformation of Use Case Model in
Analysis Model). Esta ferramenta faz a leitura do Caso de Uso estruturado segundo
o RUCM e realiza o processamento de linguagem natural sobre os passos do Caso
de Uso com o fim de obter as classes e relacionamentos para a geração do Modelo
de Análise.
Pela proposta, um modelo intermediário, especificado com o metamodelo da
UML e denominado UCMeta, serve de ponte entre o Caso de Uso restringindo
segundo o RUCM e o Modelo de Análise. A ferramenta armazena as informações do
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Caso de Uso no modelo intermediário e, na sequência, realiza a transformação
deste para o Modelo de Análise final.
Os autores, baseados em vários experimentos, consideram que os modelos
gerados são satisfatórios quanto à consistência e a completude do Modelo de
Classes, necessitando poucos ajustes manuais. Os resultados apresentados dizem
respeito apenas ao Modelo de Classes e não aos Diagramas de Sequência.

2.5.2 Conclusão
As propostas para a camada CIM, em geral, prescrevem a utilização de
modelos que não fazem parte da UML (com exceção da proposta de Kherraf,
Lefebvre e Suryn (2008), que utiliza o Diagrama de Atividades). O trabalho de Yue,
Briand e Labiche (2009b) propõea transformação a partir de Especificações de
Casos de Uso, porém, esta não é feita com UML diretamente, mas em uma estrutura
própria denominada RUCM.
Para que a transformação, no contexto da MDA, pudesse ocorrer diretamente
a partir de Casos de Uso, seria necessário que a Especificação de Casos de Uso
pudesse ser modelada diretamente com UML, pois a MDA estabelece alguns
padrões para sua realização, dentre eles, o uso da UML como origem e destino de
modelos e de seu meta-modelo (MOF) como base para a transformação. No
entanto, a UML, na sua versão atual, não contempla Especificação de Casos de
Uso, mas apenas o Modelo de Casos de Uso.
Hoffmann et al. (2009) e Somé (2009) propuseram extensões da UML para
permitir a Especificação de Casos de Uso com UML. Estas extensões UML
poderiam viabilizar a transformação no contexto da MDA; todavia, a OMG ainda não
adotou um padrão nesta questão.
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2.6 TRANSFORMAÇÕES DE CASOS DE USO EM DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA
Esta subseção apresenta o estado da arte sobre transformações diretas de
Casos de Uso em Diagramas de Sequência.
Liwu (2000) propôs um conjunto de regras de marcação e um conjunto de
estruturas sintáticas de modo que um analisador possa extrair elementos para
geração de um Diagrama de Sequência. As regras de marcação visam permitir, ao
analista, marcar ocorrências de laços, condições e concorrência. O autor chama o
Caso de Uso, com as marcações e com as restrições sintáticas, de Caso de Uso
Normalizado.
A partir do Caso de Uso Normalizado, e com auxílio de um Dicionário, o
analisador identifica, no Caso de Uso, os seguintes elementos de um Diagrama de
Sequência e registra em um catálogo:
• Objeto Emissor;
• Objeto Receptor;
• Operação:
o Nome;
o Argumento (opcional);
o Condição de Guarda;
o Iteração;
o Paralelismo.
O catálogo pode ainda ser alimentado manualmente antes do processamento
do analisador, para que o usuário possa definir as seguintes situações para o
analisador:
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• Uma sentença do Caso de Uso que não siga nenhuma das estruturas
sintáticas propostas. Neste caso, uma mensagem pode ser definida
manualmente pelo usuário.
• O emissor da mensagem pode ser identificado manualmente. Neste caso, o
analisador irá ignorar o emissor da mensagem deduzido no processamento.
• Um nome de objeto qualquer pode ser alterado. Neste caso, o nome
localizado no Caso de Uso Normalizado é substituído pelo nome presente no
catálogo.
O analisador utiliza um dicionário para localizar e armazenar os elementos
gramaticais no catálogo, aplicando as regras sintáticas. O catálogo é utilizado em
seguida para obtenção, em cada mensagem, do objeto emissor, objeto receptor,
operação e argumentos, que são registrados em arquivo (não há geração de
diagrama).
Segundo o autor, o resultado precisa ser refinado pelo analista devido às
confusões que o analisar pode fazer ao extrair os conceitos. A escrita do Caso de
Uso deve estar no idioma inglês.
Mendez, Romero e Herrara (2007) também propuseram um conjunto de
regras de transformação e uma estrutura sintática à qual os passos devem se
conformar. O Caso de Uso deve ser escrito em espanhol e na seguinte estrutura
sintática: “Quem faz O quê para Quem”, sendo que o primeiro “Quem” denota o ator
que inicia a comunicação, “O quê” denota a mensagem a ser transmitida e o
segundo “Quem” denota o receptor da mensagem.
A extração dos termos é baseada na identificação das palavras mais
significativas em um texto, segundo a estrutura sintática proposta para especificação
dos passos do Caso de Uso.
A Figura 12 a seguir apresenta a estrutura sintática à qual os passos dos
Casos de Uso devem se conformar. Os artigos (termos envoltos em círculos)
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precedem o objeto emissor e o objeto receptor, respectivamente. O termo central
(predicado) denota a mensagem.

Figura 12 - Estrutura sintática dos passos dos Casos de Uso na proposta de Mendez,
Romero e Herrara
Fonte: Traduzido e adaptado de Mendez, Romero e Herrara (2007)
A proposta contempla uma ferramenta com três módulos:
• Módulo do Usuário:
o Permite a inserção do texto do Caso de Uso;
• Módulo de Processamento de Linguagem Natural:
o Obtém elementos chaves no Caso de Uso;
o Cria instâncias dos elementos para montar o Diagrama de Sequência;
• Módulo de Montagem:
o Incorpora as instâncias dos elementos no Diagrama de Sequência;
o Permite a impressão do Diagrama de Sequência.
Os autores consideram o método e a ferramenta apenas como instrumento de
aprendizagem a estudantes.
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Mason e Supsrisupachai (2009) propuseram o uso de marcações que indicam
as primitivas nos Casos de Uso a serem utilizadas nos respectivos Diagramas de
Sequência.
Apenas o cenário principal do Caso de Uso é analisado, sendo que cada
passo do Caso de Uso deve ser marcado com um dos seguintes tipos de evento:
• C[SR]: Evento de Solicitação de Serviço (Service Request)
• C[SP]: Evento de Provisão de Serviço (Service Provision)
• C[IR]: Evento de Solicitação de Informação (Information Request)
• C[IP]: Evento de Provisão de Informação (Information Provision)
• A: Evento de Ação (evento intrínseco do sistema)
• T: Evento Temporizado
Os quatro primeiros eventos são eventos de comunicação (entre o ator e o
sistema). No diagrama gerado, o tipo de evento de comunicação é colocado no
canto de origem da mensagem e sob ela.
Um dicionário de dados é utilizado para identificação dos elementos no Caso
de Uso. As marcações são realizadas em cada passo do Caso de Uso da seguinte
forma:
• O emissor da mensagem é colocado entre colchetes e precedido por “sdr”, na
forma [sdr Emissor].
• O receptor da mensagem é colocado entre colchetes e precedido por “rcr”, na
forma [rcr Receptor].
• A mensagem é colocada entre colchetes e precedida por “msg”, na forma
[msg Mensagem] ou na forma [msg Mensagem: entrada_dicionário]. Na última
forma, entrada_dicionário é a chave de entrada no dicionário. Quando
utilizado, o símbolo correspondente no dicionário é utilizado como rótulo da
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mensagem no diagrama e a chave de entrada é colocada sob a mensagem
no diagrama.
• Uma ação é colocada entre colchetes e precedida por “act”, na forma [act
Ação].
• Um evento temporal é colocado entre colchetes e precedido por “timer”, na
forma [timer Evento]. Um evento temporal precisa ser inicializado e pode ser
re-inicializado ou expirado. Para estes casos, a marcação tem as formas
[timer-set Evento], [reset Evento] e [host-on-timeout Evento], respectivamente.
A figura 13 a seguir apresenta a tela para Especificação de Casos de Uso da
ferramenta proposta por Mason e Supsrisupachai (2009). A ferramenta permite
realizar as marcas no texto e as destaca.

Figura 13 - Editor de texto da ferramenta desenvolvida na proposta de Mason e
Supsrisupachai
Fonte: Mason e Supsrisupachai (2009)
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A Figura 14 a seguir apresenta o Diagrama de Sequência gerado a partir da
Especificação de Caso de Uso exemplificado na Figura 13.

