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Notas da Aula 01: Teoria de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

Engenharia de Sistemas
A atividade da Engenharia de Sistemas engloba:
- Especificação, Projeto, Implementação, e Teste de Sistemas
- Re-engenharia
O ciclo de vida de um sistema normalmente prevê revisões em seu projeto e
implementação. Entretanto, algumas vezes mudanças radicais ocorrem, tornando o sistema
inadequado ao seu propósito original. A reavaliação de um sistema e a proposta de um novo
modelo / sistema para se adequar às novas exigências compõe o cerne da atividade de
re-engenharia.
É papel do Engenheiro de Sistemas analisar um problema real, identificando todas as
suas complexidades e propor um modelo de sistema que seja capaz de explicar as atividades
envolvidas na resolução daquele problema... de forma eficiente e eficaz.
No caso do Engenheiro de Sistemas que trabalha com software do tipo "Sistemas de
Informação", o sistema modelado deve ser tal que seja capaz de fornecer as informações
necessárias, com exatidão e precisão suficientes para cumprir seu papel informativo.

Sistema
Há várias definições. A mais comum é:
"Um sistema é um conjunto de partes coordenadas para realizar um conjunto de
finalidades."
Características importantes de um sistema:
- Há pelo menos dois componentes
- Componentes se relacionam de maneira consistente, através de uma interface
- Todo sistema cabe num sistema maior.
Exemplo: Um animal é composto por várias partes que contribuem para a sustentação
de sua própria vida, reprodução e outras atividades. Um animal pode ser considerado,
portanto, um sistema. Mas essa não é uma descrição completa:
- Como é o ambiente em que este sistema está inserido?
- Qual a finalidade deste sistema?
- Quais são as partes que compõem este sistema?
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A maneira mais comum de detalhar um sistema, de forma que ele esteja
completamente definido, é através dos seguintes pontos:
1) Objetivos
2) Entradas
3) Processos de Transformação
4) Saídas
5) Realimentação/Retroalimentação/feedback

Infelizmente esta forma mais simples nem sempre facilita a descrição de qualquer
sistema, nem de avaliar suas complexidades. Um sistema de transporte, por exemplo, é difícil
avaliar desta forma.
Para facilitar a definição de um sistema, é preciso adotar o chamado enfoque sistêmico,
que prevê os seguintes passos para a definição:
1) Objetivos Totais + Medidas de Desempenho
2) Ambiente (restrições fixas)
3) Recursos do Sistema
4) Componentes do Sistema (atividades/finalidades/medidas de desemp. - subsistema)
5) Administração do Sistema
Existem muitas outras seqüências possíveis, mas essa é uma seqüência mínima e
suficiente.

1) OBJETIVOS
- Objetivo Real x Objetivo Declarado
Erros graves são cometidos se ignorarmos os reais objetivos do sistema! Portanto,
deve-se tomar cuidado com o "marketing" que normalmente é feito pelas pessoas ao declarar
os objetivos de sua vida, de suas atividades, etc.
Exemplo: alguém que diga que seu objetivo de vida é o serviço público, mas
eventualmente presta serviços particulares para acumular bens extras possui um objetivo real
diferente do objetivo que declara.
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Qual o objetivo de um laboratório de análises?
- Exatidão do exame? NÃO!
- Melhorar o diagnóstico do médico? SIM!
Em outras palavras, se concebermos um sistema cujo objetivo é a exatidão do exame,
pode ocorrer de gastos absurdos serem justificados pelo nosso modelo em nome deste
objetivo, sem que necessariamente este aumento de exatidão de fato contribua com melhores
diagnósticos por parte dos médicos!
Não é tão simples definir os objetivos reais de um sistema, e definições de objetivos
incorretos podem ter resultados "catastróficos" para aqueles que tomam decisões com base no
sistema modelado.
Definidos objetivos reais de um sistema, é preciso definir medidas de rendimento, para
verificar se o sistema atinge estes objetivos corretamente e onde ele funciona bem ou não. As
medidas de desempenho são tão importantes quanto o objetivo em si.
Exemplo: Alunos
- Finalidade Real: Aprender
- Medida de Rendimento: Apenas nota
=> Podem ocorrer distorções que façam com que alunos que aprenderam não
passem e alunos que passem não tenham aprendido.
Nem sempre as medidas mais óbvias são as melhores, podendo resultar em conflitos
difíceis de considerar.
Dentro do possível, as medidas de rendimento devem levar em consideração as
conseqüências se forem, de fato, atingidos os valores "máximos" de rendimento.

2) AMBIENTE
Uma definição comum mas muito pouco elucidativa é que "Ambiente é tudo aquilo
que está fora do sistema".
O que está além da pintura e um carro está fora de um sistema "carro"?
O que está fora dos muros de uma fábrica está fora do sistema "fábrica"?
Não necessariamente!
E os vendedores da fábrica que estão espalhados por todo o país?
Determinar o ambiente não se resume a uma busca por limites.
O ambiente pode ser definido como todas as coisas cujas características são
importantes para o sistema, mas o sistema não tem poder para alterá-las.
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Exemplo: o preço pãozinho francês é uma característica de ambiente (em última
análise, o preço de um produto num mercado de concorrência perfeita, com muitos fabricantes
de um produto indistinto e muitos consumidores): o padeiro pouco pode fazer para aumentar o
preço do pãozinho. Se ele aumentá-lo, o consumidor vai comprar em outra padaria.
Orçamento: se definido externamente e é impossível de ser alterado pelo sistema, é
uma caracteristica do ambiente; se for definido internamente ou for possível ao sistema
modificá-lo, ele já passa a fazer parte do sistema.
Em geral o ambiente está relacionado à uma lista de requisitos, freqüentemente com o
nome de restrições.

3) RECURSOS
São os meios que o sistema usa para desempenhar suas tarefas.
Os recursos estão, portanto, dentro do sistema.
Exemplo: Numa empresa, são recursos tudo aquilo que aparece num balanço
patrimonial padrão: equipamentos, edifícios, contas a receber, etc... mas não apenas!
- Funcionários
- Tipos de funcionários
- "Boa vontade" dos funcionários

4) COMPONENTES
Componentes são as partes que compõem o sistema, muitas vezes configurando
também subsistemas. Nem sempre as divisões a que estamos acostumados a encontrar
definem, de fato, componentes.
Por exemplo: Departamento de Produção x Departamento de Vendas de Autos
No caso de uma venda de um auto personalizado, eventualmente o cliente pode ter que
adquirir o auto diretamente com o Departamento de Produção.
Para definir os componentes é comum pensar em "missões", "tarefas" e "atividades"
do sistema. Os compomentes precisam ser tão independentes entre si quanto possível. Cada
componente deve ter sua própria medida de rendimento, que deve ser ligada à medida de
desempenho global do sistema.
Por exemplo: não é razoável que, se fizermos um pneu de bicicleta que dure mais, a
bicicleta como um todo venha a durar menos.
Mas nem sempre isso é óbvio!
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Para um setor de uma empresa, pode ser bastante interessante reduzir seus estoques.
Mas se essa for uma empresa que precisa atender alguns tipos de clientes com tempo mínimo
(reposição de equipamentos críticos, por exemplo), a redução do estoque pode implicar em
prejuízos enormes para a empresa como um todo.

5) ADMINISTRAÇÃO
Definição de planos para o sistema e assegurar que tais planos sejam executados de
acordo com as idéias originais.
E se os planos não foram executados de acordo com a idéia original, por que isso
ocorreu?
Controle: avaliação e alteração de planos

Teoria dos Sistemas x Sistemas de Software
Identificação do Sistema: Análise de Sistemas
Explicitação do Modelo: Projeto
Implementação: Programação
Administração/Controle: Testes, Interação c/ Usuário e Reinício do Ciclo do Software

Eficácia x Eficiência x Efetividade
Estes termos certamente não são um padrão. Os dicionários os aprsentam basicamente
como sinônimos. Entretanto, é crescente o emprego de tais palavras como medidas distintas
de desempenho.
Eficácia: medida que identifica se os objetivos são ou não atingidos.
Se os objetivos são atendidos, então dizemos que o componente ou o sistema é eficaz.
Eficiência: medida que considera o consumo de recursos para que uma determinada
tarefa seja executada.
Ainda que os objetivos não sejam completamente atendidos, se o consumo de recursos
é considerado baixo, pode-se dizer que o sistem é eficiente. Entretanto, é incomum aplicar o
termpo eficiente a um sistema não eficaz.
Efetividade: medida que identifica se os objetivos são atingidos, avaliando também o
consumo de recuros.
Se os objetivos são atingidos e o consumo de recursos é considerado baixo,
compatível com os objetivos, dizemos que o sistema é efetivo.
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Eficiência do Sistema
Todas as partes devem contribuir para a eficiência global do sistema, ou seja, cada
recurso deve ser gasto visando os objetivos do sistema. Nem sempre é simples definir "a
melhor forma de realizar uma tarefa".
Numa manufatura, por exemplo, com um número limitado de máquinas sendo que
cada uma realiza diferentes funções em etapas diferentes da manufatura, "a melhor maneira"
de realizar essa tarefa de manufatora é uma ordem de uso dos equipamentos que maximiza a
produção num intervalo de tempo. Mas essa melhor forma nem sempre é conhecida!
Uma das formas de conseguir algo próximo disso, em software, é seguir aquilo que a
indústria chama de design patterns, ou padrões de projeto.
Lembrando sempre que as otimizações do sistema devem visar o objetivo global, e não
o objetivo de cada componente.
Exemplo: Aeroporto de uma única pista.
- Aviões com chegada e partida de exatos 1 min, deixando a pista em 1 minutos
- Aviões com chegada e partida de 1 min médios, deixando a pista em 1 min médio.
No primeiro caso, temos uso eficiente da pista e do aeroporto. No segundo caso, se
tivermos uso eficiente da pista, não teremos do aeroporto e vice versa.
Em software existe uma complexidade extra: otimizar componentes ou otimizar tempo
de desenvolvimento? Otimizar apenas os trechos críticos!
Deve primeiro funcionar corretamente!
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Breve Histórico Linguagens de Programação
Início: Linguagem de Máquina - Wireup e Digitação
Depois: Assembly: palavras que são traduzidas em códigos de máquina. Assemblada.
1954: FORTRAN: primeira linguagem de alto nível completa. Código Spaghetti. Compilada.
1960: ALGOL60: primeira linguagem de alto nível estruturada em blocos. Compilada.
1970: Pascal: popular linguagem de alto nível estruturada. Compilada.
1970: Smalltalk: primeira linguagem orientada a objetos de sucesso. Compilada.
1971: C: popular linguagem de alto nível estruturada. Compilada.
1975: BASIC: popular linguagem de alto nível "spaghetti". Interpretada.
1983: C++: popular linguagem orientada a objetos. Compilada
1986: Object Pascal (Mac) / Actor (Windows): linguagens orientadas a objetos já com libs
voltadas ao desenvolvimento de GUIs. Compiladas.
1991: Visual BASIC: implementação voltada a GUI do velho BASIC. Interpretada/VBRUN
1991: Oak: embrião da linguagem Java. Interpretada.
1995: PHP: primeira linguagem real voltada ao desenvolvimento Web. Interpretada.
1995: Java: popular linguagem orientada a objetos multiplataforma. Interpretada.
A evolução das linguagens, em geral, acontece antes da evolução de paradigma de
projeto; na verdade, o aparecimento de linguagens que seguem novas filosofias, em geral,
promovem mudanças de paradigma de projeto.
Recentemente, com o surgimento do OCL (Object Constraint Language), que é parte
do UML, a ordem foi invertida: criou-se um novo paradigma, para o qual ainda não existe
uma linguagem de programação perfeitamente adequada.

Breve Resumo sobre Análise e Projeto
A análise e projeto nem sempre existiram na forma como conhecemos. Quanto mais
voltarmos no passado, mais comum era a atitude de "sentar e programar". Entretanto, com o
passar dos anos, essa atitude foi se tornando cada vez mais problemática, à medida em que os
softwares foram crescendo.

O "sentar e programar" limitava a capacidade de previsão do desenvolvedor,
dificultando a tarefa de criar um software que fosse adaptável a situações futuras. Da mesma
forma, a manutenção se tornava difícil, uma vez que os software desenvolvidos normalmente
não contavam com uma modularização coerente. Trabalho em equipe tornava-se um
pesadelo.
Destas dificuldades, surgiu a questão: como implementar um sistema?
Objetivo: resolver com sucesso um problema do mundo real.
Passo 1: Compreensão do domínio do problema, cada um de seus detalhes, com
definições mais precisas dos objetivos: esse processo foi chamado de Análise de Sistemas.
- Fundamental para atender as necessidades do usuário.
- Fundamental para prever necessidades futuras (expansibilidade, difícil prever de
inicio)

Análise de Sistemas "Clássica"
Linguagem de Máquina, Assembly, linguagens não estruturadas:
- Fluxogramas (Diagramas de Blocos, uma entrada, múltiplas saídas).
Programação Estruturada
- Duas vertentes básicas:
=> Decomposição funcional
- Módulos definidos pelas funções, agrupadas por finalidade
=> Fluxo de dados
- Módulos definidos pelos dados que são processados.
Pensemos num Sistema de Informações genérico. Deve permitir que o usuário
processe informações (adição/consulta).
Um exemplo de blocos funcionais

Um exemplo de fluxo de dados (DFD)

Não havia consenso sobre qual das metodologias usar: documentação pouco coerente,
causando sérios problemas em projetos grandes, com muitas equipes. Apesar dos partidários
do DFD costumeiramente "ganharem a briga", isso também não era necessariamente algo
bom. Enquanto ainda se discutia qual dos dois modelos era mais adequado, em meados da
década de 60 surgiam as primeiras linguagens orientadas a objeto, já no início da década de
70 ganhando alguma força com o SmallTalk.
Mas isso só complicou as coisas: apesar das vantagens evidentes das linguagens
orientadas a objetos, nenhum dos modelos existentes e predominantes aderia bem a elas. Em
outras palavras: os modelos existentes eram, semanticamente, muito distantes da
implementação em linguagem OO.
Solução: desenvolvimento de modelos de análise baseados em objetos!

