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Conceitos e Terminologia

� Orientado a Objetos
Organização do software como uma coleção de objetos distintos, que incorporam 
estrutura de dados e comportamento.

� Aspectos na Orientação a Objetos
� Identidade

Dois objetos são distintos mesmo que todos os seus valores de atributos sejam 
idênticos.

� Classificação

Objetos com uma mesma estrutura de dados e comportamento são agrupados em uma 
classe.

� Herança

Compartilhamento de atributos e operações entre classes com base em um 
relacionamento hierárquico.

� Polimorfismo

Significa que a mesma operação pode se comportar de formas diferentes para 
diferentes classes.
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Conceitos e Terminologia

� Objeto
Um objeto é uma construção de software que encapsula estado e
comportamento. Os objetos permitem que você modele seu software em
termos reais e abstrações.

Rigorosamente falando, um objeto é uma instância de uma classe.

� Classe
Uma classe define todas as características comuns a um tipo de objeto.
Especificamente, a classe define todos os atributos e comportamentos
expostos pelo objeto. A classe define a quais mensagens seus objetos
respondem.
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Conceitos e Terminologia

� Atributos (Estado)
Atributos são as características de uma classe visíveis externamente. São os
dados do objeto.

� Métodos (Comportamento)
Método é uma ação executada por um objeto quando passada uma
mensagem ou em resposta a uma mudança de estado: é algo que um objeto
faz. São as funções (código) do objeto.

� Mensagens
Mensagem é a evocação de um método. Conhecida também de chamadachamada dede

funçãofunção na programação estruturada. Os objetos se comunicam uns com os
outros através de mensagens.
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Conceitos e Terminologia

� Instanciação
Instanciação é o ato de se criar um novo objeto. Uma nova instância de uma
classe.

� Construtores
Construtores são métodos usados para inicializar objetos durante sua
instanciação. Os métodos construtores obrigatoriamente recebem o mesmo
nome da classe.

� Acessores
Métodos acessores são utilizados para consultar o estado interno de um
objeto (seus atributos). Iniciam pela palavra getget .

� Mutantes
São métodos utilizados para alterar o estado interno de um objeto. Iniciam
pela palavra setset .
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Conceitos e Terminologia

� Abstração
É o processo de simplificar um problema difícil. Quando você começa a
resolver um problema, não se sobrecarrega com cada detalhe que envolve o
domínio. Em vez disso, você simplifica, tratando dos detalhes pertinentes à
formulação de uma solução.

Permite que se concentre em o que um objeto é, e o que ele faz, sem se
preocupar com detalhes de sua implementação.

� Implementação
Define como um componente fornece um serviço. A implementação define os
detalhes internos do componente. (código).
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Conceitos e Terminologia

� Interface
Descreve o que um componente de software faz. A interface oculta
completamente a implementação subjacente.

� Delegação
É o processo de um objeto transferir uma tarefa que deveria realizar a um
outro objeto, passando uma mensagem para esse outro objeto.

� Compartilhamento
A herança tanto da estrutura de dados quanto do comportamento permite
que as subclasses compartilhem um código comum, proporcionando além da
economia de código, a facilidade de manutenção e expansão de sistemas.
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Propriedades básicas da OO

As três propriedades básicas da Orientação a Objetos,
também chamado de três pilares da OO são:

� Encapsulamento

� Herança

� Polimorfismo

Estes três conceitos devem estar presentes em uma
linguagem para que ela seja considera uma Linguagem
Orientada a Objetos.

10

Encapsulamento

� Encapsulamento
É a característica da OO que proporciona:
� A Ocultação dos detalhes internos da implementação de um objeto

(abstração).
� A criação de componentes independentes (divisão de responsabilidades).

Esta propriedade está ligada à proteçãoproteção de código e dados.
Com a abstração, você pode escrever objetos que são úteis em várias
situações. Se você ocultar corretamente a implementação de seu objeto,
estará livre para fazer quaisquer melhorias que queira em seu código – a
qualquer momento. Finalmente, se você dividir corretamente a
responsabilidade entre seus objetos, evitará lógica duplicada e código
procedural.
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Herança

� Herança
Permite que você baseie a definição de uma nova classe em uma classe
previamente existente. A definição da nova classe herda automaticamente
todos os atributos, comportamentos e implementações (públicos e
protegidos) presentes na classe previamente existente. Esta propriedade está
diretamente ligada a reutilizaçãoreutilização dede códigocódigo.

A nova classe pode redefinir qualquer comportamento que não goste. Basta
que você sobreponha ou sobrecarregue a funcionalidade herdada. Isto
permite mudar a maneira como um objeto funciona sem tocar na definição
original da classe.

A herança permite que você agrupe classes relacionadas. Esse agrupamento é
realizado de forma hierárquica.

12

Herança

Uma hierarquia de herança é um mapeamento do tipo árvore de relacionamentos
que se forma entre classes como resultado da herança.

A herança define a nova classe, aa filhafilha, em termos de uma classe antiga, aa
progenitoraprogenitora ou mãe.

Termos utilizados na hierarquia de herança:

� Classe filha

É a classe que está herdando; também conhecida como subclassesubclasse ou classeclasse derivadaderivada.