Figura 14 - Diagrama gerado pela ferramenta de Mason e Supsrisupachai a partir do
texto da Figura 13
Fonte: Mason e Supsrisupachai (2009)
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A Figura 15 a seguir apresenta a ferramenta utilizando símbolo na forma de
ampulheta para representar eventos temporizados. Mostra também fragmento com
condição de saída para representar eventos iterativos.

Figura 15 - Diagrama gerado pela ferramenta de Mason e Supsrisupachaia partir de
texto contendo marcações de eventos temporizados e eventos iterativos
Fonte: Mason e Supsrisupachai (2009)
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2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seção “2.1 – Requisitos” fez uma Revisão Bibliográfica, principalmente em
Especificação de Requisitos com Casos de Uso, pois este trabalho visa a
transformação para Modelos de Análise a partir de Casos de Uso.
A seção “2.2 – Modelagem de Análise e Projeto” fez uma Revisão
Bibliográfica sobre o assunto, focado no paradigma da Orientação a Objetos, pois
neste trabalho, os modelos são gerados neste paradigma. Os diagramas abordados
nesta seção foram: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes e Diagrama
de Sequência, sendo que os dois últimos são utilizados neste trabalho.
A seção “2.3 – MDD e MDA” revisou o assunto de Desenvolvimento e
Arquitetura Orientada a Modelos, pois são iniciativas que também visam a
transformação para modelos. Como foi visto, as propostas atuais prescrevem a
utilização de modelos, na camada independente de computação, que não fazem
parte da UML (com exceção de uma proposta que utiliza o Diagrama de Atividades).
Também não se encontrou proposta de transformação MDA diretamente a partir de
Especificações de Casos de Uso. Transformação direta a partir de Casos de Uso, no
contexto da MDA, necessita que a Especificação de Caso de Uso possa ser
modelada com UML; no entanto, a UML na sua versão atual, não contempla
Especificação de Caso de Uso, mas apenas o Modelo de Casos de Uso.
Por fim, a seção “2.4 – Transformações de Casos de Uso em Diagramas de
Sequência” mostra propostas na mesma linha que esta. Existem poucos trabalhos
nesta área. Alguns trabalhos prescrevem processamento de linguagem natural, e um
prescreve o uso de marcações nos Casos de Uso.
Nenhum trabalho foi encontrado que faça uso de formulário estruturado (como
um arcabouço) para a especificação de Casos de Uso e que contemple a
estruturação dos elementos dos passos. Todavia, esta abordagem não difere, em
essência, da abordagem por uso de marcações, visto que ambas utilizam alguma
forma de identificar os elementos chaves no Caso de Uso, seja colocando-os em
campos pré-estabelecidos, seja marcando-os com anotações pré-estabelecidas. O
uso de marcações permite maior flexibilidade na forma do Caso de Uso, em relação
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ao uso de formulário estruturado, pois não restringe a posição das seções nem dos
elementos dos passos.
O uso de marcações oferece precisão na geração dos Modelos de Análise,
pois o analista identifica previamente os elementos nos Casos de Uso, sendo que
ele conhece o problema e pode tratar as imprecisões da linguagem natural de forma
adequada.
A seção seguinte propõe um conjunto de regras de marcação e um
procedimento de transformação para a geração parcial automática dos Diagramas
de Sequência de Classes de Análise e a atualização do Modelo de Domínio com
operações, a partir dos Casos de Uso com marcações.
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3 REGRAS DE MARCAÇÃO DE CASOS DE USO E PROCEDIMENTO DE
TRANSFORMAÇÃO
Nesta seção, é apresentada uma proposta de utilização de Regras de
Marcação de Casos de Uso e um Procedimento de Transformação dos Casos de
Uso marcados em Diagramas de Sequência de Classes de Análise (parciais) e
atualização do Modelo de Domínio com operações.

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Considera-se o uso de marcações em Casos de Uso uma abordagem eficaz
na geração parcial automática dos Diagramas de Sequência de Classes de Análise,
pois como justificado na sessão seção “2.5 – Considerações Finais”, no que se
refere a Transformações de Casos de Uso em Diagramas de Sequência, o analista
identifica previamente os elementos nos Casos de Uso, sendo que ele conhece o
problema e pode tratar as imprecisões da linguagem natural de forma adequada. A
atualização do Modelo de Domínio com operações é uma decorrência da criação
dos Diagramas de Sequência, pois neste último, as operações foram identificadas.
O trabalho de Mason e Supsrisupachai (2009) serviu de inspiração para a
elaboração desta proposta, porém, os autores citados não consideram o uso de
estereótipos para os objetos no Diagrama de Sequência, e não contemplam a
atualização do Modelo de Domínio com operações. Estas questões são abordadas
neste trabalho. O trabalho de Mason e Supsrisupachai (2009) também não
apresenta um procedimento de transformação. O procedimento proposto neste
trabalho é definido com base nas definições do Diagrama de Sequência,
apresentadas na seção 2, com base nos estereótipos usados para separar os
componentes de software segundo as camadas em que atuam, apresentado na
seção 3, e com base na experiência do autor em modelar softwares com UML.
Outra diferença entre este trabalho e o trabalho de Mason e Supsrisupachai
(2009) é que o conjunto de marcações não é totalmente similar, sendo que algumas
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marcações propostas no trabalho de base foram suprimidas neste trabalho pela
pouca significância que possuem, e outras foram adicionadas, pois os elementos
que marcam são usuais em Diagramas de Sequência. A ferramenta construída
também não foi originada do trabalho de base, pois inicialmente, a ferramenta
deveria implementar o procedimento proposto.

3.2 REGRAS DE MARCAÇÃO DE CASOS DE USO
Como mencionado, as marcações propostas neste trabalho são inspiradas no
trabalho de Mason e Supsrisupachai (2009), propondo marcações adicionais e
desconsiderando outras. Cada caso desconsiderado é justificado adiante.
A Tabela 2 a seguir apresenta comparação entre as marcações propostas no
trabalho de Mason e Supsrisupachai (2009) e as marcações propostas neste
trabalho. As marcações de tipos de eventos (“C[SR]”, “C[SP]”, “C[IR]”, “C[IP]”, “A” e
“T”) são desconsideradas nesta proposta, pois não há necessidade de indicar, no
Diagrama de Sequência, tais tipos de evento. Apenas a marcação indicando que se
trata de um retorno (terceiro caractere destas marcações, quando “P”) seria útil, pois
neste caso, a notação para mensagem de retorno seria utilizada no diagrama. Ainda
assim, não será utilizada notação para mensagem de retorno neste trabalho, pois,
utilizá-la, implicaria adotar marcação adicional no conjunto de marcações, sendo que
tal notação é pouco utilizada em Diagramas de Sequência de Classes de Análise
Na Tabela 2, a marcação “msg”, proposta por Mason e Supsrisupachai (2009),
permite um formato opcional com a utilização de uma entrada para um dicionário.
Caso seja utilizado este formato, o dicionário fornece o rótulo para a mensagem e a
chave de entrada é colocada sob a mensagem no diagrama. Esta proposta não se
utiliza de um dicionário de dados, porém, a idéia é aproveitada, pois há casos em
que o evento escrito no passo não é adequado como rótulo de mensagem. Nesta
proposta, o formato que contém o segundo argumento da marcação (rótulo opcional)
denota que rótulo é utilizado em lugar do primeiro argumento (evento), e nada é
colocado sob a mensagem no diagrama.

62

Marcação
proposta por
Mason
e
Sups.(2009)

Marcação
Proposta
neste
trabalho

Alvo da marcação

Formato da marcação
neste trabalho

C[SR]

-

Passo de solicitação de
serviço.

-

C[SP]

-

Passo de provisão de
serviço.

-

C[IR]

-

Passo de solicitação de
informação

-

C[IP]

-

Passo de provisão de
informação

-

A

-

Passo de ação

-

T

-

Passo temporizado

-

sdr

sdr

Objeto emissor de uma
mensagem

[sdr Emissor]

rcr

rcv

Objeto receptor de uma
mensagem

[rcv Receptor] ou [rcv
Receptor: Nome no
Modelo de Domínio]

msg

msg

Mensagem

[msg Mensagem] ou
[msg Mensagem:
Rótulo]

act

act

Mensagem interna do
objeto (recursiva)

[act Mensagem]

timer

-

Mensagem temporizada

-

-

a1

Ator Principal

[a1 Ator Principal]

-

a2

Ator Secundário

[a2 Ator Secundário]

-

ifc

Interface Homem-Máquina
ou Máquina-Máquina

[ifc Interface]

-

grd

Condição de guarda

[grd condição]

Tabela 2 - Comparação entre marcações propostas por Mason e Supsrisupachai
(2009) e por este trabalho
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O exemplo a seguir mostra como a marcação “msg” é utilizada em passo de
Caso de Uso de uma página de consulta de convênio médico.
• Sem marcação: O Sistema carrega a lista de especialidades com as
especialidades presentes na cidade selecionada.
• Com marcação e sem rótulo opcional: O [sdr Sistema] [msg carrega a lista de
especialidades] com as [rcv especialidades] presentes na cidade selecionada.
• Com marcação e com rótulo opcional: O [sdr Sistema] [msg carrega a lista de
especialidades: carregar especialidades] com as [rcv especialidades]
presentes na cidade selecionada.
No exemplo anterior, a marcação com rótulo opcional permite manter a escrita
original do passo e permite utilizar um rótulo de mensagem que seja mais apropriado
como nome de operação, neste caso, um verbo.
Da mesma maneira, é considerado, neste trabalho, um formato opcional para
especificar o nome do objeto receptor quando o nome utilizado no passo não refletir
o nome no Modelo de Domínio.
A marcação de evento temporizado (marcação “timer”) também não será
utilizada neste trabalho por não ser usual em diagramas de análise.