Orientação a Objetos
Mas o que é orientação a objetos?
É um conceito de representação da realidade em que os componentes são objetos e
não funções ou estruturas de dados.
Ou seja, se nos modelos estruturados os componentes eram definidos de acordo com
características intrínsecas à implementação, nos modelos orientados a objetos estes
componentes se baseiam objetos do mundo real.
- O mundo real é composta de objetos que interagem entre si.
- Um modelo orientado a objetos é composto de objetos que interagem entre si.
=> Vem da teoria de sistemas!
No mundo real, objetos podem ser animados ou inanimados, mas qualquer um deles
possui atributos e comportamentos.
Exemplos: átomos, veículos, vias, pessoas...

Isso faz com que exista uma diferença semântica muito pequena entre modelo e a
realidade que ele representa, proporcionando maior clareza.
Vantagens:
- Concepção do sistema mais simples (transição realidade => modelo)
- Compreensão do modelo é simples (modelo próximo da realidade)
- Gerenciamento do sistema - Objetos estáveis (interações mudam, objetos não)
Mas o que sao, final, objetos?
Um objeto é um ente caracterizado por um conjunto de operações e um estado,
caracterizados por métodos e campos, podendo ser compostos por outros objetos.
=> Mais uma vez, vem da teoria ed sistemas!
Uma descrição básica e suficiente no nível da análise diz o que um objeto faz e o que
ele armazena, mas não "como faz" ou "como armazena". "O quê?" e não "Como?".
Exemplos:
TV
- Liga
- Desliga
- Muda canal

- Canal
- Volume
- Estado(ligada/desligada)

Carro - Liga
- Desliga
- Acelera
- Breca

- Cor
- Velocidade
- Quilometragem (odômetro)
- Portas

Além dos objetos, os modelos orientados a objetos também se baseiam em outros
conceitos, como os de classes, mensagens e associações, além das propriedades dos objetos.
CLASSES
Uma classe pode ser considerada como um "molde" de um objeto, sendo uma
descrição de como um objeto pode ser criado.
Uma forma interessante de explicar é que uma classe está para um objeto assim como
a planta de uma casa está para a casa.
Exemplo:
Classe: Carro
Objetos: Carro vermelho, Carro azul, etc.
MENSAGENS
Uma mensagem é a forma como um objeto se comunica com outro (ou estimula a
outro). Essas comunicações normalmente são padronizadas e constituem uma interface.

ASSOCIAÇÕES
Diferentes objetos podem se associar para compor um objeto mais complexo.
Exemplo: Carro = chassi + motor + acessórios + etc.

Principais Propriedades dos Objetos
As principais caracterísitas das classes de objetos constituem também as fundações do
modelo orientado a objetos. Estas características são: encapsulamento, polimorfismo e a
herança.
ENCAPSULAMENTO
É a propriedade que permite que um objeto seja tratado como uma "caixa preta". O
interior do objeto, ou seja, "como" ele realiza as tarefas é invisível para os clientes daquele
objeto. Os clientes só podem se comunicar com um objeto através da interface deste objeto.
Exemplo: o carro é um objeto que pode ser tratado como uma caixa preta; uma pessoa
pode dirigir sem saber como funciona o motor do carro.
POLIMORFISMO
É a propriedade que um cliente que conheça uma determinada interface, pode se
comunicar, isto é, trocar mensagens com qualquer objeto que respeite aquela interface,
independente de qual seja o tipo do objeto, ou seja, sua classe.
Exemplo: Se Carro Azul e Caminhonete Vermelha possuem a mesma interface, então:
Objeto Ação Objeto
João Dirige Carro azul

=>

Objeto Ação Objeto
João Dirige Caminhonete Vermelha

HERANÇA
É a propriedade que permite que, ao especializar uma classe, os objetos da nova classe
preservem todos os comportamentos dos objetos da classe original são herdados. Em outras
palavras, a nova classe (mais especializada) continua a respeitar a interface estabelecida pela
classe original.
Exemplo:
classe: Pessoa
objeto: joao
objeto: carla

ação: dirige

classe: Veículo
subclasse: Carro
objeto: carroAzul
subclasse: Caminhonete
objeto: caminhoneteVermelha

Se objetos da classe Pessoa conhecem a interface da classe Veículo, conhecem
também a interface das classes Carro e Caminhonete, que são classes especializadas da
classe Carro original. Assim, se joao e carla são objetos da classe Pessoa e carroAzul é um
objeto da classe Carro e caminhoneteVermelha é um objeto da classe Caminhonete, então
tanto joao quanto carla podem interagir com carroAzul e caminhoneteVermelha.
Muitas linguagens, incluindo C++ e Java, utilizam a propriedade da Herança para
implementar o Polimorfismo. O Java inclui também o tipo "interface" para esta finalidade.

Análise Orientada a Objetos
Análise orientada a objetos é aquela que usa objetos e suas propriedades para
descrever/modelar um problema real.
Motivação: proximidade tanto com o mundo real a ser descrito quanto com as
linguagens de programação orientadas a objeto.
Vantagens (já citadas anteriormente):
- Concepção do sistema mais simples (transição realidade => modelo)
- Compreensão do modelo é simples (modelo próximo da realidade)
- Gerenciamento do sistema - Objetos estáveis (interações mudam, objetos não)
Essas vantagens se manifestam em todas as fases da vida do software:
- Desenvolvimento / Implantação / Manutenção
- Concepção modular => Reuso de componentes
=> Reuso de módulos
Obviamente, isso só ocorre se foram selecionados "bons objetos"!

Modelo do Sistema de Informações genérico Orientado a Objetos:

Etapa de Projeto => adicionar características dependentes da implementação ao
modelo da análsie.
Estrutura do Projeto e da Implementação => similar à do modelo de análise.
Por que isso é importante? Por causa do ciclo de projeto. As etapas de análise, projeto,
implementação e testes podem se sobrepor. Usar uma documentação coerente em todas as
fases é interessante.
Além disso, o software pode ser desenvolvido em ciclos (como as versões, por
exemplo), e uma documentação coerente em todas as etapas facilita a transposição de
mudanças no modelo diretamente para o código.
A "linguagem" de descrição de modelo mais adotada atualmente: UML (Unified
Modeling Language, que alguns chamam de Universal Modeling Language).

Detalhes Sobre Programação Orientada a Objetos
1) Não é preciso usar uma linguagem orientada a objetos.
- É possível até mesmo em Assembly.
2) Um programa orientado a objetos não tem necessariamente uma interface orientada
a objetos.
- A interface do Windows é programada em linguagem OO, mas sua operação não
respeita os princípios da OO.
Entretanto, a linguagem orientada a objetos facilita a implementação de um projeto
orientado a objetos, pela simplicidade semântica de modelos.
Com proximidade do modelo e o código, é mais fácil definir uma mudança analisando
o projeto, escolher onde mudar ainda pelo projeto e ir diretamente ao código daquele
componente ou módulo para realizar as mudanças necessárias.
EFICIÊNCIA (em softwares orientados a objetos)
- Menos eficientes que programas bem estruturados, sob o ponto de vista de custo
computacional, conseqüência da maior complexidade interna do código.
- Em geral, muito mais eficientes que programas estruturados, sob o ponto de vista de
tempo de desenvolvimento, conseqüência da maior abstração e proximidade do modelos de
projeto e implementação com relação à realidade.
- Correção de bugs - mais fácil testar componentes do que funções simples.
- Reaproveitamento de código - modular por natureza.
- Uso de APIs: software mais portável e mais eficientes (tanto em termos
computacionais, quanto em tempo de desenvolvimento).
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Notas da Aula 03
UML: Unified Modeling Language

Necessidade de Representação de Projetos Orientados a Objeto
Como já visto em aulas anteriores, no início da história do desenvolvimento de
software, tais software eram de complexidade bastante reduzida, envolvendo um número
muito pequeno de pessoas entre análise, projeto e implementação.
Nestes tipos de software, o uso de pequenos fluxogramas ou mesmo algumas linhas
de pseudocódigo eram suficientes para garantir o funcionamento adequado do sistema como
um todo.
Entretanto, com a passagem do tempo e a evolução dos computadores, a realidade dos
projetos de software mudaram drasticamente: enormes programas, com milhares de
funcionalidades, passaram a exigir dezenas ou centenas de analistas, projetistas e
programadores. Neste novo panorama, as antigas técnicas de modelagem de software
tornaram-se inviáveis. Em vista disso, novos paradigmas de desenvolvimento surgiuram, em
especial a modelagem orientada a objetos.
No entanto, não havia uma linguagem visual padronizada capaz de explicitar entes e
relações como:
- Classes e objetos (e seus comportamentos e campos)
- Associações
- Mensagens
- Encapsulamento
- Polimorfismo
- Herança
Por esta razão, muitos cientistas de projeto começaram a buscar formas de representar
tais elementos e a idéia para a modelagem de sistema global foi tomando forma: modelar
"caixas pretas" que fornecem "serviços" aos "clientes".
- "Caixas pretas" seriam as classes ou objetos que realizam tarefas em nosso sistema.
- "Serviços" são todas as atividades que a classe ou objeto pode fornecer.
- "Clientes" são todos que podem trocar mensagens com as classes e objetos.
Com isso, a descrição do funcionamento interno de cada "caixa preta" (ou seja: cada
classe) seria feita em separado e, em tese, não deve impor restrições ao projeto do sistema
global.

Histórico da UML
DÉCADA DE 80
- Crescimento do uso de análise e desenvolvimento de projetos baseados em objetos
nas empresas.
- Propostas de metodologias Orientadas a objetos por:
- Booch, Grady
- Rumbaugh, James
- Jacobson, Ivar

DÉCADA DE 90
- Após divulgação de vários trabalhos em separado, Rumbaugh e Booch resolvem se
unir, constituindo uma empresa chamada "Rational Software Corporation", em 1994, e
unificam suas metodologias em uma única.
- Alguns anos depois, já em 1996, Jacobson se associou à Rational Software
Corporation e contribuiu com a metodologia da empresa, que criou uma metologia unificada.
- Ainda em 1996, pouco depois da associação de Jacobson à Rational Software, foram
divulgados para a comunidade as primeiras especificações do que foi chamado de UML:
Unified Modeling Language.
- Nesta mesma época, grandes empresas como a IBM, Microsoft, Oracle e outras
também já haviam percebido a necessidade de algo como a UML e trabalhavam neste tipo de
desenvolvimento.
- No fim de 1996, o Object Management Group (OMG), uma organização sem fins
lucrativos que promove a padronização de tecnologias orientadas a objeto, solicitou idéias da
comunidade para a criação de uma linguagem gráfica para especificação de projetos
orientados a objeto.
- A Rational Software, juntamente com as maiores empresas da área de
desenvolvimento de software apresentaram, então, à OMG o que seria a primeira versão
oficial da UML.
- Em 1997 a OMG oficializou a UML 1.1.
- Em 2003 ocorreu uma pequena revisão do padrão, e foi oficializada a UML 1.5.
- Em 2006 está em andamento uma revisão maior do padrão, devendo em breve ser
oficializado o padrão UML 2.

O que é a UML?
Como já dito, UML significa "Unified Modeling Language". Alguns livros definem
como "Universal Modeling Language", mas essa nomenclatura não é recomendada.
Em poucas palavras:
"UML é uma linguagem gráfica que permite que sejam projetados sistmas de software
orientados a objetos".
A UML talvez não tivesse tanta importância, se não tivesse se tornado uma notação
padrão da indústria. Isso significa que grande parte notoriedade da UML, além de permitir
que praticamente qualquer modelagem orientada a objetos seja representada, é sem dúvida
alguma devido ao fato de que, hoje, em 2006, a grande maioria das empresas de médio e
grande porte a utiliza em seus projetos.
A razão para esta grande aceitação tem raízes no fato de que a UML não foi um
padrão desenvolvido "do nada", mas sim baseado nas notações mais populares para cada tipo
de atividade, tendo sido criados novas formas de notação apenas nos casos em que não existia
nada previamente conhecido e utilizado pela indústria.
Finalmente, a UML possui uma características bastante desejável, que é a sua
flexibilidade. Dizemos que a UML é extensível, uma vez que ela permite que novos
diagramas e representações sejam criados à medida em que se tornam necessários, nas
revisões do padrão que ocorrem periodicamente.
Existem basicamente 13 tipos de diagrama na UML: 6 diagramas de estrutura e 7
diagramas de comportamento.
Diagramas de estrutura são, obviamente, aqueles que definem a estruturação de um
sistema, quais são as partes e quais delas se inter-relacionam.
Diagramas de comportamento são aqueles que definem o funcionamento de cada
elemento estrutural do projeto, bem como os mecanismos de inter-relação entre os elementos
para atingir determinadas tarefas.
Neste curso estudaremos apenas os 6 diagramas mais utilizados, mas todos os outros
podem ser verificados na bibliografia. Os diagramas a serem estudados são:
- Digramas de Classes (estrutura)
- Diagramas de Casos de Uso (comportamento)
- Diagramas de Estados de Máquina (comportamento)
- Diagramas de Atividades (comportamento)
- Diagramas de Comunicação (comportamento)
- Diagramas de Seqüência (comportamento)

Nem todos serão estudados a fundo; o mais importante de todos estes é o Diagrama de
Classes, pois o utilizaremos sempre, como uma "coluna vertebral" do projeto e
implementação do software.

Diagrama de Classes
Os diagramas de classes são diagramas que, como o próprio nome diz, fornecem
informação sobre a estruturação das classes. Neste diagrama você encontra todos os métodos
e atributos de cada classe, qual classe é especializada de outra, qual classe tem
relacionamento com outra, bem como a cardinalidade de tais relacionamentos.
As setas vazias indicam especialização e apontam da classe mais especializada para a
mais genérica. Os losangos preenchidos representam agregação, indicando que a classe que
contém o losango é composta pela classe na outra parte da ligação. Linhas diretas indicam
que aquelas classes se relacionam, mas a relação não é nem de especialização nem de
composição (no exemplo, um pai "tem" um filho, mas o filho não é parte dele, nem filho é
especializado de pai).
Em cada classe há 3 compartimentos: o mais do alto é o nome da classe. O do meio é
o compartimento dos atributos e o de baixo é o compartimento dos métodos. Os símbolos + e
- ao lado dos métodos e atributos indicam se esses métodos e atributos são públicos (visíveis
fora da classe) ou se são privados (invisíveis fora da classe). Em geral os métodos são
públicos e os atributos são privados, mas essa regra algumas vezes precisa ser quebrada. Os
números nas ligações indicam a cardinalidade.