� Classe progenitora

Ou mãe, é a classe da qual a filha herda diretamente; também conhecida como
superclassesuperclasse.
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Herança

� Classe Ancestral

Dada alguma filha, uma ancestralancestral é uma classe que aparece na hierarquia
de classes antes da progenitora.

� Classe Descendente

Dada uma classe, toda classe que aparece depois dela na hierarquia de
classes é uma descendentedescendente da classe dada.

� Classe Raiz

É a classe superior da hierarquia de herança; também chamada de classeclasse

basebase.

� Classe Folha

É uma classe sem filhas.
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Herança

� Generalização

Quando você percorre uma hierarquia de classes para cima, você
generaliza.

� Especialização

Quando você percorre uma hierarquia de classes para baixo, você
especializa.

Generalização Especialização
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Herança

Uma classe construída através de herança (classe derivada) pode
ter três tipos de métodos e atributos:

� Recursivo

A nova classe simplesmente herda um método ou atributo da progenitora.

� Sobreposto

A nova classe herda o método ou atributo da progenitora, mas fornece uma nova
definição.

� Novo

A nova classe adiciona um método ou atributo completamente novo.
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Herança

� Tipos de herança:

� Para reutilização de implementação

A herança possibilita que uma nova classe reutilize implementação de outra
classe. A herança torna o código automaticamente disponível, como parte da
nova classe.

� Para diferença

A programação por diferença significa herdar uma classe e adicionar apenas o
código necessário o suficiente para descrever a diferença entre a classe
progenitora e a classe filha. Existem duas maneiras de programar pela
diferença: adicionando novos comportamentos e atributos, e redefinindo
comportamentos e atributos antigos. Este caso de herança também é
conhecido como especializaçãoespecialização.
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Herança

� Para substituição de tipo

Herança por substituição de tipo é o processo de definir relacionamentos
com capacidade de substituição. A capacidade de substituição permite que você
substitua uma classe por qualquer uma de suas descendentes, desde de que não
precise usar quaisquer métodos ou atributos definidos pela descendente. Ou seja,
um tipo pode ser substituído por um subtipo.

Este caso de herança está ligado à programação genérica, flexibilidade
para futuros requisitos.
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Herança

� Herança Múltipla
É o processo de uma nova classe herdar as propriedade de mais de uma
classe. Ou seja, ela possuir mais que uma progenitora.

Em algumas linguagens orientadas a objetos, como Java, não há o recurso de
herança múltipla.

� Classes Abstratas
São classes que não podem ser instanciadas, pois podem não possuir sua
implementação completa. São utilizadas apenas para serem derivadas. Em
uma classe abstrata você pode ter métodos abstratos, que são métodos que
possuem apenas a sua declaração na classe base abstrata, e que devem ser
implementados nas classes derivadas.
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Polimorfismo

� Polimorfismo
Polimorfismo significa muitas formas. Em termos de programação, o
polimorfismo permite que um único nome de método represente um código
diferente, selecionado por algum mecanismo automático. Assim, um mesmo
nome pode expressar comportamentos diferentes.

O polimorfismo trabalha em conjunto com a herança.

Seguem quatro formas de polimorfismo:

� Polimorfismo por Inclusão

� Polimorfismo Paramétrico

� Polimorfismo por Sobreposição

� Polimorfismo por Sobrecarga
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Polimorfismo

� Formas de Polimorfismo

� Polimorfismo por Inclusão

Também chamado de polimorfismo puro, permite que você trate objetos
relacionados (tipos e subtipos) genericamente. Está ligado ao mecanismo de
herança por substituição de tipo.

� Polimorfismo Paramétrico

Permite que você crie métodos e tipos genéricos. Onde você codifica algo uma
vez e faça isso trabalhar com muitos tipos diferentes de argumentos. Esta
forma está presente na linguagem Java através de GenericsGenerics.
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Polimorfismo

� Polimorfismo por Sobreposição

Ocorre através da redefinição de um método herdado.

� Polimorfismo por Sobrecarga

Também chamado de polimorfismo ad-hoc, permite que você use o
mesmo nome de método para muitos métodos diferentes. Cada método difere
apenas no número e no tipo de seus parâmetros (assinaturaassinatura).
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Metodologia OO - Estágios

� Concepção do Sistema
Formulação de requisitos hipotéticos.

� Análise
Construção de modelos (Modelo de Análise) que o sistema deve fazer não
levando em considerações questões de implementação.

� Modelo de Domínio

Descrição dos objetos do mundo real refletidos no sistema.

� Modelo de Aplicação

Descrição das partes do próprio sistema que são visíveis ao usuário. Porém,
não possuem uma representação no mundo real.
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Metodologia OO - Estágios

� Projeto do Sistema

Estratégia de alto nível para solucionar o problema da aplicação. (Arquitetura

do Sistema)

� Projeto de Classes

Elaboração das classes que representarão o Modelo de Análise, tanto de

Domínio como de Aplicação.

� Implementação

Tradução do Projeto de Classes para uma Linguagem de Programação.

24

Modelos do Sistema

� Modelo de Classes
Descreve a estrutura estática dos objetos e seus relacionamentos. É
representado por Diagramas de Classes.

� Modelo de Interações
Descreve a colaboração entre os objetos. É representado por Diagramas de
Seqüência e Atividade.