3.3 PROCEDIMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
Nesta subseção, é apresentado o procedimento de transformação para a
geração dos Diagramas de Sequência de Classes de Análise a partir dos Casos de
Uso marcados, bem como a atualização do Modelo de Domínio com as operações
identificadas nos Diagramas de Sequência.
O procedimento proposto considera os estereótipos de Fronteira, Controle e
Entidade definidos por Jacobson (1992), mencionados na seção 2 (Revisão
Bibliográfica) e segue o padrão de comunicação Fronteira-Controle-Entidade
centrado no Controle, apresentado por Heineman e Denham (2009) e também
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mencionado na seção 2 (Revisão Bibliográfica). O estereótipo «boundary» é
utilizado para representar classes de fronteira, o estereótipo «entity» é utilizado para
representar classes de entidade e o estereótipo «control» é utilizado para
representar a classe de controle do Caso de Uso. Tais estereótipos são largamente
utilizados em diagramas de análise e, frequentemente, são pré-existentes em
ferramentas de modelagem em UML.
O procedimento de transformação proposto considera as seguintes premissas:
1) Um passo do Caso de Uso deve conter uma única mensagem.
No exemplo a seguir, o passo contém duas mensagens, conforme indicado
pelas marcações.
• O

[a1Cliente] [msg

e, em seguida,

seleciona produtos e quantidades] que deseja comprar

[msg

seleciona a opção efetuar compra] na página de

[ifc

lista de produtos]
Torna-se necessário desmembrá-lo em dois passos antes de submetê-los ao
procedimento/ferramenta, como mostrado abaixo:
• O

[a1

Cliente] [msg seleciona produtos e quantidades] na página de

[ifc

lista

de produtos].
• O [a1 Cliente] seleciona a opção [msg efetuar compra] na página de [ifc lista
de produtos].
2) Um passo deve estar em um das seguintes configurações. Outras
configurações são ignoradas pelo procedimento e pela ferramenta.
•

“Xxx [a1 nome] xxx [msg nome] xxx [ifc nome] xxx.”

• “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [ifc nome] xxx.”
• “Xxx [sdr Sistema] xxx [act nome] xxx.”
• “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [a2 nome].”
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• “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [rcv nome] xxx.”
Onde “xxx” representa textos livres do passo e não obrigatórios, e “nome”
representa o nome de um ator, de um objeto ou uma mensagem. A condição de
guarda é opcional e pode ocorrer em qualquer configuração acima.
O quadro a seguir apresenta o Procedimento de Transformação de Casos de
Uso marcados em Diagramas de Sequência de Classes de Análise e atualização do
Modelo de Domínio com operações.
1) Para cada documento de Caso de Uso.
1.1) É criado um Diagrama de Sequência de mesmo nome do Caso de Uso.
1.2) São adicionados, ao diagrama, o ator principal, as classes «boundary» a
partir das marcações “ifc”, sem que haja repetição, uma classe «control»
com o mesmo nome do Caso de Uso, as classes «entity», na sequência em
que ocorrem no Caso de Uso, sem que haja repetição, e os atores
secundários. As classes «entity» são os demais objetos do Caso de Uso
que não são nem atores nem interfaces, nem o Sistema.
1.3) Para cada passo que esteja em uma configuração prevista, observam-se
as regras específicas da configuração para a criação da mensagem:
Obs.: Em qualquer configuração prevista, pode haver uma condição de guarda
para a mensagem.
1.3.1) “Xxx [a1 nome] xxx [msg nome] xxx [ifc nome] xxx.”:
o É criada mensagem do ator principal para a interface
especificada no passo.
o O foco é colocado na interface, de modo que a próxima
mensagem se origine dela.
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1.3.2) “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [ifc nome] xxx.”:
o Se o objeto de controle tem o foco:
 É criada uma mensagem do objeto de controle para a
interface especificada no passo.
 O foco é colocado na interface especificada no passo, de
modo que a próxima mensagem se origine dela. Exceção
feita caso haja condição de guarda, pois neste caso, a
condição de guarda pode não ocorrer, e o objeto que
estava com o foco (objeto de controle) deve continuar
originando as chamadas. Interfaces e Controle são os
únicos objetos previstos para terem foco.
o Se uma interface tem o foco:
 É criada uma mensagem da interface que tem o foco para a
interface especificada no passo, pois isto representa o
acionamento de um hiperlink, e tal tipo de evento não
precisa passar pela camada de controle.
 O foco é colocado na interface especificada no passo, de
modo que a próxima mensagem se origine dela. Exceção
feita caso haja condição de guarda, pois neste caso, a
condição de guarda pode não ocorrer, e o objeto que
estava com o foco (interface que origina a chamada) deve
continuar originando as chamadas.
1.3.3) “Xxx [sdr Sistema] xxx [act nome] xxx.”:
o Se o objeto de controle tem o foco:
 É criada uma mensagem recursiva no objeto de controle.
 O foco permanece no objeto de controle.
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o Se uma interface tem o foco:
 É criada uma mensagem a partir da interface que tem o
foco para o objeto de controle.
 É criada uma mensagem recursiva no objeto de controle.
 O foco é colocado no objeto de controle.
1.3.4) “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [a2 nome] xxx”:
o Se o objeto de controle tem o foco:
 É criada uma mensagem a partir do objeto de controle para
o ator secundário.
 O foco permanece no objeto de controle, pois não se
espera que o ator secundário possa originar mensagem no
passo seguinte (atores secundários apenas suportam o
sistema para que o ator principal possa se beneficiar da
funcionalidade).
o Se uma interface tem o foco:
 É criada uma mensagem a partir da interface que tem o
foco para o objeto de controle.
 É criada outra mensagem a partir do objeto de controle
para o ator secundário.
 O foco é colocado no objeto de controle, pois não se espera
que o ator secundário possa originar mensagem no passo
seguinte (atores secundários apenas suportam o sistema
para que o ator principal possa se beneficiar da
funcionalidade), e o objeto de controle originou a última
mensagem.
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1.3.5) “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [rcv nome] xxx.”:
o Se o objeto de controle tem o foco:
 É criada uma mensagem a partir do objeto de controle para
o objeto receptor.
 O foco permanece no objeto de controle, pois não se
espera que o objeto receptor (por exclusão, uma entidade)
possa originar a mensagem seguinte (o Caso de Uso não
visa explicar o funcionamento interno do Sistema).
o Se uma interface tem o foco:
 É criada uma mensagem a partir da interface que tem o
foco para o objeto de controle.
 É criada outra mensagem a partir do objeto de controle
para o objeto receptor.
 O foco é colocado no objeto de controle, pois não se espera
que o objeto receptor (por exclusão, um entidade) possa
originar a mensagem seguinte (o Caso de Uso não visa
explicar o funcionamento interno do Sistema), e o objeto de
controle originou a última mensagem.
2) O Modelo de Domínio é atualizado com as operações identificadas nos objetos
de estereótipo «entity» nos Diagramas de Sequência.
Quadro 1 - Procedimento de transformação de Casos de Uso marcados em
Diagramas de Sequência de Classes de Análise e atualização do Modelo de
Domínio com operações
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3.4 LIMITAÇÕES
O conjunto de Regras de Marcação e o Procedimento de Transformação
possuem as seguintes limitações:
• Apenas os cenários principais dos Casos de Uso são considerados;
• Não há tratamento para relacionamentos de inclusão e de extensão de Casos
de Uso;
• Apenas mensagens síncronas são consideradas, pois um Caso de Uso,
normalmente, não dá subsídios para se determinar outros tipos de mensagem,
que são, normalmente, utilizadas em modelos de mais baixo nível;
• Parâmetros de mensagem não são considerados;
• Laços e paralelismo (processamento concorrente) não são considerados.