Diagrama de Casos de Uso
Os diagramas de casos de uso são o primeiro passo na transformação de um
documento de requisitos em um projeto. Embora simples, eles servem para explicitar as
funções que o software precisa exercer frente a seus possíveis tipos de usuário.
Ele é composto basicamente por atores e funções. Os atores são desenhos de pessoas e
as funções ficam em elipses. Se houver mais de um ator ou a função do ator não for óbvia,
deve ser especificado um "nome" para esse ator (como "cliente" ou "balconista", por
exemplo).
O diagrama de casos de uso também auxilia na fase de testes, pois é com base nos
casos de uso que devemos planejar os principais testes do sistema global.

Diagrama de Estados de Máquina
Os diagramas de estados de máquina indicam os possíveis estados dos objetos de um
sistema e quais são as ações necessárias para fazê-los mudar de um estado para outro.
Muitos software (como jogos ou páginas web) possuem toda sua estruturação baseada
em "máquinas de estado", o que significa que temos um estado para cada parte do jogo
(abertura, história, jogo, morte do personagem, fim de jogo, créditos finais, etc), e ações
específicas fazem com que o usuário navegue pelo programa.
Nestes diagramas o círculo preenchido indica o estado inicial, os estados ficam em
retângulos com cantos arredondados e as setas indicam as possíveis mudanças de estado.

Diagrama de Atividades
Os diagramas de atividades descrevem algoritmos para realizar determinadas tarefas.
Em essência, eles servem como uma descrição passo a passo do que deve ser feito em cada

situação e uma de suas funções clássicas é descrever o que ocorre dentro um método de uma
classe.
Neste diagrama, oriundo dos populares fluxogramas, o círculo preenchido indica o
início do processo e o circulo vazado com um preenchido dentro indica o fim do processo.
Os blocos com laterais semi-circulares são as ações a serem desempenhadas (calcular isso,
indicar aquilo, etc). Os losangos podem ter dois significados: ou eles indicam uma operação
de seleção (uma seta entrando e duas saindo) e outros indicam uma junção (várias setas
entrando e apenas uma saindo). As operações de seleção têm em suas setas de saída a
indicação da condição do caminho, já as de junção não. As setas indicam o caminho do
diagrama de atividades.
É importante observar que nem sempre um fluxograma deste tipo representa
um desenvolvimento estruturado. Um diagrama estruturado deve apenas contar com
operações de seqüência, seleção e repetição. Outras estruturas podem tornar o algoritmo
"não-estruturado".

Diagrama de Comunicação
Os diagramas de comunicação servem para descrever a ordem em que objetos
interagem (e com quais mensagens) para que um determinado processo possa ser realizado.

O diagrama é composto de retângulos (que indicam as classes dos objetos que irão
interagir, prefixadas por dois pontos ":"), ligações que indicam com quais objetos um dado
objeto interage e setas que indicam o sentido inicial do estímulo.
Além disso, ao lado de cada ligação existe uma seqüência indicada de ações. A ordem
fundamental da execução é 1.x, 2.x, 3.x... mas 2.x não pode ser executado até que todas as
ações 1.x tenham sido executadas. No exemplo, a ordem de execução é: 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 2.

Diagrama de Seqüência
Os diagramas de seqüência têm função similar aos diagramas de comunicação,
entretanto eles são criados quando é preciso dar mais ênfase à ordem em que as ações são
tomadas e também o "tempo de vida" dos objetos de cada classe, numa dada operação.
Este diagrama é composto por retângulos que representam as classes dos objetos (com
o nome precedido por dois pontos ":"). As linhas tracejadas ou claras na vertical indicam
pontos em que o objeto está inativo ou não existe. Os retângulos estreitos verticais indicam o
"tempo de vida" do objeto.
As setas ligando o tempo de vida de um objeto ao de outro indicam as operações
executadas. As setas escuras representam operações ativamente solicitadas. As setas claras
(ou tracejadas) indicam ações de resposta (ou reações).
Observando de cima para baixo é possível ter uma noção temporal da execução de
cada ação.
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Aula 03 - Laboratório
Inciando com programação Java

1. Fases de vida de um programa
- Análise: etapa em que o esboço da lógica do programa é feita.
- Projeto: etapa em que o esboço da análise é complementado para implementação.
- Programação: etapa que transforma o projeto em código e programa.
- Execução: etapa em que o programa desenvolve sua funcionalidade.
As etapas de Análise e Projeto serão, usualmente, melhor discutidas nas aulas de
classe. As etapas de programação e execução serão melhor vistas nas aulas de laboratório.

2. Programação
A etapa da programação compreende 3 etapas básicas:
- Edição
- Compilação
- Teste
Estas fases são executadas, em geral, em ciclos. Um programa é editado, compilado e
testado. Apresentando falhas, volta-se à edição e o processo é todo realizado novamente. A
etapa de teste, entretanto, não deixa de ser uma execução do software mas, em princípio, não
há necessidade de saber exatamente como esta execução ocorre.
2.1. Edição
A edição é uma edição te texto normal, e pode ser realizada em qualquer programa
que seja capaz de salvar arquivos no formato ASCII (texto puro). Alguns editores deste tipo
são:
- Notepad (Windows)
- Wordpad (Windows)
- Mr. ED (Windows - http://www.utopia-planitia.de/ )
- UltraEDIT (Windows - http://www.ultraedit.com/ )
- Vi (Linux)
- EMACS (Linux)
- Nano (Linux)
- Pico (Linux)
...

Nesta etapa nós tranformamos o nosso projeto em um código, utilizando palavras da
língua inglesa e alguns símbolos. Com esse código nós instruímos (ensinamo) o computador
sobre como ele deve executar a tarefa que desejamos. Mas lembre-se que dar ordens para o
computador não é como dar ordens para um funcionário experiente: é ainda um pouco pior
que dar ordens para um estagiário de primeira viagem, uma vez que ele não sabe quase que
absolutamente nada.

2.2. Compilação
É sempre importante lembrar que a compilação, no caso do java, tem uma
característica distinta da compilação de outras linguagens. O processo de compilação normal
da maioria das linguagens gera um código específico para uma dupla computador/sistema
operacional. Assim, um programa em C++, feito para PC com Windows dificilmente poderá
ser executado diretamente num PowerMac, usando MacOS X. Caso isso seja necessário, será
preciso o uso de um emulador, uma "máquina virtual" PC que seja executada dentro do
MacOS X e "traduza" (ou seja, interprete) o programa de PC+Windows para a dupla
PowerMac+MacOS X.
No caso do Java, o compilador gera um código que não é executado diretamente em
nenhuma dupla Computador/Sistema Operacional usual. Assim, sempre é necessário utilizar
o emulador: a Máquina Virtual Java (JVM) que traduz o código Java para o computador
sendo utilizado... ou, em outras aplavras, faz a interpretação do código.
Por esta razão é comum dizer que Java é uma linguagem interpretada, ainda que o
código que digitamos passe por um processo de compilação.
Mas para que serve a compilação então? Ora, para tornar a interpretação mais rápida e
eficiente. O processo de compilação do Java transforma o nosso programa, que usa palavras
da língua inglesa, em algo muito mais simples para o computador lidar: números. Essa forma
"numérica" na qual o programa Java é transformado para que a JVM possa interpretá-lo é
chamada de ByteCode (Código de Bytes, onde byte é um valor de 8 bits, que pode ter um
valor de 0 a 255).
A tarefa de transformar o texto que escrevemos em bytecode java é do aplicativo Java
Compiler, que vem juntamente com o pacote java com o nome javac. O javac transforma o
texto que escrevemos em código de bytes (bytecode) que é compreendido por qualquer JVM
daquela mesma versão do Java (e, muitas vezes, por outras versões também).

3. Execução (ou Teste)
A execução é a etapa em que o programa deve desempenhar suas funções, ou seja:
realizar aquilo para o que ele foi programado.

É sempre importante lembrar que o computador não vai magicamente fazer aquilo que
queremos: ele vai somente fazer aquilo que o instruímos para fazer. Em poucas palavras:
"O computador não faz o que queremos, e sim aquilo que mandamos."
É papel do programador cuidar para que o resultado das instruções que damos ao
computador produza o resultado que é desejado.
O programa que vem com o pacote java que é capaz de executar os programas gerados
a partir da compilação em bytecode é o programa java. O aplicativo "java" realiza uma série
de funções:
- Carregamento das classes
- Verificação do código
- Acionamento da JVM

3.1. Carregamento das classes
O carregamento das classes consiste em ler todos os arquivos (contendo os bytecodes)
necessários do disco na memória.

3.2. Verificação do código
Esta é uma etapa importante presente no Java e em algumas outras poucas linguagens.
O java nunca sai interpretando o código sem antes checar se está tudo correto com ele.
É claro que nem todos os tipos de problema podem ser verificados neste momento,
mas algumas falhas podem ser detectadas (acesso a memória indevida, etc).
Este tipo de verificação torna a construção de programas "maliciosos" (como os vírus)
mais difícil, e evita que um programa java defeituoso sequer seja iniciado.

3.3. Acionamento da JVM
Uma vez que o programa tenha passado pela verificação de código sem maiores
problemas, o java aciona a Máquina Virtual do Java (JVM), que passará a ler as instruções
que fornecemos (em bytecode desde a compilação) e, se tudo correr bem, realizar o trabalho
para o qual desenvolvemos o software.

4. IDEs
As IDEs (Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento
Integrado) são pacotes que, normalmente, incluem um editor de programação, uma
ferramenta de documentação (para criação e consulta) e incluem uma forma fácil de compilar
e executar um software (incluindo testes), tudo isso dentro de uma mesma interface integrada.
Existem diversas IDEs:
- BlueJ ( http://www.bluej.org/ )
- NetBeans ( http://www.netbeans.org/ )
- Eclipse ( http://www.eclipse.org/ )
...
Cada programador tem sua preferência. Muitos programadores preferem, inclusive,
utilizar as ferramentas de linha de comando diretamente ( java, javac, editor...). Mesmo quem
utiliza alguma IDE, é interessante saber como funciona o processo de compilação de um
software sem a IDE. Isto é desejável porque nem sempre se tem uma IDE à mão.

5. Um primeiro programa básico
- Abra um prompt de comando.
- Crie um diretório para seu trabalho e entre nele.
- Crie um arquivo texto com seu editor, neste diretório.
- Digite o seguinte programa, e o salve com o nome BemVindo.java

- Após digitá-lo e salvá-lo, saia do editor e compile-o, com a instrução:
javac BemVindo

- Note que não se deve adicionar a extensão ".java" ao nome do arquivo. Note também
que o nome do arquivo deve ser exatamente igual ao nome da classe pública que ele contém.
Essa instrução vai gerar um arquivo chamado BemVindo.class, que já é o seu programa java
em bytecode.
- Execute seu programa com a seguinte linha de comando:
java BemVindo
- Novamente, note que você não deve incluir a extensão ".class" para a execução. Se
tudo correu bem, você deve ter visto na tela:

6. Um segundo programa, mais complexo
No primeiro programa foi visto o mecanismo de compilação. Neste segundo exemplo,
o processo de criação será o mesmo, mas vamos agora tentar fazer um programa um pouco
mais complexo.
- Abra um prompt de comando.
- Crie um diretório para seu trabalho e entre nele.
- Crie um arquivo texto com seu editor, neste diretório.
- Digite o seguinte programa, e o salve com o nome Adicao.java

- Após salvar o arquivo, compile-o com o comando javac Adicao.
- Execute o programa com o comando java Adicao.
Observações:
Você deve ter notado que no programa 2 apreceu uma instrução import logo no
início. Esta instrução diz para o compilador java que o seu programa vai usar uma classe de
outro pacote.
Um pacote é um conjunto de classes que compartilham alguma característica em
comum. No caso, a classe Scanner faz parte do pacote java.util, que é um pacote de classes
utilitárias da API (conjunto padronizado de classes) do Java.
O java considera automaticamente como um pacote todas as classes que estiverem
dentro de um mesmo dado diretório. Classes de um pacote não precisam "importar" outras
classes que estejam no mesmo pacote que elas. Da mesma forma, nenhuma classe precisa
importar nada do pacote java.lang, pois esse pacote é inteiro importado por padrão, pelo
compilador java. É por isso que podemos nos referir às classes
e
sem ter de importá-las: elas são parte do java.lang.
Para conhecer que classes estão em cada um dos pacotes (e quais serviços essas
classes fornecem), a melhor solução é consultar o guia da referência da Sun Microsystems:
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/
Caso deseje baixar uma cópia para sua máquina, use este outro link:
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
O apêndice G da sexta edição do livro "Java: Como Programar" de Deitel & Deitel
explica com maiores detalhes como utilizar esse guia de referência.

7. Atividades
7.1. Com base no programa da seção 6, crie um outro programa que peça dois
números e subtraia o segundo número do primeiro.
7.2. Com base no programa da seção 6, crie um outro programa que peça três números
e some-os.
7.3. Com base no programa da seção 6, crie um programa que some números até que
o usuário digite o número zero.

8. Atividades para Casa
1) Faça um fluxograma (em UML) de uma operação de saque de banco, considerando
uma operação de autenticação. As informações de conta e autenticação estão no banco de
dados.
2) Descreva uma classe (em UML) que represente uma pessoa, com pelo menos 5
atributos e 5 métodos.
3) Escreva uma classe (em java) que calcule o fatorial de um número sem usar
funções da API.
4) Faça um diagrama (em UML) das classes (simplificado, sem tipos de dados),
considerando a associação entre elas.
Pessoa: cpf, nome, idade, dirigir, emQualCarro, subirNoCarro, descerDoCarro.
Veículo: cor, placa, modelo, ligar, desligar, estaLigado, acelerar, frear
Dica: pode ser que sejam necessários atributos adicionais. Pense!
Pesquisar sobre 1 linguagem estruturada e 1 linguagem orientada a objetos:
1) Histórigo: quando surgiu e quem criou.
2) Se é uma linguagem interpretada ou compilada.
3) Uso mais comum da linguagem.
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Notas da Aula 04: Ferramentas CASE
Prof. Daniel Caetano
O que são ferramentas CASE?
CASE significa "Computer-Aided Software Engineering" (ou, em bom português,
"Engenharia de Software Auxiliada por Computador"). Assim, ferramentas CASE são
ferramentas que facilitam a vida do projetista e desenvolvedor de software.
A relação da ferramenta CASE com o projetista de software é bastante similar à das
ferramentas CAD (Computer-Aided Design) com o projetista de edificações e peças
mecânicas, ou das ferramentas CAM (Computer-Aided Math) para todos os profissionais que
precisam trabalhar com matemática e estatística.
Em geral as ferramentas CASE permitem que um software seja editado através de
seus modelos (através de uma linguagem gráfica como o UML, por exemplo) e são capazes
de gerar toda a estrutura do código para o programador, de forma que este precisa apenas
"preencher as lacunas".
Uma das ferramentas CASE mais famosas e completas é o Rational Rose, da IBM,
sendo também uma das mais completas e caras. Outras ferramentas proprietárias são a
System Architect, Enterprise Architect e Microsoft Visio. Outras ferramentas CASE famosas
são o Umbrello e o ArgoUML, sendo estas "free" e a última escrita totalmente em Java.