� Modelo de Estados
Descreve os estados de um objeto antes e após uma mudança no mesmo,
causada por eventos. É representado por Diagramas de Estados.
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Criação de um Modelo de Análise

� Criação de um Modelo para uma biblioteca.
� Casos de Uso ("Estórias" que descrevem o Domínio do Sistema. Cada

"estória" enumera as ações/etapas de uma única tarefa.)

� Atendente efetua login no sistema.

1- Atendente fornece login e senha.

2- Sistema verifica se atendente está cadastrado.

3- Sistema exibe menu principal.

3.1- Sistema solicita novo usuário e senha.
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UML - Histórico

� A UML (Unified Modeling Language) – Linguagem de Modelagem
Unificada é uma linguagem gráfica para a modelagem e o
desenvolvimento de software, foi criada por James Rumbaugh, Grady
Booch e Ivar Jacobson (chamados de “Os três amigos”) a partir de
1994 e considerada como um padrão pelo OMG (Object Management
Group) em novembro de 1997. Em 2004 foi aprovada a revisão 2.0 da
UML.

A UML permite a criação de modelos para todas as fases de
desenvolvimento, desde o levantamento de requisitos até a
especificação, construção e distribuição do software.
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UML – Diagramas de Classes

� São os mais encontrados na modelagem de sistemas orientados
a objetos.

� O Diagrama de Classes é um diagrama estrutural utilizado para
capturar as relações estáticas do software descrevendo assim a
sua estrutura física (como ele é construído).

� Os Diagramas de Classes são compostos por classes e interfaces,
bem como, suas relações.
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UML – Diagramas de Classes

� Classes
� Cada classe é representada por uma caixa retangular dividida em

compartimentos.
� Pode-se ocultar ou adicionar compartimentos.
� É sugerido que o nome de uma classe :

� Comece por uma letra maiúscula.
� Fique centralizado no compartimento superior.
� Seja escrito com fonte em negrito.

� Classes abstratas e seus membros abstratos devem ter seus nomes
escritos em itálico.

Nome da Classe

Atributos

Métodos
Membros
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UML – Diagramas de Classes

� Atributos

Os atributos são representados por duas notações diferentes:

� Atributos Alinhados

São representados dentro do corpo de uma classe.

� Atributos por Relação

Quando um atributo é uma referência para um tipo Objeto, pode-se representá-lo
através da relação entre a classe que possui o atributo e a classe do tipo do atributo.

Atributos estáticos são sublinhados.
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UML – Diagramas de Classes

� Atributos Alinhados

São representados no segundo compartimento da classe. E usam a seguinte
notacão:

visibilidade / nome : tipo multiplicidade = padrão {restrições e propriedades}

Onde:

� visibilidade

Indica a visibilidade do atributo por membros de outras classes. É indicada através dos
seguintes símbolos:

� + (público)

� - (privado)

� # (protegido)

� ~ (pacote / default)
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UML – Diagramas de Classes

� /

Indica que o atributo é derivado, ou seja, ou seja, é computado através de outros

atributos da classe.

� nome

Substantivo ou frase curta nomeando o atributo. A primeira letra em minúsculo e a

primeira letra de cada palavra subseqüente em maiúsculo.

� tipo

Indica o tipo do atributo. Pode ser um tipo primitivo ou tipo objeto.

� multiplicidade

Indica quantos elementos esse atributo referencia.
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UML – Diagramas de Classes

� padrão

É o valor padrão com o qual o objeto é inicializado.

� restrições

Indicam limitações sobre o valor de um atributo. Devem ser representadas por uma

expressão booleana. São escritas entre chaves ({}) ou em notas ligadas ao atributo.

� propriedades

São rótulos separados por vírgula que indicam informações adicionais. Como

{somenteLeitura} para mapear uma constante.
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UML – Diagramas de Classes

� Multiplicidade
É escrita entre colchetes ([]) e especificada por:

� valorInteiro Indica a quantidade exata de objetos

� * (asterísco) Zero ou mais objetos

� início .. fimIndica um intervalo com uma

quantidademínima e máxima de

objetos. Um * indica um limite infinito.

� Se a multiplicidade não for especificada, indica que apenas um objeto é
referenciado.

Turma

Nome : String
Alunos : Aluno [5 .. 30]
Professores : Professor [ 5 ]
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UML – Diagramas de Classes

� Relações entre classes
� Dependência

É a mais fraca relação entre classes. É quando uma classe usa outra classe.
Normalmente através da chamada de um método estático. Ou então, quando um
objeto de uma classe é usado como parâmetro em um método de outra classe.

As dependências são lidas como ""......usausa umum......""

São representadas por uma linha tracejada com uma seta apontando da classe
dependente para a classe que é usada.

Cálculos CálculosUtil
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UML – Diagramas de Classes

� Associação

É quando uma classe retém uma relação com outra classe em um determinado
período de tempo. Mantendo uma referência à outra classe.

Os dois objetos não obrigatoriamente possuem a mesma linha de vida. Um pode
ser destruído sem necessariamente destruir o outro.

As associações são lidas como ""......temtem umum......"" (existe um)

São representadas por uma linha contínua entre as classes que participam da
relação.

As associações são sub-classificadas em AgregaçãoAgregação e ComposiçãoComposição.