3.5 CONSEQUÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO
As seguintes consequências devem ser consideradas na utilização deste
método/ferramenta:
• Marcar Casos de Uso não é tarefa executado habitualmente pelos analistas e
tende a se tornar um trabalho “extra” na especificação de Casos de Uso. Além
da necessidade de marcar elementos nos Casos de Uso, o analista deve se
atentar às configurações dos passos, podendo ser necessário alterar a forma
de escrita de alguns passos para que se adéquem a uma das configurações
previstas pelo método. Todavia, tais esforços podem ser compensadores na
medida em que, ao gerar os modelos parciais de forma automática, o analista
poderá antecipar possíveis problemas no Caso de Uso, como objetos de
fronteira e atores omitidos não intencionalmente.
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• As marcações nos Casos de Uso tornam a leitura confusa. Este problema
poderia ser minimizado com um editor de Casos de Uso com opção por
apresentar ou não as marcas no texto.
• A geração de modelos em formato PlantUML (que é um componente utilizado
na ferramenta e apresentado a seguir) faz com que o analista, para ajustar e
complementar o modelo gerado, precise editar os arquivos de comandos
PlantUML. O ajuste e complementação de forma não gráfica pode dificultar a
percepção do modelo pelo analista. A modelagem visual é um dos pontos
fortes da UML.
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4 FERRAMENTA, EXPERIMENTO E PESQUISA QUALITATIVA
Nesta seção, é apresentada a ferramenta construída para automatizar o
procedimento proposto. É apresentada, também, uma prova de conceito com a
ferramenta e uma pesquisa qualitativa para avaliar, com gerentes e analistas, a
aceitação das regras de marcação e do procedimento, bem como a automação
parcial da análise.

4.1 FERRAMENTA
A ferramenta que automatiza o procedimento proposto, na seção 3, foi
desenvolvida em linguagem Java. A linguagem Java foi escolhida por ser
independente de plataforma, tanto em sua programação quanto em sua execução. A
escolha também é motivada por sua grande aceitação, tanto academicamente
quanto no mercado.

4.1.1 Ambiente de Desenvolvimento e de Execução
Para

o

desenvolvimento,

foi

utilizado

o

Ambiente

Integrado

de

Desenvolvimento NetBeans. O Netbeans é um ambiente de desenvolvimento em
código aberto, independente de plataforma, e que suporta programação em algumas
linguagens, inclusive Java. Com o Netbeans, é possível executar o software sendo
desenvolvido dentro do próprio ambiente de desenvolvimento, facilitando depuração
e testes do programa sendo desenvolvido.
A

ferramenta

é

disponibilizada

para

download

a

partir

do

sítio

www.engsw.eng.br. O objeto instalável está no formato nbm. Este formato permite
que a ferramenta possa ser instalada diretamente pelo Netbeans de modo a ser
incorporada a este (como um plugin). Uma vez incorporado ao Netbeans, a
ferramenta é apresentada em uma janela interna, como mostrada na Figura 16 a
seguir. A ferramenta possui, inicialmente, duas abas. A primeira aba (Configuration)
serve para que seja configurado o caminho para a pasta onde residem os Casos de
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Uso marcados bem como o Modelo de Domínio. A seção 4.1.2 (Componente
PlantUML e configurações) apresenta os formatos de arquivos esperados pela
ferramenta. Após ser preenchido o campo “Project Path”, o usuário deve acionar o
botão “Save” para que o caminho seja armazenado em variável interna da
ferramenta.

Figura 16 - Aba (UIPartialAnalysis) da ferramenta de Análise Parcial desta proposta,
incorporada ao Netbeans
Após salvo o caminho para os Casos de Uso e Modelo de Domínio na aba
Configuration, o usuário deve abrir a aba “run” e iniciar o processamento da análise
parcial acionando o botão “Start Analysis”, mostrado na Figura 17 a seguir.

Figura 17 - Aba “run” da ferramenta de Análise Parcial desta proposta
Ao acionar o botão “Start Analysis”, a ferramenta irá apresentar, na área de
“Log”, a sequência do processamento com data e hora e eventuais alertas, como
mostrado na Figura 18 (os alertas são descritos na seção 4.3.1 - Alertas em tempo
de execução e padronização Camel Case).
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Figura 18 - Área de “Log” da ferramenta de Análise Parcial desta proposta,
mostrando o resultado do processamento
A cada diagrama gerado, uma nova aba é aberta contendo a imagem do
diagrama, como mostrado nas Figuras 19 e 20.

Figura 19 - Aba de apresentação de diagrama da ferramenta de Análise Parcial
desta proposta, mostrando um Diagrama de Sequência
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Figura 20 - Aba de apresentação de diagrama da ferramenta de Análise Parcial
desta proposta, mostrando o Modelo de Domínio atualizado com operações
Para limpar a área de “Log” e excluir as abas geradas para cada diagrama, a
fim de se re-gerar os modelos, é preciso acionar o botão “Clear” na aba “run” (vide
Figura 17). O comando “Clear” não irá excluir os arquivos gerados na pasta do
projeto.

4.1.2 Componente PlantUML e configurações
A ferramenta faz uso de um componente, pré-existente, chamado PlantUML.
Este componente permite a geração dos diagramas a partir de comandos
armazenados em formado texto.
Sendo assim, a ferramenta proposta cria os comandos em PlantUML a partir
das marcações dos Casos de Uso, e os armazena em formato texto para a geração
dos Diagramas de Sequência e do Modelo de Domínio atualizado.
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A ferramenta lê, em uma pasta previamente configurada, arquivos com as
seguintes extensões:
• Extensão “ucs”: Arquivo a ser lido e que contém a especificação de Caso de
Uso com marcação.
• Extensão “domm”: Arquivo a ser lido e atualizado, contendo os comandos
para a geração do Modelo de Domínio atualizado com operações.
• Extensão “seqm”: Arquivo a ser gerado e que contém os comandos para a
geração do Diagrama de Sequência correspondente ao Caso de Uso do
arquivo de mesmo nome.
A ferramenta faz a geração de arquivos de comandos para criação de cada
Diagrama de Sequência correspondente a cada Caso de Uso marcado. A ferramenta
também faz a atualização, com operações, do arquivo de comandos para criação do
Modelo de Domínio. Assim que um arquivo de comandos é gerado ou atualizado
pela ferramenta, ela, imediatamente, aciona o componente PlantUML para a criação
dos diagramas em formato “png”, que é um formato gráfico que pode ser visualizado
por grande parte das ferramentas de visualização de imagens.
A ferramenta deve estar configurada com o caminho da pasta onde residem o
arquivo de comandos para criação do Modelo de Domínio (arquivo com extensão
“domm”) e os arquivos de Casos de Uso marcados (arquivos com extensão “ucs”).
Os arquivos de comandos para criação dos Diagramas de Sequência e os
respectivos diagramas em formato “png” são gerados na mesma pasta.

4.1.3 Alertas em tempo de execução e padronização Camel Case
A ferramenta, quando em execução, alerta o analista caso ocorram, nos
Casos de Uso, classes não identificadas no Modelo de Domínio, mas não impede a
geração dos diagramas.
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A ferramenta também alerta sobre operações identificadas nos Casos de Uso
que já existem no Modelo de Domínio. Neste caso, a ferramenta não inclui
novamente a operação no Modelo de Domínio.
A ferramenta transforma os nomes dos objetos de modo que as palavras que
o compõem são unificadas e suas iniciais são colocadas em maiúsculas.

Este

padrão é conhecido como “Camel Case”. Exemplo: A marcação “[scr Página de
Autenticação]” é transformada no seguinte objeto de fronteira no Diagrama de
Sequência: PáginaDeAutenticação.

4.1.4 Projeto da Ferramenta
Esta subseção apresenta o modelo estático e o modelo dinâmico da
ferramenta.
A Figura 21 a seguir mostra o Diagrama de Objetos da ferramenta. Com
exceção do componente PlantUML, todas as operações das classes da ferramenta
são estáticas, de modo que não há necessidade de instanciação das classes para a
utilização de seus métodos. Por isso não há necessidade de se ter um diagrama de
classes da ferramenta.