A relação entre as IDEs e as Ferramentas CASE
IDE é um "Integrated Development Environment" ("Ambiente de Desenvolvimento
Integrado). Em outras palavras, é um software que integra todas as atividades de
programação, como edição, compilação e debugging (resolução de defeitos), de forma
simples e prática.
As primeiras IDEs surgiram ainda na década de 70, com linguagens como o BASIC, e
seu objetivo era permitir que pessoas leigas fossem capazes de digitar e executar programas
sem tomar conhecimento de todo o mecanismo responsável por transformar um código em
linguagem de alto nível em um código em linguagem de máquina. Pouco depois surgiram as
primeiras versões de IDEs famosas até os dias de hoje, como as da Borland (Borland Pascal,
Turbo Pascal, Borland C, Turbo C, etc).
As IDEs evoluíram muito e hoje incluem muitas características de documentação
(consulta e criação), bem como instrumentos de controle de versão e outros. Grandes
exemplos desta evolução são produtos como o Eclipse, NetBeans e mesmo os proprietários
Microsoft Visual Studio e outros.
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As IDEs, entretanto, sempre foram software mais voltados ao ambiente de
programação em si: quem gosta de usar IDE é programador. As IDEs sempre foram
complexas e freqüentemente não possuem ferramentas administrativas adequadas para lidar
com as etapas de análise e projeto. É exatamente neste nicho que as ferramentas CASE
entram.
As ferramentas CASE são usadas para a modelagem do problema, constituindo a
forma que o software terá. Uma vez que o modelo esteja pronto, a ferramenta CASE pode ser
usada para gerar o código da estrutura do software, que será então importado em uma IDE,
onde os programadores completarão a atividade de implementação. Algumas boas
ferramentas CASE permitem também que sejam gerados os diagramas do modelo a partir de
um código, mas para que isso funcione corretamente é preciso que os programadores sejam
bastante disciplinados em seguir as convenções da ferramenta CASE em questão, para que tal
ferramenta possa compreender tudo que os programadores fizeram.

As Ferramentas Mistas
Com o passar do tempo, muitos programadores passaram a se utilizar também de
ferramentas CASE na primeira etapa de seus projetos, antes de partir para a programação
propriamente dita. Como ficou comprovado, esta é uma atitude muito sábia, mas alguns
destes programadores se ressentiram com dois pequenos problemas:
1) Usar dois programas separados (um CASE e um IDE) não era muito agradável,
pois depois que o código gerado pelo CASE era editado na IDE, nem sempre era possível
voltar atrás e alterá-lo novamente com a ferramenta CASE.
2) As ferramentas CASE puras possuem, normalmente, muitas opções de descrição de
projeto relativas ao comportamento do software, que são importantes para o programador
saber o que fazer, mas na grande maioria dos casos não é transformada em código
automaticamente.
Como uma solução para isso - e também para facilitar o aprendizado de programação
ligadas ao projeto de sistemas - foram desenvolvidas ferramentas mistas, que incluem
algumas características de modelagem estrutural das ferramentas CASE em uma IDE comum.
Uma destas ferramentas é o BlueJ, que vamos usar neste curso, que permite que a
estrutura do software (as classes e suas inter-relações) sejam modeladas num diagrama muito
similar ao diagrama de classes UML simplificado, ao mesmo tempo que ela inclui grande
parte das características de uma IDE completa (como debugging, documentação, etc).
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Nomenclatura das Ferramentas CASE
Em essência, de acordo com o significado de "CASE", as IDEs não deixam de ser,
também, ferramentas CASE. Por esta razão, existe uma nomenclatura bastante comum para
definir todas estas ferramentas: IDEs, CASEs e mistas:
- Lower CASE: são as ferramentas usadas em programação, em especial, as IDEs.
- Upper CASE: são as ferramentas usadas em análise e projeto.
- Integrated CASE: são as ferramentas que anteriormente chamei de "mistas".

BIBLIOGRAFIA
DEITEL, H.M; DEITEL, P.J. Java: como programar - Sexta edição. São Paulo:
Pearson-Prentice Hall, 2005.
http://argouml.tigris.org/
http://www.bluej.org/
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Aula 04 - Laboratório
Iniciando com o ArgoUML
O ArgoUML é uma ferramenta Upper CASE livre. Seu objetivo é propiciar que sejam
desenvolvidos diagramas UML (atualmente o Argo usa a versão 1.4 do UML) e
posteriormente seja gerada automaticamente a estrutura deste software em código de
programação.
O ArgoUML permite que sejam gerados códigos para diversas linguagens, como Java,
PHP4 e 5, C++ e C#. Assim, é uma ferramenta interessante de ser utilizada, independente da
linguagem que se pretenda usar.
O ArgoUML possibilita criar todos os tipos de diagrama que estudaremos neste curso:

- Diagrama de Casos de Uso (Use Case)
- Diagrama de Classes (Class)
- Diagrama de Seqüência (Sequence)
- Diagramas de Colaboração (Colaboration)
- Diagramas de Estados (Statechart)
- Diagramas de Atividades (Activity)
Os diagramas de Casos de Uso e Classes são vinculados a um projeto e portanto
podem ser criados assim que o projeto é criado. Os diagramas de seqüência, colaboração,
estados e atividades dizem respeito a uma classe específica. Assim, para que o ArgoUML lhe
deixe criá-los, é preciso criar uma classe antes (num diagrama de classes) e selecioná-la. Feito
isto, as opções previamente desabilitadas no menu "Create" vão aparecer.
Mais adiante no curso veremos como criar diagramas específicos com o ArgoUML.
Iniciando com o BlueJ
O BlueJ é uma ferramenta "Integrated CASE", ou seja, ela une as características de
uma IDE às características de uma ferramenta Upper CASE tradicional. Entretanto, as
funções Upper CASE do BlueJ se resumem a um diagrama de classes bastante simplificado,
onde só se indica os blocos das classes com seu nome, além de relações de "usa"
(composição/agregação) e "é um" (especialização).
A parte de edição e debugging, entretanto, é extremamente poderosa, permitindo
instanciar classes e testá-las método a método sem nem mesmo precisar digitar um código de
teste (embora este tipo de código seja desejável, de forma a automatizar os testes).
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Exercício com o ArgoUML
Vamos criar uma classe pessoa com os seguintes atributos e métodos:
idade (inteiro, privada)
nome (string, privada)
getIdade (retorna um inteiro com a idade, pública)
getNome (retorna uma string com o nome, pública)
setIdade (muda a idade para um dado inteiro, pública)
setNome (muda o nome para uma determinada string, pública)
1. Abra o programa ArgoUML. Um projeto vazio será criado automaticamente.
2. Mudando o nome do modelo
2.1. Na parte lateral esquerda, onde aparecem os diagramas já existentes, seleciona
"untitledModel".
2.2. Na parte inferior, no campo "Name:" está o texto "untitledModel". Altere-o para
"myFirstModel".
3. Criando uma classe no diagrama de classes
3.1. Na parte lateral esquerda, selecione o "Class Diagram 1".
3.2. Na parte inferior, no campo "Name:" mude o valor para "myFirstDiagramClass".
3.3. No topo da tela, clique no ícone de uma caixinha amarela com 3 seções ( ). O
cursor vai se tranformar em uma "cruz" branca.
3.4. Posicione o cursor na área de trabalho e clique com o botão esquerdo do mouse.
Uma caixa, representando uma classe, irá aparecer, já estando selecionada.
4. Definindo as características de uma classe
4.1. Selecione a classe e mude seu nome (no campo "Name:") para Pessoa . Este
nome deverá aparecer no modelo.
4.2. Criando atributos
4.2.1. Dê um duplo clique na divisão do meio da caixa que representa a classe.
O texto "newAttr : int" deve aparecer. Mude-o para idade : int . Na área inferior da
tela, mude o modo (em "Visibility") para "private".
4.2.2. Dê um novo duplo clique nesta mesma divisão do meio, mas fora do
texto "idade : int". Um novo "newAttr : int" deve aparecer. Mude-o para "nome :
String". Mude o modo (em "Visibility") para "private".
4.3. Criando métodos
4.3.1. Dê um duplo clique na divisão inferior da caixa "Pessoa", no modelo. O
texto "newOperation() : void" deve aparecer. Mude-o para getIdade() : int .
4.3.2. Dê um duplo clique na divisão inferior da caixa "Pessoa", fora do texto
"getIdade() : int". no modelo. O texto "newOperation() : void" deve aparecer. Mude-o
para getIdade() : int .
4.3.3. Repita o processo 4.3.2 para criar os métodos setIdade(int) e
setNome(String).
5. Criando uma classe especializada
5.1. No topo da tela, clique no ícone de uma caixinha amarela com 3 seções (
). O cursor vai se transformar em uma "cruz" branca.
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5.2. Posicione o cursor na área de trabalho e clique com o botão esquerdo do
mouse. Uma caixa, representando uma classe, irá aparecer, já estando selecionada.
5.3. Selecione a classe e mude seu nome para Homem . Este nome deverá
aparecer no modelo.
5.4. Colocando o mouse sobre o bloco que representa a classe Homem, note
que na parte superior aparece um ícone de uma seta "saindo" da classe. Pressione o
botão do mouse sobre esta seta e arraste-a até o bloco da classe pessoa. Uma seta deve
ter aparecido, saindo da classe Homem em direção à classe Pessoa. Essa é a seta que
diz que "Homem é uma Pessoa", ou seja, que Homem é uma classe em versão
especializada da classe Pessoa.
6. Crie uma classe especializada Mulher, da mesma forma que foi feito no 5.
7. Para gerar o código das classes que você definiu, use o menu "Generation > Generate
All Classes". Gere-as para Java. Esse resultado deve ser entregue ao professor.

Exercício com o BlueJ
1. Abra o BlueJ.
2. Crie um novo projeto, através do menu "Project > New Project". Uma janela
aparecerá pedindo para que você dê um nome ao seu projeto. Antes disso, porém, vamos criar
uma pasta para o nosso projeto, usando esta janela.
3. Vá até o seu diretório de aluno, e crie a pasta EngSist, se ela ainda não existir.
Entre nesta pasta e crie uma outra pasta, chamada Aula04 . Neste local, defina o nome
BJProg1 e clique no botão "Create".
4. Clique duas vezes na folhinha que aparece no projeto, e edite da seguinte forma (e
depois feche a janela):

5. Uma vez definida a descrição do projeto, clique no botão "New Class". Uma janela
vai aparecer perguntando o nome e o tipo a ser criado. Defina o nome Pessoa e o tipo "Class"
e depois pressione o botão OK. A nova classe vai aparecer na área de trabalho, com uma
hachura, significando que a classe ainda precisa ser compilada.
6. Clique duas vezes na caixinha da classe. Você vai notar que o BlueJ, por ser
voltado ao aprendizado, já coloca algum código na classe. Esse código, entretanto, é apenas
demonstrativo e não faz nada de especial. Muito menos tem a ver com a nossa classe.
Mantenha apenas as seguintes linhas desse código (apague as outras):
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7. Mude o primeiro comentário para algo como:

8. Adicione agora os seguintes atributos em sua classe, definindo também o
construtor:

9. Agora a nossa classe já descreve um objeto da classe pessoa. Entretanto, ainda não
somos capazes de fazer nada com ele. Adicionemos o seguinte método:
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10. Feche a janela do código e clique com o botão direito em cima da caixa que
representa a classe "Pessoa" e selecione a opção "Compile". Se você não digitou nada errado,
a caixa da classe não deve estar mais hachurada, significando que ela foi adequadamente
compilada. Se algum error houver ocorrido, o BlueJ lhe mostrará a mensagem de erro para
que você possa corrigi-la.
11. Clique novamente com o botão direito sobre a classe e você poderá observar que
algumas opções novas apareceram no menu, em especial uma chamada "new Pessoa(...)" e
outra "void main(...)", na cor preta. Selecione a segunda (void main(...)). Uma janela pedirá
parâmetros para a função main, mas não digite nada: apenas clique em OK e observe. Se tudo
correu bem, o programa deverá imprimir duas mensagens com o nome e a idade dos dois
objetos Pessoa criados.
12. A outra opção do menu (new Pessoa(...)) serve par criar um objeto qualquer.
Clique mais uma vez com o botão direito sobre o bloco do objeto pessoa e selecione a opção
"new Pessoa(...)". Uma janela vai pedir parâmetros para a pessoa, e estes você é obrigado a
fornecer, já que o programa não possui um construtor sem estes dados. Digite um nome
qualquer em "nome" e uma idade qualquer em "idade", lembrando que Strings devem ser
fornecidas "entre aspas" e os inteiros sem aspas. Um retângulo vermelho deve aparecer na
parte inferior. Esse retângulo representa nosso objeto pessoa. Clicando com o botão direito
nele podemos acessar o "inspect", para visualizar os atributos do objeto. Se tivéssemos
definido algum método para objeto, também poderíamos executá-los a partir deste menu.
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Notas da Aula 05: Revisão de Java
Prof. Daniel Caetano
História do Java
A linguagem Java foi concebida como uma linguagem para desenvolvimento de
produtos eletrônicos de consumo (eletrodomésticos e eletro-eletrônicos), com software
embarcado. Entretanto, acabou se popularizando apenas com o advento da World Wide Web
e apenas hoje tem voltado à sua vocação incial.
Mas como isso aconteceu? Vejamos com algum detalhe.
Origens
No início da década de 1990 estavam se popularizando os equipamentos
eletro-eletrônicos programáveis/programados, indo desde televisores até fornos de
microondas e geladeiras. Embora muitas empresas tivessem notado que as linguagens
existentes traziam problemas para o desenvolvimento destes equipamentos, foi a Sun
Microsystems quem primeiro propôs uma solução.
Antes de entendermos qualquer tipo de solução, é importante entendermos qual era o
problema, que talvez não seja óbvio para aqueles que nunca trabalharam com projeto de
equipamentos eletro-eletrônicos.
Sempre que um projeto é realizado, uma decisão importante que deve ser feita é quais
serão os componentes do sistema sendo projetado. No caso de um equipamento eletrônico,
componentes importantes são os eletrônicos, em especial os circuitos integrados e, no caso
dos eletro-eletrônicos programáveis (ou programados), os processadores.
Via de regra, o processador selecionado é aquele que tiver o menor custo, dado que
atende às características básicas do projeto. Entretanto, um eletro-eletrônico pode continuar
sendo produzido e vendido por vários anos; por outro lado, o preço dos processadores não é
estático ao longo destes mesmos anos, fazendo com que o "processador mais barato que
atenda às necessidades" possa mudar com o tempo. Nestas situações, em geral os
equipamentos voltam para a prancheta e são redesenhados para acomodar um novo
processador, por exemplo.
É importante ressaltar que uma economia de alguns reais em cada unidade pode levar
a grandes lucros para a empresa, visto que dezenas de milhares de unidades daquele
eletro-eletrônico são produzidas ao longo de um ano: um aumento de lucro que as empresas
em geral não desprezam.
Entretanto, a troca de um processador muitas vezes implica em troca de todo o
software, já que usualmente processadores distintos têm linguagens de máquina distintas. O
problema então surge: a necessidade de se re-compilar e, muitas vezes, reescrever um
software para o novo processador... acaba com grande parte do lucro obtido com a troca do
processador. E, mesmo quando isso não ocorria, muitas vezes significava novos "bugs" e
problemas, algo bastante indesejável.
De olho nisso, em 1990, James Gosling começou a trabalhar em uma linguagem que
funcionasse de tal forma que os programas raramente precisassem ser reescritos quando a
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plataforma onde são executados fosse substituída, desde que ambas oferecessem recursos
similares. Essa linguagem acabou por ficar conhecida como Linguagem Java.
Projetos Iniciais
Raramente uma linguagem baseada apenas em teoria e sem experimentação prática
consegue ter sucesso. Por esta razão, os técnicos da Sun Microsystems, durante o
desenvolvimento do Java desenvolveram projetos em Java, para testar suas funcionalidades.
O primeiro destes projetos foi o Projeto Green, que visava a criação de uma nova
interface com o usuário para o equipamento "*7" (Star Seven), que tinha o objetivo de
controlar os eletrodomésticos de uma casa através de ícones animados e uma touch screen.
Um outro projeto foi o de VoD (Video On Demand), com uma função similar ao que hoje se
chama de TV Interativa.
Entretanto, foi com o surgimento da Web que a nova linguagem realmente apareceu a
público: os navegadores web estavam em franca evolução quando a Sun apresentou o
WebRunner, mais tarde renomeado para HotJava. A principal característica destes browsers
não era exatamente a renderização HTML (o que eles faziam de forma similar aos já
existentes Mosaic e Netscape), mas sim o fato de terem capacidade de executar applets java,
pequenos programas que rodavam no computador do usuário, fosse um IBM PC ou Apple
MacIntosh.
A inovação fez tanto sucesso que em poucas semanas a Netscape lançava sua primeira
versão capaz de executar a Java Virtual Machine da Sun como plugin e, com isso, executar
também applets java. Mais tarde foi incorporado no browser da Netscape também o
JavaScript e, rapidamente, ambos se tornaram padrões tão importantes que é quase impossível
navegar hoje sem os mesmos instalados, juntamente com o Macromedia Flash.
O Java Hoje
O tempo foi passando e mostrou que a Sun Microsystems, de alguma forma, estava
adiante de seu tempo. Com o surgimento dos PDAs (Personal Data Assistants, os "PALMs")
e telefones celulares capazes de executar aplicativos, tornou-se bastante atrativa uma
tecnologia que permitisse que um programa pudesse ser executado em máquinas diferentes:
afinal de contas, não só os recursos disponíveis nestes equipamentos, como também seus
processadores e arquiteturas podem ser bastante diferentes até mesmo de um modelo para
outro!
Assim, hoje o Java voltou a ter sua vocação inicial: desenvolvimento de software
embaracado em eletro-eletrônicos. Ainda não é muito comum, mas vem crescendo o número
de equipamentos como Set-Top-Boxes (HDTV), modems ADSL, computadores portáteis,
DVD players, TVs e outros equipamentos que se utilizam de programas escritos na
linguagem Java para permitir que o usuário se comunique com o equipamento.
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Algumas Características do Java
Como o Java consegue isso? Como um código feito para "máquina nenhuma"
consegue rodar em qualquer lugar? Na verdade, o segredo está na Java Virtual Machine
(JVM), que é um programa que precisa ser reescrito para cada processador e equipamento.
O JVM exerce o papel de um "tradutor simultâneo". É ele quem lê o programa Java e
diz para um equipamento específico o que deve ser feito para realizar aquela tarefa. Ele
funciona como um intermediário. É como um intérprete de um técnico de futebol que não fala
a língua dos jogadores:
Nome do
Técnico
Parreira
Parreira
Parreira

Língua do
Técnico
Português
Português
Português

Conversão

Nome do
Programa
MeuPrograma
MeuPrograma
MeuPrograma

Línguagem do
Programa
Java
Java
Java

Conversão

Intérprete P/A
Intérprete P/I
Intérprete P/J

JVM J/P4
JVM J/PPC
JVM J/A7

Língua dos
Jogadores
Árabe
Inglês
Japonês
Línguagem do
Processador
Pentium IV ASM
PowerPC ASM
ARM7 ASM

Perceba que ao trocar a língua do time, não é preciso trocar o técnico nem a língua
que ele fala, pois existe um intérprete que faz as traduções. Se trocar o time e mantiver o
técnico, basta trocar o intérprete. No caso do programa em Java, ocorre o mesmo: não é
preciso trocar o programa nem a linguagem dele quando se troca de processador: basta trocar
a JVM.
Como existe um passo a mais de tradução, isso tem influência direta no desempenho
das aplicações Java. Apesar de aplicações Java possuírem um desempenho bastante superior
ao de linguagens script normais, seu desempenho é bastante mais lento que uma linguagem
compilada como C (de 10 a 20x mais lenta). Entretanto, os fabricantes não têm se mostrado
muito preocupados com esse "problema", dado que os equipamentos têm poder de
processamento cada vez maior a custos cada vez menores: preservar o investimento em
software desenvolvido acaba sendo muito mais importante quando se visa lucro em alguns
mercados (como o dos celulares).

Programa Mínimo em Java
Quando começamos a aprender uma linguagem, é sempre útil examinar um programa
mínimo nesta linguagem. Em Java, o programa mínimo é composto de uma única classe com
um único método main, como pode ser visto a seguir.
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Este programa, se gravado com o nome BemVindo.java, pode ser compilado com o
comando javac BemVindo.java e, posteriormente, executado com o comando java
BemVindo . Por ser um programa mínimo, este programa mostra o que minimamente é
necessário à construção de um programa java:
1) Uma classe
2) Um método
É impossível construir um programa java que faça qualquer coisa útil sem estas duas
partes. A classe deste programa mínimo é a BemVindo, e o método é o main. Antes de entrar
em mais detalhes sobre cada um dos descritores indicados, vejamos algumas regras básicas
do Java.

Regras Gerais do Java
Inicialmente, algumas regras e boas recomendações com relação à nomes de arquivos,
classes, métodos e campos:
1) Cada arquivo .java pode conter apenas uma classe pública, ou seja, uma única
classe que pode ser usada por um programa maior. Se um arquivo .java contiver mais que
uma classe, todas as classes excedentes devem ser declaradas como private e serão usadas
apenas por classes definidas dentro deste mesmo arquivo .java.
2) Um arquivo .java deve ter um nome exatamente igual ao de sua classe pública.
Assim, se a classe pública chama-se BemVindo, o nome do arquivo será BemVindo.java.
3) Convenção: nomes de pastas, arquivos, classes, métodos e campos só podem conter
caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9) e underline/underscore (_) e nunca devem começar com
números. Nunca use espaços nem caracteres acentuados e/ou especiais.
4) Convenção: nomes de classes devem sempre começar com letra maiúscula. Nomes
de métodos e variáveis devem sempre começar com letras minúsculas. Se o nome da classe,
métdo ou campo tiver mais de uma palavra, como "meu campo" ou "minha classe", os
espaços devem ser eliminados e a primeira letra de cada palavra deve ser feita maiúscula,
como em meuCampo e MinhaClasse.
5) Convenção: use sempre nomes de pastas, arquivos, classes, métodos e campos que
descrevam bem seu significado, mas sempre tão curtos quanto possível.
Agora vejamos um pouco sobre outros componentes da linguagem.
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Comentários de Código
O java permite comentários de 3 formas básicas: // , /* */ e /** */
1) Comentários de linha (//): o compilador ignorará tudo que estetiver na mesma linha
a partir da indicação.
2) Comentários multi-linhas (/* */): o compilador ignorará tudo que estiver entre o
marcador /* e o marcador */.
3) Comentários tipo "JavaDoc" (/** */): o compilador ignorará tudo que estiver entre
o marcador /** e o marcador */, de forma similar aos comentários multilinhas. Entretanto, é
possível colocar algumas "instruções" dentro destes comentários (todas iniciadas com "@"),
como @author, que são processadas por um programa especial chamado "JavaDoc", para
gerar documentação do seu programa automaticamente.

Declarando Variáveis e Campos
O java é um tipo de linguagem conhecido como "fortemente tipada". Isso significa
que ele só consegue trabalhar com variáveis/campos se souber qual é o tipo desta variável ou
campo. A forma de declarar uma variável é (dados entre colchetes [] são opcionais; dados
entre menor/maior <> são obrigatórios):
[escopo] <tipo da variável> <nome da variável> [= valor] ;
Os tipos básicos existentes são:
boolean
byte
char
int
long
float
double

true/false
número de 8 bits, com sinal (-128 a 127)
número de 16 bits, sem sinal (0 a 65535)
número de 32 bits, com sinal (-2.147484E+09 a +2.147484E+09)
número de 64 bits, com sinal (-9.223372E+18 a +9.223372E+18)
número de 32 bits, ponto flutuante
número de 64 bits, ponto flutuante

Note que números inteiros longos devem ser sufixados com a letra L e números de
ponto flutuante float devem ser sufixados com a letra F. Uma construção como a feita abaixo
vai gerar um erro de compilação:
long meuNumero = 10000000000;
A forma correta de especificar é:
long meuNumero = 10000000000L;
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O mesmo valento para um número como:
float meuFloat = 3.4F
Neste caso, esquecer o F não vai causar erro na compilação, mas pode causar erros de
arredondamento.
O [escopo], opcional, identifica se um campo é público ou privativo dentro de uma
classe... ou ainda se ele é protegido:
public
protected
private

todos podem acessar este campo (incluindo outras classes)
apenas objetos desta classe e subclasses podem acessar o campo
apenas aquele um objeto daquela calsse pode acessar este campo

Tipos de Dados Complexos
Além dos tipos de dados básicos já definidos (boolean, byte, char, int, long, float e
double) existe ainda dois outros tipos de dados que o Java compreende: classes e vetores.
Por exemplo: se queremos armazenar uma seqüência de números, podemos fazer da
seguinte forma:
char meuVetor1[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
Note que os colchetes definem que é um vetor. Podemos também criar matrizes
(vetores bidimensionais), usando uma seqüência dupla de colchetes:
char meuVetor2[][] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
Podem ser criadas matrizes com mais dimensões, bastando aumentar o número de
colchetes.
Um outro exemplo: se quisermos armazenar um texto de até 15 caracteres, podemos
definir uma variável como um vetor de 16 posições (15 caracteres mais uma indicando o fim
do texto):
public char meuVetor[16];
Note os colchetes e o número interno. Os colchetes indicam que é um vetor, ou seja,
uma seqüência de dados do mesmo tipo, e o número representa o máximo de dados qeu
vamos guardar neste vetor.
Se declararmos, dentro de um método:
char meuVetor[] = {'T', 'e', 'x', 't', 'o'};

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

7

O conteúdo do vetor será:
meuVetor[0] meuVetor[1] meuVetor[2] meuVetor[3] meuVetor[4]
T
e
x
t
o
Repare que usamos o número para definir qual posição do vetor queremos acessar.
Entretanto, observe que esta forma de definir um vetor não é muito pratica para lidar
com texto. Se cada vez que fossemos definir um texto precisássemos definí-lo letra por letra,
seria bastante trabalhoso. Mas, como o Java permite que usemos uma classe como tipo de
dado, a Sun já criou a classe String, que podemos usar como tipo de dado para texto. A
mesma declaração de texto em um método usando o tipo de classe String seria:
String minhaString = "Texto";
A classe String "encapsula" todas as complexidades envolvidas ao lidar com textos e
nos fornece várias facilidades, como veremos mais adiante nas aulas práticas. Como um
exemplo final nesta aula, nosso programa mínimo poderia ser reescrito para mostrar um
pouco do que foi visto nesta aula:
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Aula 05 - Laboratório
Evoluindo com o Java e o BlueJ
1. Abra o BlueJ.
2. Abra o projeto da aula anterior, em "Project > Open Project". Uma janela aparecerá
pedindo para que você selecione o projeto: indique o arquivo criado na aula anterior.
3. Clique duas vezes na folhinha com a descrição do projeto e a atualize da seguinte
forma (e depois feche a janela):

4. Neste instante, o projeto deve estar sendo mostrado, com a classe "Pessoa" que foi
criada na aula passada. Clique duas vezes na classe Pessoa e a janela com o código da mesma
será apresentada. Vá até o fim do código e observe como o texto é impresso:

Note que para que alguma rotina imprima informações básicas sobre os objetos, tal
rotina está acessando diretamente as variáveis. Vejamos uma forma alternativa de imprimir
essas informações sem que seja necessário acessar os dados, deixando que os próprios objetos
construam sua descrição.
5. Como já foi falado, toda classe em Java deriva de uma classe chamada Object. Esta
classe Object possui alguns métodos que todas as classes que criamos em Java herdam. Um
destes métodos é o método toString. Este método é chamado sempre que se tenta imprimir
um objeto como se fosse um texto. Vejamos como é o comportamento deste método quado
tentamos imprimir o objeto joao. Para isso, modifique a função main, acrescentando a
seguinte linha ao fim da função:

6. Para ver o que aconteceu, clique no objeto Pessoa com o botão direito e selecione o
método main para ser executado. A saída deve conter algo como "Pessoa@18825b3". Essa é
a saída padrão do método toString da classe Object: ela imprime o nome da classe do objeto e
o endereço de memória em que o objeto se encontra.
7. Vamos agora substituir o comportamento do método toString na classe Pessoa.
Acrecente o seguinte método à classe pessoa:
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8. Execute novamente o método main através do menu da classe Pessoa. Observe que
agora onde antes aparecia "Pessoa@18825b3" agora aparece um texto com o nome e a idade
do objeto joao.
9. Reescreva o método main da seguinte forma:

E execute novamente o método main. Observe que o resultado agora é idêntico ao do
programa original, mas agora são os próprios objetos que geram suas descrições, através do
método toString. Assim, qualquer programa pode pedir que os objetos da classe pessoa se
descrevam sem nem mesmo saber o que estes objetos são ou possuem internamente.
10. Vamos agora criar uma nova classe. Clique no botão "New Class", indique o
nome Homem para esta classe e o tipo "class". A classe Homem deve aparecer ao lado da
classe Pessoa. Arraste essa caixinha para uma posição inferior à da Pessoa.
11. Vamos indicar agora que a classe Homem é derivada da classe pessoa. Para isso,
clique no botão com a seta de "especialização" (com linha cheia, a ponta é um triângulo).
Agora clique (uma vez só) com o botão esquerdo do mouse sobre a classe Homem e então
clique (uma vez só) sobre a classe Pessoa. Uma indicação que "Homem é uma Pessoa" deverá
aparecer, através de uma seta.
12. Clique duas vezes na classe Homem. A janela de código aparecerá. Deixe apenas
o seguinte trecho de código (apagando todo o resto):

13. Note o uso do modificador "extends" na declaração da classe. Esse modificador
significa que a classe Homem herda os métodos e variáveis públicos e protegidos da classe
Pessoa. Vamos agora definir o método construtor da classe Homem:
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14. Uma novidade aparece aqui: a palavra especial super. Da mesma forma que a
palavra this indica que estamos nos referindo ao objeto atual, a palavra super significa que
estamos nos referindo à classe superior (superclasse), que neste caso é a classe Pessoa. O que
este construtor faz é simplesmente pegar os parâmetros passados pelo usuário (nome e idade)
e repassá-los para o construtor da classe Pessoa.
15. Vamos criar agora o método toString da classe Homem, da seguinte forma:

Como as variáveis nome e idade são definidas como public na classe Pessoa, elas
podem ser acessadas normalmente por qualquer método da classe Homem como se fossem
suas próprias variáveis.
16. Agora vamos definir o método main da classe Homem, da seguinte forma:

Note que agora o objeto joao é definido como da classe Homem, e não mais da classe
pessoa.
17. Clique com o botão direito na classe Homem e selecione o método main mais de
cima (o primeiro deles é o da classe Homem, o segundo é o da classe Pessoa, que foi
herdado), lembrando de selecinar OK na janelinha que vai aparecer. O seguinte texto deve
aparecer:

18. Reproduza os passos 10 a 16 para criar a classe Mulher, fazendo as correções
adequadas. Na repetição do passo 16, lembre-se que o nome da mulher é "Maria Alves" e sua
idade é 17.
19. Após compilar a classe Mulher, clique com o botão direito nesta classe e selecione
o método main mais de cima ), lembrando de selecinar OK na janelinha que vai aparecer. O
seguinte texto deve aparecer:
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Notas da Aula 06: Revisão de Java - Parte 2
Prof. Daniel Caetano

Construindo uma Classe
Na aula anterior, foi visto como declarar variáveis (ou campos, ou atributos), os tipos
de variáveis básicas e foi citada a noção de escopo. Nesta aula vamos interligar esses
conceitos com o conceito de classe, e aprofundar a idéia de escopo. Para tanto, o primeiro
passo é estudar como podemos declarar uma classe, lembrando que a declaração é sempre
necessária para que o compilador Java possa compreender o que significa aquilo que
estamos escrevendo.
De forma similar aos campos, a declaração de classes é feita da seguinte forma:
[escopo] class <nome da classe> [extends <outra classe>] [implements <interface>]
{
// definições internas da classe
// tudo que estiver aqui *faz parte* da classe
}
Por exemplo:
public class Aviao extends Aeronave implements DirecaoPorJoystick
{
// Atributos de avião
...
// Métodos de avião
...
}
O escopo de uma classe pode ser:
abstract
final
public
private

só existe a declaração da classe, ela não é implementada
essa classe não pode ter subclasses
um objeto de qualquer classe pode criar objetos desta classe
apenas objetos de classes do mesmo arquivo .java podem criar objetos
desta classe

Exemplos de classes public e private:
Pessoa.java
public class Pessoa
private class Cabeca
private class Corpo

SalaDeAula.java
public class SalaDeAula
private class Lousa
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Aqui temos dois arquivos de código: Pessoa.java e SalaDeAula.java. Como visto
anteriormente, cada um deles pode conter várias classes: o Pessoa.java contém as classes
Pessoa, Cabeca e Corpo e o SalaDeAula.java contém as classes SalaDeAula e Lousa.
Como visto anteriormente, cada arquivo de código pode conter apenas uma classe
pública, e ela deve ter o mesmo nome do arquivo (Pessoa.java tem a classe pública Pessoa e
SalaDeAula.java tem a classe pública SalaDeAula). Repare, entretanto, que ambos os
arquivos possuem várias outras classes privativas (private). O arquivo Pessoa.java contém as
classes privativas Cabeca e Corpo. Já o arquivo SalaDeAula.java contém a classe privativa
Lousa. Mas o que isto significa?
Bem, isto significa que um objeto da classe SalaDeAula pode criar objetos da classe
Pessoa. Da mesma forma, objetos da classe Pessoa pode criar objetos da classe SalaDeAula.
Isso ocorre porque ambas são classes públicas.
Por outro lado, um objeto da classe Pessoa pode criar objetos das classes Cabeca e
Corpo, já que elas são classes privativas mas estão no mesmo arquivo que a classe Pessoa
(arquivo Pessoa.java). Entretanto, um objeto da classe Pessoa não pode criar objetos da
classe Lousa: a classe Lousa é de acesso privativo de objetos de classes do arquivo
SalaDeAula.java.
Analogamente, um objeto da classe SalaDeAula pode criar objetos das classes Lousa,
já que esta é uma classe privativa, mas está no mesmo arquivo que a classe SalaDeAula
(arquivo SalaDeAula.java). Entretanto, um objeto da classe SalaDeAula não pode criar
objetos das classes Cabeca e Corpo: as classes Cabeca e Corpo são de acesso privativo de
objetos de classes do arquivo Pessoa.java.
Para que usamos estes dois tipos de classes? Por que não fazer Cabeca ser uma classe
pública em um arquivo Cabeca.java? Bem, a razão para isso é a lógica e, eventualmente, o
projeto global.
A razão lógica é que, no modelo sugerido, o objeto cabeça não faz sentido num
contexto em que não exista o objeto Pessoa. Se no nosso software, por alguma razão, a
cabeça pudesse ser arrancada da pessoa e continuasse a existir como um objeto manipulável
por outros objetos do software, faria total sentido modelar a classe Cabeca como um objeto
público em um arquivo Cabeca.java.
A questão do Projeto Global leva em consideração que, se um objeto não precisa ser
usado fora de um determinado contexto, ele deve sempre ser declarado como privativo àquele
contexto (no caso, o contexto é o arquivo Pessoa.java). Isso ocorre para evitar que se tivermos
uma classe Pessoa e outra Cachorro, ambas com uma classe Cabeca própria, haja confusão
nos nomes, o que forcaria a uma redefinição para CabecaDePessoa e CabecaDeCachorro.
Esse tipo de situação deve ser evitado sempre que possível.
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As diretivas opcionais "extends" e "implements"
A diretiva extends serve para implementar uma classe especializada. Nas aulas
anteriores já foi falado extensivamente sobre a classe Pessoa, que pode ser especializada
como a classe Homem, por exemplo. As declarações de classes para este caso seriam:
Arquivo Pessoa.java
public class Pessoa
{
// definição da classe pessoa
}
Arquivo Homem.java
public class Homem extends Pessoa
{
// definição da classe Homem
}
Isso significa que a classe Homem é uma extensão (extends) da classe Pessoa. Por
essa razão, um objeto da classe Homem se comporta, para todos os efeitos, como um objeto
da classe Pessoa (possui os mesmos métodos e campos públicos e protegidos - o atributo
protegido veremos a seguir). Assim, se um objeto da classe pessoa tem um campo público
chamado idade, um objeto da classe Homem também vai possuir este mesmo campo, sem
declará-lo explicitamente.
Note que o significado semântico das classes Pessoa e Homem é intimamente ligado.
Num sentido físico, um Homem é uma especialização de uma Pessoa.
A diretiva implements tem uma função semelhante à da diretiva extends, mas é usada
quando o significado semântico das classes relacionadas não é intimamente ligado. E quando
isso acontece? Bem, pense num joystick de videogame que simula uma direção de carro.
Seguramente o joystick não é uma especialização dos controles de um carro (isso não faz o
menor sentido físico!), entretanto, sua forma de operação pode ser exatamente a mesma.
Neste caso, as duas classes (por exemplo: JoystickDeVolante e ControleDeCarro) são
desconexas mas compartilham a mesma interface, ou seja, implementam a mesma interface.
Com isso, pode-se fazer uma programação que alguém que saiba dirigir um carro real
(o que seria feito através da classe ControleDeCarro) possa também manipular o carro de um
jogo de videogame (o que seria feito através da classe JoystickDeVolante).
Entretanto, como já vimos, o Java é uma linguagem "fortemente tipada", o que
significa que o programa precisa saber, a priori, quais são os tipos de variáveis e objetos com
os quais ele vai lidar. Então, se eu declarar a classe Pessoa assim:

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

4

Arquivo Pessoa.java
public class Pessoa
{
ControleDeCarro controleDoCarro;
}
Um objeto da classe Pessoa não será capaz de controlar um joystick que seja similar
ao controle de um carro, pois este é de uma classe diferente (JoystickDeVolante). De forma
inversa, se declarar a classe pessoa assim:
Arquivo Pessoa.java
public class Pessoa
{
JoystickDeVolante joystickDoVideogame;
}
Um objeto da classe Pessoa vai saber operar um joystick, mas não saberá manejar um
carro, já que o controle de um carro real é de uma classe diferente (ControleDeCarro).
Como resolver essa situação?
Usando uma interface. Declaramos uma interface ControleTipoVolante e dizemos
que tanto JoystickDeVolante quanto ControleDeCarro implementa esta interface. Depois
disso, relacionamos a classe Pessoa à interface ControleTipoVolante, e não aos tipos de
objetos específicos. Isso seria feito da seguinte forma:
Arquivo ControleTipoVolante.java
public interface ControleTipoVolante
{
// Definições da interface (métodos públicos e abstratos - public abstract)
}
Arquivo JoystickDeVolante.java
public class JoystickDeVolante implements ControleTipoVolante
{
// Definições da classe joystick de volante
}
Arquivo ControleDeCarro.java
public class ControleDeCarro implements ControleTipoVolante
{
// Definições da classe controle de carro
}
E, finalmente, definimos a classe pessoa da seguinte forma:
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Arquivo Pessoa.java
public class Pessoa
{
ControleTipoVoltante controleVolante1;
ControleTipoVoltante controleVolante2;
public Pessoa()
{
controleVolante1 = new ControleDeCarro();
controleVolante2 = new JoystickDeVolante();
}
}
E a necessidade está preenchida.
Vale lembrar que uma interface só deve ter métodos abstract (sem implementação) e
campos constantes. Ela não jamais deve conter informações acerca de como as atividades são
desenvolvidas, mas apenas quais atividades podem ser desenvolvidas. Não é necessário
declarar os métodos como "public abstract" e as variáveis como "public static final": isso já é
implícito ao se declarar uma interface.
Uma outra consideração importante é que ao declararmos que uma classe implementa
uma certa interface, essa classe deve implementar todos os métodos e campos desta interface.
Caso contrário, é necessário declarar a classe como abtrata (abstract) e ela não poderá ser
usada para gerar objetos.
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Aula 06 - Laboratório
Evoluindo com o Java e o BlueJ - Parte 2
Na aula de hoje as classes Homem e Mulher serão especializadas de uma forma mais
adequada e, para isso, teremos de alterar a classe Pessoa.
Exercício com o BlueJ
1. Abra o BlueJ.
2. Abra o projeto da aula anterior, em "Project > Open Project". Uma janela aparecerá
pedindo para que você selecione o projeto: indique o arquivo criado na aula anterior.
3. Clique duas vezes na folhinha com a descrição do projeto e a atualize da seguinte
forma (e depois feche a janela):

4. Neste instante, o projeto deve estar sendo mostrado. Clique duas vezes na classe
Mulher para que seu código seja mostrado. Vamos atualizar essa classe para que ela "minta" a
idade, dizendo possuir 10% menos idade do que, de fato, possui.
5. Uma primeira forma de fazer isso é modificando o código do método toString da
classe mulher para o código apresentado abaixo:

Compile e execute o método main da classe mulher e observe que agora ele informa
que a idade é 15.3 anos, quando sabemos que, na verdade, a idade dela é 17 anos. Mas
existem dois problemas com esse código: 1) Ninguém diz que tem 15,3 anos. Ou a pessoa diz
ter 15 ou diz ter 16 anos. 2) Ainda é possível para algum objeto externo (como o objeto
homem) ler a idade real da mulher. Vamos resolver um problema de cada vez.
6. O primeiro problema é o arredondamento da idade. Como idade segue o critério de
'truncamento' como arredondamento (ou seja, simplesmente desprezamos o valor das casas
decimais), podemos usar um truque: dizer para que a função toString apenas imprima a parte
inteira do número. Isso pode ser feito mudando a função toString da seguinte forma:
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Observe o indicador (int) que foi acrescentado antes da conta da idade. Ele diz para o
Java considerar o resultado daquela conta como um inteiro e, por conseqüência, o Java ignora
suas casas decimais. Se compilar e executar o método main da classe mulher, verá que agora
a idade impressa é 15 anos, sem casas decimais.
7. Agora, o segundo problema. Primeiramente, vejamos como é possível ver a idade
original? Bem, é simples: basta alterar o método main da classe mulher da seguinte forma:

Ao compilar e executar novamente o método main da classe Mulher, você deve ter
observado que a saída da Idade Real indica 17 anos. Embora esse possa ser o comportamento
desejado em alguns casos, não é o comportamento desejado neste caso. Não queremos que
objetos externos tenham como saber qual é a idade real de um objeto da classe Mulher.
8. A solução para este problema é tornar o campo idade do objeto mulher como sendo
do tipo private. Entretanto, este campo foi definido na classe Pessoa, não na classe Mulher
(ele foi herdado pela classe Mulher). Temos então duas alternativas: 1) Redefinir o campo
idade como sendo private dentro da classe mulher ou 2) Redefinir o método como private
dentro da classe Pessoa. A primeira alternativa não é adequada: de uma forma geral, não
devemos tornar uma variável que era pública como privada em uma classe especializada. O
compilador não vai reclamar, mas isso quebra a compatibilidade de interface que deve existir
entre objetos menos especializados e mais especializados, uma vez que objetos que sabem
operar a classe Pessoa podem ter problemas para operar a classe Mulher. Vamos então adotar
o segundo caminho: transformar em private o campo idade na classe pessoa. Para isso, ache a
linha onde é declarado o campo idade na classe pessoa e modifique-o para:

Compile a classe Pessoa e execute seu método main. Observe que a classe deve ter
funcionando perfeitamente. Note que tanto a classe Homem quanto a classe Mulher estão
hachurados neste instante. Tente compilá-los e veja que ocorre um erro em comum: "idade
has private access in Pessoa". Isso significa que a nossa classe Homem/Mulher está tentando
acessar um campo privativo da classe Pessoa e isso não é permitido pelo Java. Em alguma
situações você de fato precisa ter acesso direto aos campos da superclasse dentro da sua
classe especializada. Neste caso (e apenas neste caso) você deve trocar a diretiva "private" na
declaração do método por "protected". A diretiva protected faz com que o comportamento do
campo seja o de public para classes especializadas da classe original e private para outras
classes quaisquer. Mas isso é para casos específicos. O que fazer no nosso caso?
9. Bem, no nosso caso - e no caso geral - o que devemos fazer é criar métodos
públicos na classe Pessoa para que a idade possa ser recuperada (getIdade) ou alterada
(setIdade). Insira então os seguintes métodos na sua classe Pessoa:

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

8

10. Antes de compilar a classe Pessoa, altere todos os lugares nesta classe onde o
campo idade é acessado diretamente para que ele seja acessado pelos métodos getIdade e
setIdade:

11. Compile e execute o método main da classe Pessoa. Veja que ela continua
funcionando de forma perfeita. Mas se tentarmos compilar as classes Homem e Mulher, o
mesmo problema volta a ocorrer. Como resolver esse problema? Ora, temos métodos
públicos para acessar a idade.
12. Vamos modificar a classe Homem para que acesse o valor da idade através destes
métodos públicos. O único lugar que acessa o campo nome, dentro da classe Homem, é o
método toString. Modifique seu conteúdo para:

13. Compile e execute o método main da classe Homem e você verá que ela passou a
se comportar como deveria. Repita a modificação do passo 12 para a classe Mulher. Compile
e execute o método main da classe Mulher e veja que... epa! Continua sendo acessível a idade
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original da mulher! Sim, de fato, ainda é. Para corrigir isso, precisaremos redefinir a função
getIdade da classe Mulher.
14. Para isso crie o seguinte método getIdade() na classe mulher (note o uso da
palavra "super" para fazer uma referência ao método da classe original, a "superclasse"
Pessoa):

Considerando que a correção de idade agora já é feita no método getIdade da mulher,
aproveite e modifique o método toString para:

15. Compile a classe Mulher, execute seu método main e você poderá observar que,
em ambos os casos, a idade impressa é 15, o comportamento que desejávamos.
16. Faça as modificações necessárias nas classes Pessoa, Homem e Mulher para que o
campo nome também seja private. Será necessário criar os métodos String getName() e
Boolean setName(String nome) na classe Pessoa, e usar o método getName para acessar o
nome nas classes Homem e Mulher.
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Aula 06 - Laboratório
Evoluindo com o Java e o BlueJ - Parte 2
Exercício com o BlueJ
1. Abra o BlueJ.
2. Abra o projeto da aula anterior, em "Project > Open Project". Uma janela aparecerá pedindo
para que você selecione o projeto: indique o arquivo criado na aula anterior.
3. Clique duas vezes na folhinha com a descrição do projeto e a atualize da seguinte forma (e
depois feche a janela):

4. Neste instante, o projeto deve estar sendo mostrado. Clique duas vezes na classe Mulher para
que seu código seja mostrado. Vamos atualizar essa classe para que ela "minta" a idade, dizendo possuir
10% menos idade do que, de fato, possui.
5. Uma primeira forma de fazer isso é modificando o código do método toString da classe mulher
para o código apresentado abaixo:

Compile e execute o método main da classe mulher e observe que agora ele informa que a idade é
15.3 anos, quando sabemos que, na verdade, a idade dela é 17 anos. Mas existem dois problemas com
esse código: 1) Ninguém diz que tem 15,3 anos. Ou a pessoa diz ter 15 ou diz ter 16 anos. 2) Ainda é
possível para algum objeto externo (como o objeto homem) ler a idade real da mulher. Vamos resolver
um problema de cada vez.
6. O primeiro problema é o arredondamento da idade. Como idade segue o critério de
'truncamento' como arredondamento (ou seja, simplesmente desprezamos o valor das casas decimais),
podemos usar um truque: dizer para que a função toString apenas imprima a parte inteira do número. Isso
pode ser feito mudando a função toString da seguinte forma:

Observe o indicador (int) que foi acrescentado antes da conta da idade. Ele diz para o Java
considerar o resultado daquela conta como um inteiro e, por conseqüência, o Java ignora suas casas
decimais. Se compilar e executar o método main da classe mulher, verá que agora a idade impressa é 15
anos, sem casas decimais.
7. Agora, o segundo problema. Primeiramente, vejamos como é possível ver a idade original?
Bem, é simples: basta alterar o método main da classe mulher da seguinte forma:

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

2

Ao compilar e executar novamente o método main da classe Mulher, você deve ter observado que
a saída da Idade Real indica 17 anos. Embora esse possa ser o comportamento desejado em alguns casos,
não é o comportamento desejado neste caso. Não queremos que objetos externos tenham como saber qual
é a idade real de um objeto da classe Mulher.
8. A solução para este problema é tornar o campo idade do objeto mulher como sendo do tipo
private. Entretanto, este campo foi definido na classe Pessoa, não na classe Mulher (ele foi herdado pela
classe Mulher). Temos então duas alternativas: 1) Redefinir o campo idade como sendo private dentro da
classe mulher ou 2) Redefinir o método como private dentro da classe Pessoa. A primeira alternativa não
é adequada: de uma forma geral, não devemos tornar uma variável que era pública como privada em uma
classe especializada. O compilador não vai reclamar, mas isso quebra a compatibilidade de interface que
deve existir entre objetos menos especializados e mais especializados, uma vez que objetos que sabem
operar a classe Pessoa podem ter problemas para operar a classe Mulher. Vamos então adotar o segundo
caminho: transformar em private o campo idade na classe pessoa. Para isso, ache a linha onde é declarado
o campo idade na classe pessoa e modifique-o para:

Compile a classe Pessoa e execute seu método main. Observe que a classe deve ter funcionando
perfeitamente. Note que tanto a classe Homem quanto a classe Mulher estão hachurados neste instante.
Tente compilá-los e veja que ocorre um erro em comum: "idade has private access in Pessoa". Isso
significa que a nossa classe Homem/Mulher está tentando acessar um campo privativo da classe Pessoa e
isso não é permitido pelo Java. Em alguma situações você de fato precisa ter acesso direto aos campos da
superclasse dentro da sua classe especializada. Neste caso (e apenas neste caso) você deve trocar a
diretiva "private" na declaração do método por "protected". A diretiva protected faz com que o
comportamento do campo seja o de public para classes especializadas da classe original e private para
outras classes quaisquer. Mas isso é para casos específicos. O que fazer no nosso caso?
9. Bem, no nosso caso - e no caso geral - o que devemos fazer é criar métodos públicos na classe
Pessoa para que a idade possa ser recuperada (getIdade) ou alterada (setIdade). Insira então os seguintes
métodos na sua classe Pessoa:

10. Antes de compilar a classe Pessoa, altere todos os lugares nesta classe onde o campo idade é
acessado diretamente para que ele seja acessado pelos métodos getIdade e setIdade:
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11. Compile e execute o método main da classe Pessoa. Veja que ela continua funcionando de
forma perfeita. Mas se tentarmos compilar as classes Homem e Mulher, o mesmo problema volta a
ocorrer. Como resolver esse problema? Ora, temos métodos públicos para acessar a idade.
12. Vamos modificar a classe Homem para que acesse o valor da idade através destes métodos
públicos. O único lugar que acessa o campo nome, dentro da classe Homem, é o método toString.
Modifique seu conteúdo para:

13. Compile e execute o método main da classe Homem e você verá que ela passou a se comportar
como deveria. Repita a modificação do passo 12 para a classe Mulher. Compile e execute o método main
da classe Mulher e veja que... epa! Continua sendo acessível a idade original da mulher! Sim, de fato,
ainda é. Para corrigir isso, precisaremos redefinir a função getIdade da classe Mulher.
14. Para isso crie o seguinte método getIdade() na classe mulher (note o uso da palavra "super"
para fazer uma referência ao método da classe original, a "superclasse" Pessoa):

Considerando que a correção de idade agora já é feita no método getIdade da mulher, aproveite e
modifique o método toString para:

15. Compile a classe Mulher, execute seu método main e você poderá observar que, em ambos os
casos, a idade impressa é 15, o comportamento que desejávamos.
16. Faça as modificações necessárias nas classes Pessoa, Homem e Mulher para que o campo
nome também seja private. Será necessário criar os métodos String getName() e Boolean
setName(String nome) na classe Pessoa, e usar o método getName para acessar o nome nas classes
Homem e Mulher.
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Notas da Aula 07: Revisão de Java - Parte 3
Prof. Daniel Caetano

Declarando Métodos
Antes de mais nada, é importante ressaltar o que é e para que serve um método. Um
método é a descrição de algo que um objeto de uma determinada classe pode fazer. Assim, se
a classe Pessoa possui um método andar, então um objeto desta classe deve ser capaz de
andar.
E para que serve o método? Bem, o método serve para ser chamado, algo que é
chamado "passagem de mensagens" na orientação a objetos. Quando dizemos que um objeto
da classe Chefe passou a mensagem "trabalhar" para um objeto da classe Funcionário, é o
mesmo que dizer que esse objeto da classe Chefe chamou o método "trabalhar" do objeto da
classe Funcionário. A conseqüência disso deve ser o objeto da classe funcionário realizar uma
série de atividades que realizem um trabalho desejado.
Os métodos são sempre definidos dentro de uma classe. Assim, uma declaração de
método fora dos demarcadores de classe { } causam erro durante a compilação. A declaração
de um método é, de maneira geral, feita da seguinte forma:
[escopo] <tipoDeRetorno> <nomeDoMetodo> ([tipoDaVar <nomeDaVar>][, ...])
{
}
Por exemplo:
public int multiplicaPorDois (int valor)
{
// ... operações executadas pelo método entram aqui
}
O campo tipoDeRetorno indica o que esse método "responde" a quem o chamou. No
caso do exemplo, o método "responde" um número inteiro.
O nomeDoMetodo deve ser um nome curto e, ao mesmo tempo, descritivo do que o
método faz, qual a função que ele executa. O nome do exemplo não é muito bom: algo como
multPor2 seria algo melhor, embora de leitura um pouco mais complexa.
O tipoDaVar dentro dos parênteses indica o tipo do dado nomeDaVar, que é um
parâmetro do método, ou seja, um valor que o método vai receber para que ele possa fazer
seu processamento e dar uma resposta.
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O escopo é similar ao que já visto para classes e campos, com pequenas variações:
Escopo
final
public
protected
private
static

Significado
método não pode ser modificado em classes especializadas
método pode ser chamado a partir de qualquer parte do programa
método só pode ser chamado por membros da classe e descendentes
método só pode ser chamado por membros da classe
método é da classe, e não do objeto.

Existem outras definições de escopo, mas essas são as mais comuns. Os usos dos
escopos ficam claros pelo seu significado na tabela acima, a não ser pelo escopo static. A
função desta definição de escopo é melhor detalhada abaixo.
Apesar de os métodos sempre serem definidos dentro de uma classe, eles podem ser
da classe (indicado com o escopo static) ou de um objeto da classe (sem especificar o
escopo static). Um método da classe não precisa que existam objetos daquela classe para
serem chamados e são executados através de uma chamada do tipo:
NomeDaClasse.metodoDaClasse();
Note a indicação da classe como "dona" do método. Já os métodos que são dos
objetos de uma classe só podem ser chamados se um objeto tiver sido criado, e são
executados através de uma chamada do tipo:
nomeDoObjeto.metodoDoObjetoDaClasse();
Métodos "da classe" (ou seja, static) são usados quando suas funções dizem respeito à
classe como um todo, e não com relação a objetos desta classe. Um exemplo disso é a própria
criação de objetos, por um método que é invisível ao programador (é criado pelo próprio
compilador). Outra função para um método deste tipo seria um contador de objetos de uma
classe (chamado a cada vez que um objeto é criado).
Apesar do escopo static não ter aparecido nas definições de campo das aulas
anteriores, também os campos podem ser "da classe" (usando static) ou "dos objetos da
classe" (sem usar static).