Janela Cursor

36

UML – Diagramas de Classes

� Agregação

É como uma associação, só que representa uma relação mais forte, implicando
em propriedade.

O objeto possuído pode ser compartilhado com outras classes. Porém, quando o
objeto possuídor é destruído, o objeto possuído perde parte da razão de sua existência.

As agregações são lidas como ""......possuipossui umum......""

São representadas por uma linha contínua entre as classes que participam da
relação. Na extremidade do lado da classe possuidora, coloca-se uma forma de diamante e
do lado da classe possuída, coloca-se uma seta.

Janela Retângulo
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UML – Diagramas de Classes

� Composição

Representa uma relação muito forte entre as classes, implicando em uma relação
"todo"todo--parte"parte".

O objeto possuído não pode ser compartilhado com outras classes. Os tempos de
vida das instâncias envolvidas na composição são ligados. Quando o objeto possuídor é
destruído, o objeto possuído também é.

As composições são lidas como ""......éé parteparte dede......""

São representadas por uma linha contínua entre as classes que participam da
relação. Na extremidade do lado da classe possuidora, coloca-se um diamante preenchido
e do lado da classe possuída, coloca-se uma seta.

Janela BarraDeTítulo
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UML – Diagramas de Classes

� Generalização
Representa uma relação entre uma versão mais geral de uma classe e uma

versão mais específica. Contudo, ambas mantém em comum certas características.
A instância da classe específica, possui além das características da classe geral,

características adicionais. Porém, todas as características da classe geral, estão presentes
na classe específica.

A generalização é utilizada para agrupar características comuns entre classes
diferentes.

As generalizações são lidas como ""......éé umum......"" indo da classe específica para a
classe geral.

São representadas por uma linha contínua com uma seta fechada (triângulo)
apontando da classe específica para a classe geral.

Cachorro

Animal

Gato
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UML – Diagramas de Classes

� Exercícios de modelagem de classes:

� No Sistema de Controle de Locação de Veículos, um cliente pode alugar até três veículos em uma
mesma locação.

Desenhe o diagrama de classes identificando: relacionamentos, multiplicidade, atributos e
métodos.

� Uma academia poliesportiva possui clientes, com contratos mensais, semestrais e anuais. No
contrato de cada cliente, constam quais são as dependências que ele pode utilizar. A academia é
composta de salas, piscinas e quadras. As salas podem ser de dois tipos: musculação ou de
ginástica de solo. As piscinas são divididas em piscinas para natação e para mergulho.

Desenhe um diagrama de classes que represente o cenário proposto acima.

40

UML – Diagramas de Classes

� Crie um diagrama de classes descrevendo suas relações e respectivas multiplicidades para o
contexto abaixo:

Em um sistema de loja virtual, um cliente escolhe os produtos que quer comprar e adiciona-os
em um carrinho de compras.

Após o cliente escolher todos os produtos que deseja, ele escolhe a opção "Fechar Pedido". Na
escolha dessa opção, o sistema pede sua identificação. Caso o cliente não esteja cadastrado no
sistema, ele deverá se cadastrar, informando seu nome completo, telefones, endereços
(residencial, entrega e cobrança), cpf, e finalmente um apelido e senha para sua identificação
nas próximas compras.

No fechamento do pedido, os itens escolhidos serão exibidos e o cliente informará a quantidade
desejada de cada item para formalização do pedido. Nesse pedido, deverão constar o número do
pedido, a data de emissão, os dados do cliente e obviamente, os itens que estão sendo pedidos,
bem como o valor total do pedido.
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UML – Diagramas de Classes

� Interface
Representa um "contrato". É constituída apenas pelas declarações dos métodos, ou
seja, na interface, os métodos não possuem implementação.
São as classes que realizam (implementam) a interface, responsáveis pela
implementação dos métodos.
Quando uma classe implementa uma interface, ela é obrigada a implementar todos os
métodos descritos na interface. Ou então, deve ser declarada como abstrata.
São representadas como uma classe (por um retângulo) com o esteriótipo
<<interface>>. Ou então, por um pequeno círculo.

<<interface>>

WindowListener
WindowListener
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UML – Diagramas de Classes

� Realização de uma Interface
A realização (implementação) de uma interface por uma classe é representada de duas
formas:
� Notação de classe esteriotipada

Por uma linha tracejada com uma seta fechada (triângulo) apontando para a interface.
� Notação de ícone (círculo)

Por uma linha contínua ligando a interface e a classe.

WindowListener WindowAdapter

WindowAdapter

<<interface>>

WindowListener
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UML – Diagramas de Pacotes

� Um Diagrama de Pacotes demonstra o agrupamento das classes
e/ou interfaces.
Um pacote é representado por uma pasta (um retângulo com
uma aba no canto esquerdo da borda superior).

modelo

modelo

Cliente Produto
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UML – Diagramas de Pacotes

� Demonstra a Decomposição de um Sistema em subsistemas.

<<system>>

Banco OnLine

<<subsystem>>

Apresentação

<<subsystem>>

Relatórios

<<subsystem>>

Administração

Esteriótipo
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UML – Diagramas de Pacotes

� Demonstra a Decomposição de um Sistema em Camadas.

<<tier>>

Dados

<<tier>>

Negócio

<<tier>>

Apresentação
<<tier>>

Cliente
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UML – Diagramas de Objetos

� O Diagrama de Objetos é usado na modelagem de estruturas de
objetos.