Figura 21 - Diagrama de Objetos da ferramenta de Análise Parcial desta proposta
A Figura 22 a seguir apresenta o Diagrama de Sequência do processamento
da analise parcial, onde, após obter as entidades do domínio (antes de sua
atualização com as operações identificadas nos Casos de Uso), a ferramenta
executa uma série de métodos, iterativamente, com o fim de gerar, para cada Caso
de Uso na pasta configurada, o arquivo de comandos, em PlantUML, referente ao
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Caso de Uso. Em cada iteração, as entidades identificadas nos Casos de Uso são
validadas contra o domínio, e as operações, caso pertencentes às entidades
existentes no domínio, são adicionadas às estas. Ao final de cada iteração, o arquivo
de imagem do Diagrama de Sequência é gerado pelo componente PlantUML. Ao
final das iterações, o arquivo de imagem do Modelo de Domínio atualizado também
é gerado pelo componente PlantUML.
A leitura dos Casos de Uso e do Modelo de Domínio é feita linha a linha do
arquivo, com o uso de uma instância da classe Java FileInputStream. A cada linha
lida, a ferramenta procura pelas marcações com uso do método indexOf da classe
Java String. Este método recebe como parâmetro o texto a ser localizado (no caso, a
marcação) e retorna a posição inicial deste texto. Caso a posição seja zero, indica
que a linha não possui a marcação, caso contrário, um código é executado para
extrair o conteúdo desta marcação e aplicar as regras conforme procedimento.

Figura 22 - Diagrama de Sequência relativo ao processamento da análise parcial da
ferramenta desta proposta
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4.2 EXPERIMENTOS
Esta seção apresenta dois experimentos realizados com Casos de Uso
extraídos de artigos. Ambos os experimentos possuem Modelos de Análise prévios,
que serão utilizados para avaliar o método por comparação entre os modelos prévios
e os modelos gerados pelo método/ferramenta. Após a apresentação dos
experimentos, é feita analise dos resultados.

4.2.1 Primeiro Experimento - Sistema de Locação de Veículo
O primeiro experimento foi realizado com um Caso de Uso apresentado no
artigo de Evans (2004). Este artigo é um tutorial sobre análise a partir de Casos de
Uso e apresenta, além do Caso de Uso, o Modelo de Domínio e o Diagrama de
Sequência relativo ao Caso de Uso.
O quadro 2 a seguir apresenta a Especificação do Caso de Uso, denominado
“Reservar Veículo”, adaptado conforme as Regras de Marcação e marcado. Além da
descrição do Caso de Uso, apenas as seções Atores e Fluxo Principal são
mostradas

no

quadro,

pois

apenas

estas

são

utilizadas

pelo

procedimento/ferramenta.
O passo 8 do Caso de Uso foi introduzido, em relação ao Caso de Uso
original, para que o conceito “Veículo” pudesse ser mencionado como objeto. No
Caso de Uso original, Veículo é mencionado dentro de mensagem para a fronteira.
Conforme dito anteriormente, os objetos envolvidos na interação devem ser
mencionados. O mesmo ocorre em relação aos passos 11 e 14 com relação aos
objetos “Seguro” e “Reserva”, respectivamente.
O passo 15, referente ao envio de email de confirmação, foi introduzido, pois,
embora o autor do artigo não tenha incluído um passo para envio de email no Caso
de Uso utilizado na criação do Diagrama de Sequência, ele o fez em uma introdução
ao Caso de Uso, e o fez também no Diagrama de Sequência, sendo portando,
importante para o Modelo de Análise.
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Caso de Uso Reservar um Veículo.
Descrição: O Caso de Uso descreve os passos para se fazer a reserva de um
veículo na página da locadora.
Ator Principal: [a1 Cliente].
Fluxo Principal:
1.O

[a1

Cliente] indica que deseja

[msg

fazer uma reserva] na

[ifc

Página de Locação

de Veículo].
2.O

[sdr

Sistema] [msg solicita o número de identificação] na

[ifc

Página de Locação de

Veículo].
3.O

[a1

Cliente] [msg entra com o número de identificação] na

[ifc

Página de Locação

de Veículo].
4.O [sdr Sistema] [msg obtém: obtém perfil] o [rcv Perfil do Cliente].
5.O [sdr Sistema] [msg obtém: obtém cliente] dados do [rcv Cadastro do Cliente].
6.O

Sistema]

[sdr

[msg

solicita localidade, data, hora e categoria de veículo] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
7.O

Cliente]

[a1

[msg

informa localidade, data, hora e categoria de veículo] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
8.O

[sdr

Sistema]

[msg

obtém:

obtém veículos segundo critérios]

os

[rcv

veículos:Veículo]

conforme parâmetros informados.
9.O

[sdr

Sistema] [msg apresenta os veículos conforme parâmetros informados] na

Página de Locação de Veículo].
10.O [a1 Cliente] [msg seleciona um veículo] na [ifc Página de Locação de Veículo].

[ifc
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11.O

[sdr

Sistema] [msg obtém:obtém opções de seguro] produtos de

[rcv

Seguro] disponíveis

para o veículo selecionado.
12.O

[sdr

Sistema]

[msg

solicita complementação de informações do perfil] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
13.O

[a1

Cliente]

[msg

complementa informações e seleciona seguros:seleciona

opções]

na [ifc Página de Locação de Veículo].
14.O [sdr Sistema] [msg grava informações] da [rcv Reserva].
15.O [sdr Sistema] [act envia email sobre a reserva].
16.O

[sdr

Sistema]

[msg

apresenta a confirmação da reserva] na

[ifc

Página de

Locação de Veículo].
17.O caso de uso termina.
Quadro 2 - Caso de Uso “Reservar um Veículo”
Fonte: Traduzido e adaptado de Evans (2004)
As Figuras 23 e 24 a seguirem apresentam, respectivamente, o Modelo do
Domínio do Sistema de Locação de Veículo e o Diagrama de Sequência “Reservar
Veículo” extraídos do artigo de Evans (2004).
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Figura 23 - Modelo de Domínio do Sistema de Locação de Veículo
Fonte: Traduzido e adaptado de Evans (2004)

Fonte: Traduzido e adaptado de Evans (2004)

Figura 24 - Diagrama de Sequência “Reservar um Veículo”

82

83

As Figuras 25 e 26 apresentam, respectivamente, o Modelo de Domínio
atualizado pelo método/ferramenta e o Diagrama de Sequência gerado pelo
método/ferramenta a partir do Caso de Uso marcado. O objetivo é a comparação
entre os modelos das Figuras 23 e 24, e entre os modelos das Figuras 25 e 26,
procurando

por

diferenças

significativas

(que

representam

diferenças

de

comportamento).

Figura 25 - Modelo de Domínio do Sistema de Locação de Veículo atualizado com
operações