� Fornece uma visão instantânea (“congelada”) de um conjunto
de objetos no Sistema, descrevendo o estado de cada objeto e
as relações que existem entre esses objetos em um dado ponto
no tempo.

� Esses diagramas são formados por objetos e vínculos. Também
podem conter notas e restrições, bem como, pacotes para
representar agrupamentos.
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UML – Diagramas de Objetos

� Representação de um Objeto:
A representação de um objeto (instância) é semelhante a representação de uma classe.

No compartimento do nome, indica-se o nome do objeto (variável de referência) seguido por :
(dois pontos) e o nome da classe que o objeto representa, e ambos sublinhados.
O nome da referência pode ser omitido, resultando assim em uma instância anônima.
No compartimento dos atributos, indica-se o valor dos atributos em um determinado momento
da execução do sistema.

p1:Produto

id = 12
Descricao = “copo”
preco = 10.5

:Produto

id = 12
Descricao = “copo”
preco = 10.5

Objeto anônimoObjeto nomeado
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UML – Diagramas de Objetos

Exemplo:

c:Cliente

nome = “Maria”

p:Pedido

cliente = c
data = “10/10/2008”

i1:Item

produto = p1
qtd = 5
preco = 10.5

i2:Item

produto = p2
qtd = 10
preco = 23.78

i3:Item

produto = p3
qtd = 7
preco = 65.17

p1:Produto

id = 12
Descricao = “copo”
preco = 10.5

p2:Produto

id = 34
Descricao = “prato”
preco = 23.78

p3:Produto

id = 56
Descricao = “xícara”
preco = 65.17
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UML – Diagramas de Atividades

� Diagrama comportamental (visualiza aspectos dinâmicos) usado
para modelar o fluxo de trabalho (fluxo de uma atividade para
outra).

� Descreve o fluxo de eventos de um cenário de um Caso de Uso.

� Muito semelhante a um fluxograma usado em Lógica de
Programação.
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UML – Diagramas de Atividades

� Termos
� Estado Inicial / Nó Inicial

Indica o início do fluxo de atividades. É representado por um pequeno círculo.

� Estado de Ação
Indica a execução de uma ação atômica/tarefa. É representado pela forma de uma pastilha
(símbolo com linhas horizontais superior e inferior e lados convexos). Alguns descrevem este
símbolo como um retângulo de cantos arredondados.

� Estado Final / Estado de Parada / Nó Final
Indica o fim do fluxo de atividades. É representado por um pequeno círculo dentro de uma
circunferência.

� Transição
Indica a mudança de um estado de ação para o estado seguinte. É representada por uma linha
contínua com uma seta apontando para o estado seguinte.
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UML – Diagramas de Atividades

� Ramificação / Pontos de Decisão
Especifica caminhos alternativos para o fluxo de atividades. É representada por uma forma

de diamante (losango), com uma transição de entrada e pelo menos, duas de saída. O caminho a ser
seguido é definido através de expressões booleanas colocadas nas transições de entrada e saída.

� Bifurcação e União (Atividades Paralelas)
Usadas para especificar fluxos concorrentes (atividades executadas paralelamente,

chamadas de thread). A Bifurcação indica o início de uma atividade paralela e a União / Agrupamento, o
final dessa atividade. São representadas por uma Barra de Sincronização, uma linha contínua horizontal
ou vertical.

Em uma atividade paralela, poderá haver duas ou mais transições de entrada, e apenas
uma transição de saída.
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UML – Diagramas de Atividades

� Raias de Natação/Partições de Atividade
Utilizadas para visualizar os responsáveis pelas atividades. São representadas por uma

linha contínua vertical.
Cada raia possui um nome, elas agrupam as atividades de um responsável. Especificam um

local de atividades.
Um responsável é algo definido a partir do vocabulário do sistema.

� Fluxo de Objetos
Em um Diagrama de Atividades, pode-se descrever o estado ou atributos dos objetos

envolvidos em um determinado Estado de Ação. O estado é representado entre colchetes abaixo do
nome do objeto e os atributos são representados em um compartimento abaixo do nome desse
objeto.

O Fluxo de Objetos é representado através de uma linha tracejada com uma seta
apontando do Estado de Ação para o Objeto.
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UML – Diagramas de Atividades

Fonte: Desenvolvendo Aplicações Comerciais em Java com J2EE e UML

54

UML – Diagramas de Atividades

Fonte: Desenvolvendo Aplicações Comerciais em Java com J2EE e UML



28

55

UML – Diagramas de Atividades

Selecionar Local

Contratar arquiteto

Desenvolver planta

Fazer orçamento

Fazer trabalho
no Local

Fazer trabalho
com outros setores

Concluir construção

[rejeitado]

[else]

Bifurcação

União

:Construção

[concluído]
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UML – Diagramas de Interação

� Os Diagramas de Interação são usados para modelar o
comportamento dinâmico do sistema. Descrevem os fluxos de
controle, como os objetos se interagem durante a execução de
uma tarefa do sistema.

� Demonstram as trocas de mensagens entre os objetos.