Figura 26 - Diagrama de Sequência “Reservar um Veículo” gerado pelo método/ferramenta
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4.2.2 Comparação entre os modelos do Primeiro Experimento
Comparando as diferenças significativas (que representam diferenças de
comportamento) entre o Diagrama de Sequência original (Diagrama Original) e o
Diagrama de Sequência gerado pelo método/ferramenta (Diagrama Gerado), e
considerando as limitações do método/ferramenta, tem-se a seguinte análise:
• O Diagrama Original não especifica uma fronteira. Em vez disso, o Ator envia
mensagens diretamente para o objeto de controle. Por ser, a fronteira,
fundamental em um diagrama de sequência considerando a abordagem
Fronteira-Controle-Entidade, o Caso de Uso, neste experimento, foi adaptado
para conter uma fronteira, a partir da qual, o Cliente realiza todas as
interações com o Sistema. Sendo assim, o Diagrama Gerado apresenta o
objeto de fronteira “PáginaDeLocaçãoDeVeículos”, que recebe todas as
interações do Ator. Esta diferença não é considerada um problema, pois o
método segue um paradigma que o autor do artigo não seguiu.
• No Diagrama Original, as mensagens referentes à obtenção do Perfil do
Cliente e à obtenção dos dados do Cliente, respectivamente, são acionadas
por duas operações independentemente, a partir do objeto de controle. No
Diagrama Gerado, uma operação “obtémPerfil”, no objeto de controle, é
responsável tanto pela obtenção do Perfil do Cliente quando pela obtenção
dos dados do Cliente. Isto é um problema, pois o rótulo da mensagem
(obtémPerfil) não representa adequadamente a sua finalidade (obter perfil e
obter dados do cliente). Isto ocorre sempre que o foco está em uma interface
e o sistema realiza dois ou mais passos subseqüentes. Neste caso, o objeto
de controle acionou duas operações, e a primeira operação deu nome à
operação no objeto de controle. O Diagrama Gerado precisa ser corrigido,
após a geração, com relação a este tipo de problema.
• No Diagrama Original, a mensagem referente à obtenção de veículos
segundo critérios do cliente (passo 8) é direcionada para a entidade
“Inventário”, que por sua vez, aciona a entidade “Veículo”. No Diagrama
Gerado, a mensagem referente ao mesmo passo é direcionada diretamente
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para a entidade “Veículo”. A razão desta divergência é que a entidade
“Inventário” não está explicitada no Caso de Uso, sendo que o autor do artigo
entende, pelo princípio da divisão de responsabilidade entre objetos, que o
objeto Inventário é quem deve responder a esta requisição. Ajustes referentes
à alocação de comportamento devem ser feitos após a geração do diagrama.
Esta diferença não é considerada um problema, mas uma limitação, pois o
método/ferramenta não contempla critérios para alocar comportamento que
não estejam explícitos nos passos.
• No Diagrama Original, na mensagem referente ao passo para seleção de um
veículo (passo 10), o sistema executa duas operações cujos eventos não
estão especificados no Caso de Uso. São as operações “alimenta perfil” do
objeto “PerfilDoCliente”, e “obtém informações do cliente” no objeto “Cliente”.
Entende-se que o autor do artigo está detalhando o comportamento interno do
Sistema, o que é parte da análise. Para o Diagrama Gerado, esta tarefa
(detalhar o comportamento interno do Sistema) deve ser feita após a geração
do diagrama. Esta diferença não é considerada um problema, pois a geração
é parcial.
• No Diagrama Original, na mensagem referente à obtenção das opções de
seguros (passo 11), o Sistema aciona o objeto “Veículo”, que por sua vez,
aciona o objeto “Seguro”. No Diagrama Gerado, o Sistema aciona diretamente
o objeto “Seguro”. A razão desta divergência é que o passo menciona apenas
o objeto “Seguro”, sendo que o autor do artigo entende, pelo princípio da
divisão de responsabilidade entre objetos, que o objeto “Veículo” é quem deve
acionar o objeto “Seguro”. Novamente, ajustes referentes à alocação de
comportamento devem ser feitos após a geração do diagrama e esta
diferença não é considerada um problema.
• No Diagrama Original, na mensagem referente ao envio de email de
confirmação de reserva (passo 15), o Sistema executa uma operação no
objeto “Cliente” para a obtenção do endereço de email antes de enviar o email,
e o envio de email é feito pelo objeto “Reserva”. No Diagrama Gerado, a
operação para envio de email é acionada diretamente, como uma operação
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recursiva, no objeto de controle. Neste caso, há duas divergências: um
detalhamento do comportamento interno do sistema (a obtenção do endereço
de email antes de seu envio), que não existe no Diagrama Gerado, e uma
alocação de comportamento diferente do que pode ser deduzida pela
ferramenta (objeto “Reserva” foi considerado, pelo autor do artigo, como
responsável pelo envio de email). Estas diferenças não são consideradas
problemas pelos motivos já citados anteriormente.
• Por fim, no Diagrama Original, existe uma mensagem para a obtenção do
número da reserva, antes da apresentação, pelo sistema, da confirmação da
reserva (passo 16). No Diagrama Gerado, esta mensagem não existe, pois
não há passo relativo a isto. Neste caso, considera-se, no Diagrama Gerado,
que a mensagem anterior, que efetuou a reserva, retorna o número da
reserva. Este diferença não é considerada um problema, pois entende-se que
o autor introduziu detalhamento de comportamento.
O Modelo de Domínio original, apresentado na Figura 23, foi atualizado, como
apresentado na Figura 25, com todas as operações de entidades identificadas no
Diagrama Gerado. Este é o comportamento esperado do método/ferramenta.

4.2.3 Segundo Experimento - Sistema de Navegação Automotiva
O segundo experimento foi realizado com o Caso de Uso de um Sistema de
Navegação Automotiva, conhecido pela sigla GPS (Global Positioning System),
extraído do sítio de uma empresa de treinamento, na internet. Neste material, White
(2010) orienta a criação do Modelo de Análise a partir do Caso de Uso.
O quadro 3 apresenta a Especificação do Caso de Uso “Navegar para
Endereço”, já adaptado conforme as Regras de Marcação e marcado. Além da
descrição do Caso de Uso, apenas as seções Atores e Fluxo Principal são
mostradas no quadro, pois apenas estas são utilizadas pelo procedimento
/ferramenta.

88

Caso de Uso Navegar para Endereço.
Descrição: O Caso de Uso descreve os passos para se programar o navegador
para o endereço desejado.
Ator Principal: [a1 Motorista].
Fluxo Principal:
1.O [a1 Motorista] [msg inicia] o [rcv Sistema] de Navegação.
2.O [sdr Sistema] [msg solicita tipo de pesquisa] na [ifc Tela de Navegação].
3.O

[a1

Motorista]

[msg

seleciona a opção “buscar por endereço”] na

[ifc

Tela de

Navegação].
4.O [sdr Sistema] [msg solicita endereço, rua e cidade] na [ifc Tela de Navegação].
5.O [a1 Motorista] [msg insere endereço, rua e cidade] na [ifc Tela de Navegação].
6.O [sdr Sistema] [msg obtém] a posição do [rcv Endereço].
7.O [sdr Sistema] [msg obtém] a posição do [rcv Veículo].
8.O [sdr Sistema] [msg calcula] a [rcv Rota].
9.O [sdr Sistema] [msg localiza a posição de destino] no [rcv Mapa].
10.O

[sdr

Sistema] [msg apresenta o mapa com a rota calculada] na

[ifc

Tela de

Navegação].
11.O caso de uso termina.
Quadro 3 - Caso de Uso “Navegar para Endereço”
Fonte: Traduzido e adaptado de White (2010)
As Figuras 27 e 28 a seguirem apresentam, respectivamente, o Modelo de
Domínio do Sistema de Navegação Automotiva e o Diagrama de Sequência
“Navegar para Endereço” extraídos do material de White (2010).
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Figura 27 - Modelo de Domínio do Sistema de Navegação Automotiva
Fonte: Traduzido e adaptado de White (2010)

Figura 28 - Diagrama de Sequência "Navegar para Endereço"
Fonte: Traduzido e adaptado de White (2010)
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As Figuras 29 e 30 apresentam, respectivamente, o Modelo de Domínio
atualizado pelo método/ferramenta e o Diagrama de Sequência gerado pelo
método/ferramenta a partir do Caso de Uso marcado. O objetivo é, assim com no
experimento anterior, a comparação entre os modelos das Figuras
iguras 27 e 28, e os
modelos das Figuras
iguras 29 e 30,, procurando por diferenças significativas (que
representam diferenças de comportamento).

Figura 29 - Modelo de Domínio do Sistema de Navegação Automotiva atualizado
com operações
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Figura 30 - Diagrama de Sequência "Navegar para Endereço" gerado pelo
método/ferramenta

4.2.4 Comparação entre os modelos do Segundo Experimento
Comparando as diferenças significativas (que representam diferenças de
comportamento) entre o Diagrama de Sequência original (Diagrama Original) e o
Diagrama de Sequência gerado pelo método/ferramenta (Diagrama Gerado), e
considerando as limitações do método/ferramenta, tem-se a seguinte análise:
• O Diagrama Original inicia com uma mensagem do ator para a objeto de
controle, como, de fato, sugere o passo 1. O Diagrama Gerado não apresenta
mensagem

relativa

a

este

passo,

pois

não

está

previsto,

no

método/ferramenta, interação do ator direto com o objeto de controle,
obedecendo ao paradigma Fronteira-Controle-Entidade. Esta diferença não é
considerada um problema, pois deseja-se aderência do método ao paradigma.
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• Na sequência, o objeto de controle do Diagrama Original, aciona a fronteira
com uma mensagem rotulada “apresenta solicitação de tipo de pesquisa”,
para que a fronteira apresente tal solicitação. No Diagrama Gerado, tal
mensagem não existe, pois não há passo relativo a esta mensagem. Esta
diferença não é considerada um problema devido a ausência do passo.
Entende-se que este foi um detalhamento de comportamento introduzido pelo
autor do artigo.
• No Diagrama Original, a mensagem referente à determinação da rota (passos
6 a 8) é rotulada como “determina rota”. A mensagem correspondente, no
Diagrama Gerado, é rotulada “obtém”. Isto é um problema, pois o rótulo
“obtém” não fornece significado adequado para a operação. Isto ocorre
sempre que o foco está em uma interface e o sistema realiza dois ou mais
passos subseqüentes. Neste caso, como ocorrido no primeiro experimento, o
objeto de controle acionou mais de uma operação, e a primeira operação deu
nome à operação no objeto de controle. O Diagrama Gerado precisa ser
corrigido, após a geração, com relação a este tipo de problema.
• No Diagrama Original não ocorre mensagem relativa ao passo 9, enquanto no
Diagrama Gerado ocorre. Esta mensagem é importante, pois aloca
comportamento na entidade “Mapa”, existente no Modelo de Domínio. Esta
diferença não é considerada um problema, mas uma omissão no Diagrama
Original.
O Modelo de Domínio original, apresentado na Figura 27, foi atualizado, como
apresentado na Figura 29, com todas as operações de entidades identificadas no
Diagrama Gerado. Este é o comportamento esperado do método/ferramenta.

4.2.5 Casos omissos nos experimentos
Das configurações previstas pelo método/ferramenta, a seguinte configuração
não foi utilizada nos experimentos:
• “Xxx [sdr Sistema] xxx [msg nome] xxx [a2 nome].”
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Além disso, não foi experimentado passo com condição de guarda (marcação
“grd”). Para contemplar estas duas situações, o Caso de Uso do primeiro
experimento teve o passo 15 modificado. Um ator secundário foi incluído no Caso de
Uso. O quadro 4 apresenta o Caso de Uso modificado.

Caso de Uso Reservar um Veículo.
Descrição: O Caso de Uso descreve os passos para se fazer a reserva de um
veículo na página da locadora.
Ator Principal: [a1 Cliente].
Ator Secundário: [a2 Serviço de Correspondência Eletrônica].
Fluxo Principal:
1.O

[a1

Cliente] indica que deseja

[msg

fazer uma reserva] na

[ifc

Página de Locação

de Veículo].
2.O

[sdr

Sistema] [msg solicita o número de identificação] na

[ifc

Página de Locação de

Veículo].
3.O

[a1

Cliente] [msg entra com o número de identificação] na

[ifc

Página de Locação

de Veículo].
4.O [sdr Sistema] [msg obtém: obtém perfil] o [rcv Perfil do Cliente].
5.O [sdr Sistema] [msg obtém: obtém cliente] dados do [rcv Cadastro do Cliente].
6.O

[sdr

Sistema]

[msg

solicita localidade, data, hora e categoria de veículo] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
7.O

[a1

Cliente]

[msg

informa localidade, data, hora e categoria de veículo] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
8.O

[sdr

Sistema]

[msg

obtém:

obtém veículos segundo critérios]

os

[rcv

veículos:Veículo]
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conforme parâmetros informados.
9.O

[sdr

Sistema] [msg apresenta os veículos conforme parâmetros informados] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
10.O [a1 Cliente] [msg seleciona um veículo] na [ifc Página de Locação de Veículo].
11.O

[sdr

Sistema] [msg obtém:obtém opções de seguro] produtos de

[rcv

Seguro] disponíveis

para o veículo selecionado.
12.O

[sdr

Sistema]

[msg

solicita complementação de informações do perfil] na

[ifc

Página de Locação de Veículo].
13.O

[a1

Cliente]

[msg

complementa informações e seleciona seguros:seleciona

opções]

na [ifc Página de Locação de Veículo].
14.O [sdr Sistema] [msg grava informações] da [rcv Reserva].
15.[grd Caso o sistema esteja configurado para enviar email], o
notifica cliente sobre reserva] por meio do

[a2

[sdr

Sistema]

[msg

Serviço de Correspondência

Eletrônica].
16.O

[sdr

Sistema]

[msg

apresenta a confirmação da reserva] na

[ifc

Página de

Locação de Veículo].
17.O caso de uso termina.
Quadro 4 - Caso de Uso “Reservar um Veículo” modificado
Com o passo 15 modificado, o Diagrama Gerado, apresentado na Figura 31,
mostra o acionamento do ator secundário mediante validação da condição de
guarda, como esperado.

Figura 31 - Diagrama de Sequência “Reservar um Veículo” modificado
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4.2.6 Análise dos Experimentos
O seguinte tipo de problema ocorreu nos dois experimentos: uma operação,
no objeto de controle, fica com nome inadequado quando o foco está em uma
interface e o sistema realiza dois ou mais passos subsequentes. Neste caso, o nome
dado à operação no objeto de controle é o nome da operação relativa ao primeiro
passo dos passos subsequentes. Como mencionado pontualmente, na comparação
entre modelos, este tipo de problema deve ser corrigido após a geração do diagrama,
pois o método/ferramenta, nesta proposta, não possui mecanismos para rotular de
maneira adequada, nesta situação, operações em objetos de controle.
A tabela 2 apresenta esta diferença e outras, e suas respectivas quantidades
de ocorrência em cada experimento.
Tipo de
Diferença

Descrição

Ocorrências no

Ocorrências no

experimento #1

experimento #2

Alocação de comportamento, nos
1

Diagramas Originais, diferentes

3

0

3

1

1

1

0

1

1

1

dos explicitados nos passos.
Detalhamento de comportamento

2

nos Diagramas Originais.
Não utilização, nos Diagramas

3

Originais, do paradigma FronteiraControle-Entidade.
Omissão de mensagens nos

4

Diagramas Originais.

5

Nome com rótulo inadequado.

Tabela 3 - Tipos de Diferença entre os Diagramas Originais e Gerados pela
ferramenta
O Diagrama Gerado do primeiro experimento possui 20 mensagens e o
Diagrama Gerado do segundo experimento possui 10 mensagens. Ao todo, tem-se
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30 mensagens nos experimentos. Considerando apenas os tipos de diferença que
merecem ajustes (tipos 1 e 5), existem 5 diferenças entre os modelos originais e os
gerados pela ferramenta nos experimentos. Na média, tem-se 83% de similaridades
entre os diagramas.
Concluí-se que o Modelo de Análise gerado deve ser revisado pelo analista
após a geração, quanto à alocação de comportamento e quanto a nomes de
operações. O Modelo de Análise deve ser complementado, dado o fato de a geração
ser parcial.

4.3 PESQUISA QUALITATIVA
Esta seção apresenta uma pesquisa qualitativa realizada para corroborar ou
negar a hipótese de que a geração automática e parcial dos Diagramas de
Sequência de Classes de Análise, e a atualização do Modelo de Domínio com as
operações, tornando a fase de modelagem mais rápida, servem de incentivo para
que esta seja realizada.
Segundo a Unicamp (2011), a razão de uma pesquisa quantitativa é descobrir
quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica
ou um grupo de características com fim de apresentar dados percentuais. Segundo o
IBOPE (2010), pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e
atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos
estruturados (questionários). Esta pesquisa é realizada por meio de questionário
fechado.
A população, para aplicação da pesquisa delimita-se a gerentes de projeto e
analistas de sistemas, pois estes conhecem as fases do Ciclo de Vida de
Desenvolvimento de software e podem decidir ou influenciar sobre a adoção ou não
de tais fases em determinado projeto. Deste modo, a amostragem da população é
intencional, visando a existência de opinião efetiva.
Aos participantes, foi apresentado os objetivos do método/ferramenta, suas
limitações e os resultados dos experimentos realizados, mostrando que o método é
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capaz de gerar, com boa margem de acerto, parte do modelo de análise. Também é
explicado que as respostas não devem ser pautadas pelas limitações do
método/ferramenta apresentado, pois estes podem ser melhorados e evoluídos,
tendo servido apenas como prova de conceito.
A

pesquisa

qualitativa

foi

apresentada

pessoalmente

para

alguns

participantes, enviada por email (com apresentação) para outros participantes e foi
divulgada na rede de relacionamentos profissionais LinkedIn, em grupos
relacionados a Gerenciamento de Projetos, Engenharia de Software e Engenharia
de Requisitos, tanto no idioma Português quanto no idioma Inglês. Os links
disponibilizados para estes grupos foram
• http://www.engsw.eng.br/pesquisa (em português)
• http://www.engsw.eng.br/survey (em inglês)
A seção de apresentação da pesquisa foi feita em página HTML e o
formulário de questões foi embutido na página HTML sendo proveniente de
formulário desenvolvido na ferramenta do serviço gratuito Google Docs. As
respostas são armazenadas em planilhas (uma para cada idioma) no serviço do
Google Docs.
O formulário é composto pelas seguintes questões:
1) O Senhor(a) considera que a fase de modelagem de software pode melhorar
a qualidade do produto final (o software)?
a.

Sim

b.

Não

Com a questão anterior, deseja-se obter a percepção da população a respeito
da utilidade da fase de modelagem.
2) Em um cenário não controlado por um processo que obrigue a fase de
modelagem de software, ou seja, em um cenário onde a fase de modelagem
é opcional, e com pressão por prazo e custo, o senhor(a) dispensaria a fase
de modelagem?

99

a.

Sim

b.

Não

c.

Depende do porte do software

3) Em caso de depender do porte do software, em quais das opções abaixo o
senhor(a) não dispensaria a fase de modelagem de software?
a.

Pequeno

b.

Médio

c.

Grande

Com as duas questões anteriores, deseja-se conhecer a tendência de decisão
do gestor/analista nas condições colocadas.
4) Caso o senhor(a) considere a modelagem de software como positivo para a
qualidade do produto final, o senhor(a) considera que o tempo gasto com
Modelagem de Software é um empecilho para a realização desta?
a.