� São divididos em dois tipos:
� Diagramas de Seqüência

Dão ênfase ao tempo.
� Diagramas de Colaboração

Dão ênfase à organização dos objetos.
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UML – Diagramas de Seqüência

� Demonstra a troca de mensagens entre os objetos do sistema
em uma ordem temporal. Ou seja, dá ênfase à ordem em que as
mensagens entre objetos são trocadas. Mostra visualmente o
fluxo de controle ao longo do tempo.

� Termos
� Linha de Vida do Objeto

Linha tracejada vertical ligada a um objeto que representa a existência desse
objeto em um período de tempo.
� Foco de Controle

Retângulo estreito sobre a linha de vida que mostra o período durante o qual
um objeto está desempenhando uma ação.
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UML – Diagramas de Seqüência

� Mensagem / Chamada de método
Comunicação entre os objetos representada por uma linha contínua horizontal
entre as linhas de vida dos objetos, com uma seta apontando do objeto emissor
para o objeto receptor da mensagem.

Um objeto é criado através de uma mensagem esteriotipada com <<create>> e
destruído através da mensagem esteriotipada <<destroy>>.

A destruição de um objeto é indicada através de um grande “X” em sua linha de
vida.
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UML – Diagramas de Seqüência

� Objetos de análise
Desempenham um papel específico no nível da análise.

� Objetos de Limite
Existem na periferia do sistema. São responsáveis pela interação com o
mundo externo, usuários, dispositivos ou outros sistemas.
São identificados pelo esteriótipo <<boundary>> ou através da notação de
ícone: um círculo com um T perpendicular:
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UML – Diagramas de Seqüência

� Objetos de Entidade
Representam informações que continuam existindo mesmo após o

término de execução do sistema, normalmente armazenadas em um banco de
dados.

São identificados pelo esteriótipo <<entity>> ou através da notação de
ícone: um círculo com uma linha horizontal tangente na parte inferior do círculo:
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UML – Diagramas de Seqüência

� Objetos de Controle
Usados para modelar o comportamento do sistema através de métodos

que implementam a lógica de negócio.
São identificados pelo esteriótipo <<control>> ou através da notação de

ícone: um círculo com uma seta:
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UML – Diagramas de Seqüência
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UML – Diagramas de Colaboração

� Demonstra a troca de mensagens entre os objetos do sistema de
forma a capturar as relações estruturais entre eles. Mostra como
os objetos estão vinculados.
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UML – Diagramas de Colaboração
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UML – Diagramas de Estados

� Descreve o ciclo de vida de um objeto, mostrando os estados que esse 
objeto apresenta e as transições entre esses estados que ocorrem em 
resposta a eventos durante a sua existência.
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UML – Diagramas de Estados

� Termos 
� Estados

Um estado é uma condição ou situação em que um objeto se encontra num determinado momento. É 
representado por um retângulo de cantos arredondados.

� Estado Inicial e Final

Estados especiais que definem respectivamente o início e o fim do ciclo de vida.

� Transições (“Eventos”)
Uma transição é um relacionamento entre dois estados, indicando a mudança de um estado para outro 
após a realização de certas ações. São representadas por uma linha contínua com uma seta apontando do 
estado origem para o estado final. Uma transição é formada por cinco partes:

� Estado de Origem

Estado em que o objeto se encontra quando recebe um evento de ativação para realizar uma certa ação.

66
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UML – Diagramas de Estados

� Evento de Ativação

Estímulo que ocorre em um objeto, capaz de disparar uma transição de estado. 

� Condição de Proteção / Condição de Guarda

Expressão booleana entre colchetes que é avaliada quando uma transição é iniciada 
pelo evento de ativação. Que define se a transição será ou não executada.

� Ação

Computação que pode ocorrer em uma transição, normalmente uma chamada de 
método.

� Estado Destino

Estado em que o objeto se encontra após a conclusão da transição.
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UML – Diagramas de Estados
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UML – Diagramas de Estados

70

UML – Diagramas de Componentes

� Um componente é uma parte substituível e executável de um
sistema cujos detalhes de implementação são ocultos. Pode ser
reutilizado em vários sistemas sem a necessidade de modificar
sua implementação. É representado por um retângulo com dois
outros retângulos menores na borda esquerda. Ou então,
através de um retângulo com um ícone de componente no canto
superior direito.

<<componente>>

VerificadorCartao

<<componente>>

VerificadorCartao
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UML – Diagramas de Implantação/Desdobramento

� Modela como o sistema está fisicamente distribuído. Demonstrando a 
configuração dos nós de processamento e os componentes executados 
nesses nós.

� Um nó é um elemento físico que representa um recurso 
computacional. Um nó executa componentes. É representado por um 
cubo.

WebServer

72

UML – Diagramas de Implantação/Desdobramento

� Exemplo de Aplicação Distribuída

WebServer AppServer
DBServer

login.jsp

CredCardEJB

CarrinhoEJB
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Padrões de Projeto
-

Design Patterns

Referência:

- Core J2EE Patterns, Deepak Alur e outros, Editora Campus

- Use a Cabeça! Padrões de Projetos, Eric Freeman & Elisabeth Freeman, Alta Books

- Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a 
Objetos, Erich Gamma e outros
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Padrões de Projeto

� Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre:

Os padrões de projeto de software ou padrões de desenho de software,

também muito conhecido pelo termo original em inglês: Design Patterns,

descrevem soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de

sistemas de software orientados a objetos. Um padrão de projeto estabelece

um nome e define o problema, a solução, quando aplicar esta solução e suas

conseqüências.