Sim

b.

Não

Com a questão anterior, deseja-se obter a percepção da população sobre
quão caro é a fase de modelagem.
5) Caso a questão 4 seja sim, o Senhor(a) considera que a geração automática
e parcial do Modelo de Análise (Diagramas de Sequência parciais e inclusão
de operações no Modelo de Domínio), a partir de Casos de Uso, possa ser
um incentivo e um ponto de partida para a modelagem de software?
a.

Sim

b.

Não

Com a questão anterior, deseja-se corroborar ou negar a hipótese colocada
neste trabalho.
6) O senhor(a) gostaria de acrescentar alguma sugestão que permita viabilizar a
fase de modelagem de software nos projetos?
A questão anterior é aberta, e visa a obtenção de sugestões para trabalhos
futuros com base no desejo da população.
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7) O Senhor(a) autoriza a divulgação dos dados?
a.

Sim

b.

Não

8) O Senhor(a) deseja receber o resultado da pesquisa?
a.

Sim

b.

Não

4.4 ANÁLISE E CONCLUSÃO DA PESQUISA QUALITATIVA
Esta seção apresenta a análise percentual dos resultados obtidos com a
pesquisa qualitativa.
A pesquisa qualitativa foi respondida pessoalmente por 6 pessoas, com uso
decorreio eletrônico por 5 pessoas, com uso formulário eletrônico em português por
13 pessoas e com uso do formulário eletrônico em inglês por 7 pessoas, totalizando
31 pessoas.
Os resultados percentuais por questão foram os seguintes:
1) O Senhor(a) considera que a fase de modelagem de software pode melhorar
a qualidade do produto final (o software)?
•

Sim: 30 pessoas (96,8%)

•

Não: 1 pessoa (3,2%)

As respostas refletem que a população possui a percepção de que a
Modelagem é importante para o desenvolvimento de software.
2) Em um cenário não controlado por um processo que obrigue a fase de
modelagem de software, ou seja, em um cenário onde a fase de modelagem
é opcional, e com pressão por prazo e custo, o senhor(a) dispensaria a fase
de modelagem?
•

Sim: 5 pessoas (16,1%)

•

Não: 11 pessoas (35,5%)
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•

Depende do porte do software: 14 pessoas (45,2%)

•

Não responderam: 1 pessoa (3,2%)

3) Em caso de depender do porte do software, em quais das opções abaixo o
senhor(a) não dispensaria a fase de modelagem de software?
•

Pequeno: 7 pessoas (22,6%)

•

Médio: 12 pessoas (38,7%)

•

Grande: 17 pessoas (54,8%)

•

Não responderam: 8 pessoas (25,8%)

Nas duas questões acima, os participantes podiam escolher mais de uma
resposta, por isso, o total de pessoas envolvidas nas respostas é maior que o total
de pessoas participantes da pesquisa, bem como, o percentual total é maior do que
100%. Além disso, a questão 3 não foi restringida apenas a quem respondeu a
questão 2 com a resposta “Depende do porte do software”. As respostas
demonstram que a tendência da população em dispensar a fase de modelagem é
proporcional ao porte do software a ser desenvolvido, sendo que, quanto maior o
porte do software, maior a necessidade de se modelar o software, porém, 16,1% da
população dispensariam a fase de modelagem por conta de pressão por prazo e
custo.
4) Caso o senhor(a) considere a modelagem de software como positivo para a
qualidade do produto final, o senhor(a) considera que o tempo gasto com
Modelagem de Software é um empecilho para a realização desta?
•

Sim: 9 pessoas (29,0%)

•

Não: 21 pessoas (67,7%)

•

Não responderam: 1 pessoa (3,2%)

Uma parcela significativa da população (29%) considera que a fase de
modelagem é cara o suficiente para ser um empecilho para a sua realização, porém
a maioria (67,7%) não considera assim.
5) Caso a questão 4 seja sim, o Senhor(a) considera que a geração automática
e parcial do Modelo de Análise (Diagramas de Sequência parciais e inclusão
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de operações no Modelo de Domínio), a partir de Casos de Uso, possa ser
um incentivo e um ponto de partida para a modelagem de software?
•

Sim: 15 pessoas (48,4%)

•

Não: 2 pessoas (6,5%)

•

Não responderam: 15 pessoas (48,4%)

Esta questão é a mais importante da pesquisa. O resultado aponta que
grande parte da população (48,4%) seria motivada a realizar a fase de modelagem
mediante automação parcial desta.
6) O senhor(a) gostaria de acrescentar alguma sugestão que permita viabilizar a
fase de modelagem de software nos projetos?
Algumas respostas à esta questão foram:
•

Os profissionais deveriam ser melhor capacitados na atividade de
modelagem, pois há uma percepção, por parte dos gerentes, de que a
modelagem é ineficiente, mas o que ocorre é uma modelagem feita por
pessoas incapacitadas para a atividade.

•

Os patrocinadores do projeto devem ser convencidos da importância
da modelagem, mostrando a eles os benefícios que a modelagem traz
em termos de qualidade.

•

As regras de negócio especificadas nos Casos de Uso poderiam ser
subsídios para a modelagem.

•

A falta de rigor (formalismo) na especificação de Caso de Uso dificulta
a automação, portanto, este seria um ponto a ser redefinidode modo a
viabilizar a automação.

Das respostas fornecidas, as duas primeiras dizem respeito a aculturamento,
a terceira diz respeito à melhoria que poderia ser introduzida no método/ferramenta,
ou seja, as regras de negócio poderiam também serem marcadas para
enriquecerem o modelo gerado. A quarta resposta remete aos trabalhos sendo
desenvolvidos na linha da MDA com relação à formalização da Especificação de
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Casos de Uso, e embora seja uma sugestão pertinente, não se encaixa como
possível melhoria neste trabalho, que visa transformar o Caso de Uso a despeito de
sua falta de formalismo.
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Este trabalho apresentou uma proposta de um conjunto de marcações para
Casos de Uso e de um procedimento de transformação com finalidade de fazer a
geração automática parcial do Modelo de Análise. O Modelo de Análise gerado é
composto por um Diagrama de Classes e por Diagramas de Sequência (um por
Caso de Uso). O Diagrama de Classes é o Modelo de Domínio pré-existente
atualizado com as operações identificadas nos Diagramas de Sequência gerados.
Uma ferramenta foi construída com base no procedimento e no conjunto de
marcações com a finalidade de realizar a geração automática parcial do Modelo de
Análise. A ferramenta foi construída para ser incorporada no ambiente de
desenvolvimento Netbeans.
O experimento realizado demonstrou que o método/ferramenta gerou
modelos parciais com 83% de similaridade em relação a modelos pré-existentes
apresentados em artigos, sendo necessários poucos ajustes e complementação
para que o comportamento interno do sistema seja detalhado.
A pesquisa realizada concluiu que grande parte de população consultada
considera importante para a qualidade do software a fase de modelagem, e que
seria uma motivação a mais a sua automação, mesmo que parcial.
Como melhoria proposta para a ferramenta construída, os modelos poderiam
ser gerados em formato XMI, de tal modo que possam ser atualizados em
ferramentas de modelagem UML que trabalhem com tal padrão. Todavia, a
padronização do formato XMI é limitada, sendo que cada ferramenta estende o
formato XMI de maneira particular, dificultando o trabalho de se gerar arquivo XMI
compatível com várias ferramentas, o que seria desejável.
Ainda como sugestão de melhoria para a ferramenta, uma área na própria
ferramenta poderia ser criada para a escrita de Casos de Uso, onde haveria a opção
por apresentar o texto livre de marcações (para impressão, por exemplo), ou com as
marcações (para a realização das marcações, por exemplo).
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Como sugestão para trabalho futuro, o procedimento e as marcações
propostas poderiam abranger Cenários Alternativos que seriam transformados em
fragmentos nos Diagramas de Sequência. Casos de Uso de Extensão e Casos de
Uso de Inclusão também poderiam ser abrangidos, de tal modo que um Caso de
Uso de Inclusão poderia ter seus passos incorporados no Diagrama de Sequência
do Caso de Uso que sofreu inclusão, e Casos de Uso estendidos poderiam ter
representados nos respectivos Diagramas de Sequencia os passos dos Casos de
Uso os quais estendem.
Outra sugestão para trabalho futuro foi obtida a partir de uma resposta do
questionário apresentado, e propõe estender o procedimento de transformação e o
conjunto de marcações para considerarem regras de negócio escritas nos Casos de
Uso. As regras poderiam ser incorporadas como descrições das operações, quando
associadas a passos do Caso de Uso, ou serem incorporadas como notas nos
diagramas gerados, quando associadas ao Caso de Uso como um todo.
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