Os padrões de projeto visam facilitar a reutilização de soluções de desenho -

isto é, soluções na fase de projeto do software, sem considerar reutilização de

código. Também acarretam um vocabulário comum de desenho, facilitando

comunicação, documentação e aprendizado dos sistemas de software.
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Padrões de Projeto

� Resumindo:

� Um Padrão de Projeto descreve uma solução bem sucedida para

um problema recorrente.

� Representam soluções comprovadas.

� Fornecem um vocabulário comum entre a equipe de

desenvolvimento.

� “Bons projetistas reutilizam soluções que funcionaram no

passado” [GoF].
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Padrões de Projeto - GoF

� A referência mais popular sobre padrões de projetos aplicados no

desenvolvimento de software é o livro “Design Patterns: Elements of

Reusable Object-Oriented Software” de Erich Gamma, Richard Helm,

Ralph Johnson e John Vlissides (conhecidos como Gang of Four),

escrito em 1995.

� Segundo a GoF, um Padrão de Projeto é composto por quatro

elementos:

� Nome do Padrão: Referência de uma ou duas palavras para a solução do

problema.

� Problema: Descreve em que situação aplicar o padrão.

� Solução: Descreve os elementos que compõem o padrão de projeto.

� Consequências: Análise das vantagens e desvantagens da aplicação do

padrão.
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Padrões de Projeto - GoF

� Os 23 padrões do GoF são classificados em três categorias
com base no seu propósito:

� De Criação: Se preocupam com o processo de criação de 
objetos.

� Estruturais: Lidam com a composição de classes ou de objetos.

� Comportamentais: Descrevem como as classes ou objetos 
interagem e distribuem responsabilidades.
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Padrões de Projeto - GoF

� Padrões de Criação:

� Abstract Factory: Fornece uma interface para criação de famílias de

objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes

concretas.

� Builder: Separa a construção de um objeto complexo da sua

representação, de modo que o mesmo processo de construção possa criar

diferentes representações.

� Factory Method: Define uma interface para criar um objeto, mas deixa as

subclasses decidirem qual classe a ser instanciada.

� Prototype: Especifica os tipos de objetos a serem criados usando uma

instância prototípica e criar novos objetos copiando este protótipo.

� Singleton: Garante que uma classe tenha somente uma instância e

fornece um ponto global de acesso para ela.
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Padrões de Projeto - GoF

� Padrões Estruturais:
� Adapter: Converte a interface de uma classe em outra interface esperada

pelos clientes.

� Bridge: Separa uma abstração da sua implementação, de modo que as
duas possam variar independentemente.

� Composite: Compõe objetos em estrutura de árvore para representar
hierarquias do tipo partes-todo. Permite que os clientes tratem objetos
individuais e composições de objetos de maneira uniforme.

� Decorator: Atribui responsabilidades adicionais a um objeto
dinamicamente. Fornece uma alternativa flexível a subclasses para
extensão da funcionalidade.

� Façade: Fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces
em um subsistema mais fácil de usar.

� Flyweight: Usa compartilhamento para suportar grandes quantidades de
objetos, de granularidade fina, de maneira eficiente.

� Proxy: Fornece um objeto representante, ou um marcador de outro
objeto, para controlar o acesso ao mesmo.
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Padrões de Projeto - GoF

� Padrões Comportamentais:
� Chain of Responsability: Evita o acoplamento do remetente de uma

solicitação ao seu destinatário, dando a mais de um objeto a chance de
tratar a solicitação. Encadeia os objetos receptores e passa a solicitação ao
longo da cadeia até que um objeto a trate.

� Command: Encapsula uma solicitação como um objeto, desta forma
permitindo que você parametrize clientes com diferentes solicitações,
enfileire ou registre(log) solicitações e suporte operações que podem ser
disfeitas.

� Interpreter: Dada uma linguagem, define uma representação para sua
gramática juntamente com um interpretador que usa a representação para
interpretar sentenças nesta linguagem.

� Iterator: Fornece uma maneira de acessar sequencialmente os elementos
de um objeto agregado sem expor sua representação subjacente.

� Mediator: Define um objeto que encapsula como um conjunto de objetos
interage. Promove o acoplamento fraco ao evitar que os objetos se refiram
explicitamente uns aos outros, permitindo que você varie suas interações
independentemente.
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Padrões de Projeto - GoF

� Padrões Comportamentais (cont.):
� Memento: Sem violar o encapsulamento, captura e externiza um estado

interno de um objeto, de modo que o mesmo possa posteriormente ser
restaurado para este estado.

� Observer: Define uma dependência um-para-muitos entre objetos, de
modo que, quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes
são automaticamente notificados e atualizados.

� State: Permite que um objeto altere seu comportamento quando seu
estado interno muda. O objeto parecerá ter mudado sua classe.

� Strategy: Define uma família de algoritmos, encapsular cada um deles e
fazê-los intercambiáveis. Permite que o algoritmo varie independentemente
dos clientes que o utilizam.

� Template Method: Define o esqueleto de um algoritmo em uma
operação, postergando a definição de alguns passos para subclasses.
Permite que as subclasses redefinam certos passos de um algoritmo sem
mudar sua estrutura.

� Visitor: Representa uma operação a ser executada sobre os elementos da
estrutura de um objeto. Permite que você defina uma nova operação sem
mudar as classes dos elementos sobre os quais opera.
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Padrões de Projeto – J2EE Design Patterns

� A Sun Microsystems criou um catálogo de padrões descrevendo

inicialmente 15 padrões, e atualmente este catálogo conta com mais

6 novos padrões.

� No J2EE Pattern Catalog os padrões foram classificados em três

categorias:

� Padrões da Camada de Apresentação

� Padrões da Camada de Negócios

� Padrões da Camada de Integração
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Padrões de Projeto – J2EE Design Patterns

� Padrões da Camada de Apresentação

� Application Controller (novo)

� Composite View: Cria uma visualização (View) agregada a partir de

subcomponentes muito pequenos.

� Context Object (novo)

� Dispatcher View: Combina um componente distribuidor (Dispatcher) com

os padrões FrontController e View Helper, transferindo muitas atividades

para o processamento de visualização.

� Front Controller: Fornece um controlador centralizado para gerenciar o

tratamento de uma solicitação.

� Intercepting Filter: Facilita os processamentos prévio e posterior de uma
solicitação.

� Service to Worker: Combina um componente distribuidor com os

padrões FrontController e View Helper.

� View Helper: Encapsula a lógica que não esteja relacionada à formatação
da apresentação em componentes auxiliares (Helper).
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Padrões de Projeto – J2EE Design Patterns

� Padrões da Camada de Negócios

� Application Service (novo)

� Business Delegate: Decompõe as camadas de apresentação e serviço e
fornece uma interface de facade e de proxy aos serviços.

� Business Object (novo)

� Composite Entity: Representa uma prática mais recomendada para

atribuir beans de entitade de granulação grossa agrupando os objetos pais

dependentes em um único bean de entidade.

� Service Locator: Encapsula a complexidade de busca e criação de

serviços de negócios; localiza factories (fábricas) de serviços de negócios.

� Session Facade: Oculta a complexidade de objetos de negócios;

centraliza o tratamento do fluxo de trabalho.

� Value Object / Transfer Object: Facilita o intercâmbio de dados entre
as camadas reduzindo o ruído de rede.
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Padrões de Projeto – J2EE Design Patterns

� Padrões da Camada de Negócios (continuação)

� Value Object Assembler / Transfer Object Assembler: Reúne um

objeto de dados composto (composite value object) de diversas origens de

dados.

� Value List Handler: Gerencia a execução de consulta, armazenamento

em cache de resultados e processamento de resultados.
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Padrões de Projeto – J2EE Design Patterns

� Padrões da Camada de Integração

� Data Access Object: Resume as origens de dados; fornece acesso

transparente a dados.

� Domain Store (novo)

� Service Activator: Facilita o processamento assíncrono para componentes
EJB.

� Web Service Broker (novo)
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Padrões de Projeto

� Singleton (Wikipédia)

Este padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe,

mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto.
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Padrões de Projeto

� MVC – Model View Controller (Wikipédia)

Model-view-controller (MVC) é um padrão de arquitetura de software. Com o

aumento da complexidade das aplicações desenvolvidas torna-se fundamental a

separação entre os dados (Model) e o layout (View). Desta forma, alterações

feitas no layout não afectam a manipulação de dados, e estes poderão ser

reorganizados sem alterar o layout.

O model-view-controller resolve este problema através da separação das tarefas

de acesso aos dados e lógica de negócio, lógica de apresentação e de interação

com o utilizador, introduzindo um componente entre os dois: o Controller. MVC é

usado em padrões de projeto de software, mas MVC abrange mais da

arquitetura de uma aplicação do que é típico para um padrão de projeto.
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Padrões de Projeto

� MVC – Model View Controller (Wikipédia)

Obs.: as linhas sólidas indicam associação direta e as tracejadas indicam

associação indireta.
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Padrões de Projeto

� Façade (Wikipédia)

Um façade é um objeto que disponibiliza uma interface para uma grande

quantidade de funcionalidades de uma API, por exemplo. Um façade pode:

� Tornar uma biblioteca de software mais fácil de entender e usar;

� Tornar o código que utiliza esta biblioteca mais fácil de entender;

� Reduz as dependências em relação às características internas de uma

biblioteca, trazendo flexibilidade no desenvolvimento do sistema;

� Envolve uma interface mal desenhada, com uma interface melhor definida.
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Padrões de Projeto

� Facade

92

Padrões de Projeto

� Facade
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Padrões de Projeto

� Factory Method (Wikipédia)

Fornece uma interface para criação de famílias de objetos relacionados ou

dependentes, sem especificar suas classes concretas. O factory method permite

adiar a instanciação para as subclasses.

O objetivo do Factory Method está em diversas classes que implementam a

mesma operação, retornarem o mesmo tipo abstrato, mas internamente

instanciam diferentes classes que o implementam. Com o Factory Method o

criador do objeto faz uma escolha de qual classe instanciar para o cliente. Para

ser um Factory Method o método precisa retornar (ou uma interface ou uma

classe abstrata), e dependendo das necessidades do cliente criar um objeto

determinado como retorno.