Métodos Especiais
Existem alguns métodos especiais dentro das classes, que sempre existirão. Estes
métodos são inerentes à implementação orientada a objetos seguida pelo Java e é importante
quais são eles e para que eles existem.
A lista a seguir não é exaustiva, mas procura ser elucidativa quanto aos principais
métodos desta categoria:
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Uso
É o construtor da classe. É neste método que são definidos os valores
iniciais dos campos de um objeto, ou seja, o estado inicial de um objeto
desta classe
É chamado pelo "coletor de lixo" do java para liberar memória.
Fornece uma descrição textual de um objeto

Criando Objetos
Muito já foi discutido sobre objetos, que são criados a partir de classes e outros
detalhes. Mas até agora não foi formalizado o processo de criação de objetos. Como um
objeto é criado em Java?
Em Java, um objeto é criado a partir da diretiva new, seguindo a estrutura abaixo:
<NomeDaClasse> <nomeDoObjeto> = new <NomeDaClasse>([parametrosDeCriacao]);
O primeiro campo NomeDaClasse tem a função de declarar o tipo do objeto definido
por nomeDoObjeto. O segundo campo NomeDaClasse é, na verdade, uma indicação à
chamada do construtor dos objetos daquela classe, e os parametrosDeCriacao são
exatamente os parâmetros que serão passados para o construtor.
Por exemplo:
Pessoa funcionario = new Pessoa("João Alves", 18);
O Java interpreta isso como "Vou criar um objeto da classe Pessoa, chamado
funcionario. Esse objeto é uma nova Pessoa com as seguintes características: "Joao Alves"
e 18". O que essas características significam, vai depender do construtor da classe pessoa.

Chamando Métodos
Já foi visto, de maneira informal, como chamar métodos de classes e objetos. Agora
este tipo de chamada será formalizado. Uma chamada a um método segue sempre o seguinte
formato:
[dono_do_metodo.]<nome_do_metodo>([parametros_do_metodo]);
Os campos nome_do_metodo e parametros_do_metodo são auto-explicativos, mas
o campo dono_do_metodo exige alguma explicação. Afinal, quem é o dono do método?
Bem, o dono do método pode ser, em essência, uma classe ou um objeto de classe,
como já foi visto anteriormente na definição do escopo static. Se o "dono do método" for a
classe, ele deve ser chamado com o NomeDaClasse como "dono". Se o "dono do método" for
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um objeto da classe, nomeDoObjeto deve ser usado como "dono". Nestes casos, a chamada
ficaria similar a:
NomeDaClasse.metodoDaClasse();
nomeDoObjeto.metodoDoObjetoDaClasse();
Quando um método de um objeto precisa chamar outro método do mesmo objeto, não
é preciso indicar o dono. Desta forma, bastaria usar uma chamada do tipo:
metodoDoObjetoDaClasse();
Alternativamente, o Java fornece o indicador this para deixar explícito que se trata de
um método deste mesmo objeto. O uso seria assim:
this.metodoDoObjetoDaClasse();
O indicador this existe também para campos (onde seu uso é mais comum) e existe
em contraposição ao indicador super. Para que serve o indicador super?
Quando derivamos uma classe (ou seja: criamos uma nova classe especializada),
eventualmente precisamos re-escrever alguns de seus métodos. Para isso, basta redefinir o
método na nova classe especializada e ele automaticamente substitui o método de mesmo
nome da classe original. Entretanto, em alguns casos pode ser necessário chamar o método
original, da classe original, sem as modificações que foram introduzidas. Isso seria
impossível se não fosse o indicador super, que serve para indicar que o método a ser
executado é o da classe original, mais genérica (em inglês, superclasse). A chamada teria a
seguinte aparência:
super.metodoDoObjetoDaClasse();

Pacotes Importantes do Java
Muitas vezes foi falado, desde o início do curso, sobre reuso de código e de como isso
é facilitado pela orientação a objetos. Em realidade, a maior parte destes benefícios vêm da
existência de pacotes de classes prontas com o compilador Java.
É fácil ver que isso é verdade. Um exemplo clássico é a escrita e leitura de dados na
tela. O processo para realizar estas atividades é extremamente complexo, mas já vem
totalmente pronto na classe System, que tem um objeto estático chamado out que, por sua
vez tem um método chamado println, que usamos para imprimir um texto. Por isso podemos
simplesmente executar:
System.out.println ("Alo mundo");
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E nosso texto será impresso na tela. Toda a complexidade envolvida em imprimir este
texto está escondida dentro desta classe System e um objeto chamado out. Isso é muito
prático, pois se esta classe não existisse, seria necessário que o próprio programador
desenvolvesse sua classe de impressão na tela.
Esta classe e várias outras estão definidas num pacote chamado java.lang, um pacote
básico do Java e cujas classes estão sempre disponíveis para serem utilizadas pelos
programadores em qualquer aplicação, sem que nenhum outro passo seja necessário.
Entretanto, existem diversos outros pacotes no Java, que não são automaticamente
disponibilizados para o programador, mas que executam funções também muito importantes.
Alguns destes pacotes estão relacionados abaixo, com uma breve descrição de seu conteúdo:
Pacote
java.lang
java.util
java.io
java.net
java.awt
java.swing
java.applet

Descrição
Classes gerais (Object, String, Exception, Error, etc)
Clases de utilitários (HashTable, Vector, Enumeration)
Classes de acesso ao sistema de arquivos (Fluxo de entrada e saída)
Classes de rede (TCP/IP, Sockets)
Elementos básicos de interface gráfica (Abstract Window Toolkit)
Suporte avançado a elementos de interface (FrameWindow, etc)
Suporte a programas "embutidos", como os usados em navegadores

Excluindo-se o pacote java.lang (que é sempre disponível automaticamente), sempre
que se desejar usar qualquer classe de um destes pacotes deve-se importar tais classes.
Pensando no conceito que as classes definidas nestes pacotes são estrangeiras com relação ao
nosso programa, fica fácil entender porque essas classes precisam ser importados.
Por exemplo, uma das classes comumente importadas em programas modo texto é a
classe Scanner, do pacote java.util. Esta classe permite que um dispositivo (teclado, por
exemplo) seja lido (para receber entradas do usuário, por exemplo). Para que seja possível
criar um objeto desta classe e posteriormente seus métodos possam ser utilizados, é preciso
indicar ao nosso programa que esta classe será importada e de onde ela será importada. Isso é
feito com uma chamado do tipo:
import <pacote>.<nomeDaClasse>
No caso da classe Scanner, que está no pacote java.util, podemos indicar isso da
seguinte forma, no início do código do arquivo de uma classe, antes de qualquer outra coisa
(fora da classe, portanto):
import java.util.Scanner
A partir de então, a classe Scanner pode ser usada no programa como se ela realmente
fosse parte do programa.
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Entretanto, quando muitas classes de um mesmo pacote são usadas, pode se tornar
incômodo importar todas as classes, uma a uma. Por esta razão, é possível indicar ao Java
para importar todas as classes de um pacote, sem distinção. Isso é feito com um * no lugar do
nome da classe, na declaração do import. Assim, se for necessário incluir muitas classes do
pacote java.util, é possível utilizar a seguinte indicação:
import java.util.*

Realizando Trabalho dentro dos Métodos
Bem, até agora foi falado muito sobre as estruturas do Java, mas muito pouco sobre
como construir a parte interna dos métodos, que são as partes que realmente executam
trabalho.
As partes internas dos métodos seguem, como regra geral, uma lógica estruturada
seqüencial, que pode ser construída basicamente por estruturas de seqüência, seleção e
repetição.
Na linguagem Java, a estrutura de seqüência é automática: basta colocarmos as
instruções que realizam trabalho na ordem correta que o Java automaticamente as executará
em seqüência. Entretanto, para as estruturas de seleção e repetição existem, de fato, instruções
explícitas.
Instruções de Seleção
O Java fornece uma número suficiente de instruções de seleção, que podem ser
aninhadas, isto é, uma colocada dentro da outra. Estas instruções são as de construção do
tipo if ~ else e as construções do tipo switch ~ case. Muitas vezes é possível substituir uma
delas pela outra, mas há casos em que é mais cômodo usar uma ou outra, em favor da
legibilidade.

Estrutura if ~ else
A estrutura if ~ else serve quando temos uma decisão simples a fazer, ou seja: existem
duas possibilidades e nunca ambas ocorrem ao mesmo tempo: ou isso, ou aquilo. Por
exemplo: um aluno é aprovado se tiver média maior ou igual a 50. Então, a verificação é: "Se
nota é maior ou igual a 50, aluno aprovado. Caso contrário, aluno reprovado". Em Java isso
poderia ser expresso da seguinte forma:
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As estruturas if~else podem ser aninhadas, ou seja, podemos ter ifs dentro de ifs. Por
exemplo: se o aluno passasse caso tivesse nota de prova menor que 50 mas tivesse 70 ou mais
nos trabalhos, a estrutura ficaria assim:

Também é possível executar operações lógicas mais complexas dentro da seleção,
usando as lógicas E (&&), OU (||) e NÃO (!) dentro do if. Por exemplo, o if anterior pode ser
escrito assim:

Embora um pouco mais complexa à primeira vista, esta notação facilita a leitura,
reduz o código e pode tornar o programa mais eficiente. Lembrando a tabela verdade das
operações lógicas:
A
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
-

Operação
OU ( || )
OU ( || )
OU ( || )
OU ( || )
E ( && )
E ( && )
E ( && )
E ( && )
NÃO ( ! )
NÃO ( ! )

B
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO

Resultado
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
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Estrutura switch ~ case
A estrutura do tipo switch~case existe para situações em que temos um número finito
de tarefas a executar, dependendo de um único valor. Por exemplo, se o programa imprime o
estado atual de um MP3 player e os estados possíveis são: 0- parado, 1- tocando, 2- pausa e 3erro, isso poderia ser feito com um switch na seguinte forma:

Note que para cada valor de estado, um determinado "case" será executado. A
instrução break faz com que a execução pule para a primeira linha após os delimitadores { }
do switch. Caso não se use a instrução break, a execução continua com o caso seguinte, até
encontrar um break.
Note também o caso especial "default". Embora nem sempre estritamente necessário,
é uma boa prática de programação usá-lo, pois ajuda a diagnosticar problemas de lógica no
software. No exemplo acima, qualquer estadoDoMP3 diferente de 0 a 3 causará a execução
do caso "default". Como não é possível fazer a menor idéia do que isso seja (já que o valor do
estadoDoMP3 só deveria ser de 0 a 3) este caso especial imprime uma mensagem dizendo
que um erro desconhecido ocorreu.

Instruções de Repetição
O Java fornece uma número mais que suficiente de instruções de repetição, que
podem ser aninhadas, isto é, uma colocada dentro da outra. Estas instruções são as de
construção do tipo for, while e do ~ while. Via de regra é possível substituir uma delas pela
outra, mas há casos em que é mais cômodo usar uma ou outra, em favor da legibilidade.
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Estrutura for
A instrução for é usada quando é necessário realizar uma tarefa por um número
determinado de vezes. Ela compreende 4 partes: uma inicialização, um teste de finalização,
uma descrição de incremento e, finalmente, o trecho que deve ser repetido.
Por exemplo: se for necessário imprimir um determinado texto 3 vezes, podemos usar
uma estrutura for da seguinte forma:

O Java lê este trecho de código como:
Repita o trecho de código entre {} respeitando as seguintes regras:
1) Faça i (o contador) valer 0
2) Verifique se i é menor que 3. Se sim, execute passo 3. Se não, termine o for.
3) Execute o trecho entre { }
4) Faça i = i + 1 (ou seja, some 1 ao contador)
5) Volta ao passo 2.
O resultado desta estrutura (freqüentemente chamada de loop ou laço) é:
Texto número 0
Texto número 1
Texto número 2

Estrutura while
A instrução while é usada quando queremos que um dado conjunto de instruções seja
executado até que uma dada situação ocorra. A instrução while compreende 2 partes: um teste
de finalização e o trecho que deve ser repetido.
Por exemplo: se for necessário imprimir um determinado texto até que o usuário
digite 0 como entrada, podemos usar uma estrutura while da seguinte forma:
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O Java lê este trecho de código como "Repita o trecho de código entre {} respeitando
as seguintes regras:"
1) Verifique se dado é diferente de 0. Se sim, execute passo 2. Se não, fim do while.
2) Execute o trecho entre { }
3) Volta ao passo 1.
Note que agora a inicialização da variável e a atualização da mesma, ao contrário do
que normalmente acontece com o for, não é responsabilidade da estrutura while, e sim do
código que está antes do loop e do código do loop respectivamente.
Note também que, se a variável dado for inicializada com o valor zero (ao invés de -1,
como foi no exemplo), o trecho de código entre { } no while não será executado nenhuma
vez, pois o teste é feito antes de qualquer coisa ser executado.

Estrutura do~while
A instrução do~while é usada quando é desejado que um dado conjunto de instruções
seja executado até que uma dada situação ocorra, mas é necessário garantir que o conjunto de
instruções seja executado pelo menos uma vez. A instrução do~while compreende 2 partes:
um trecho que deve ser repetido e um teste de finalização.
Usando o mesmo exemplo da instrução while, se for necessário imprimir um
determinado texto até que o usuário digite 0 como entrada, podemos usar uma estrutura
do~while da seguinte forma:

O Java lê este trecho de código como: "Repita o trecho de código entre {} respeitando
as seguintes regras:"
1) Execute o trecho entre { }
2) Verifique se dado é diferente de 0. Se sim, volte ao passo 1. Se não, termine o
do-while.
Note que neste caso não foi necessário inicializar a variável, já que ela é lida dentro do
loop antes de ser testada. De qualquer forma, assim como no caso do while, no do~while a
inicialização da variável e a atualização da mesma, não é responsabilidade da estrutura
do~while, e sim do código que está antes do loop e do código do loop respectivamente.
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Note também que, independente do valor inicial da variável dado, o trecho de código
entre { } no do~while será executado pelo menos uma vez já que o teste só é feito depois que
o conteúdo do loop tiver sido executado uma vez.
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Aula 07 - Laboratório
Evoluindo com o Java e o BlueJ - Parte 3
Na aula de hoje, veremos a vantagem de se utilizar um método público para manipular
os campos de uma classe, utilizando campos privados, ao invés de utilizar campos públicos.
Exercício com o BlueJ
1. Abra o BlueJ.
2. Abra o projeto da aula anterior, em "Project > Open Project". Uma janela aparecerá
pedindo para que você selecione o projeto: indique o arquivo criado na aula anterior.
3. Clique duas vezes na folhinha com a descrição do projeto e a atualize da seguinte
forma (e depois feche a janela):

4. Neste instante, o projeto deve estar sendo mostrado. Na aula passada fizemos uma
séreie de modificações em nosso software, de forma que ele ficasse mais de acordo com as
boas práticas de programação. Uma destas modificações foi a de fazer com que mesmo
métodos de uma classe só acessem seus próprios campos através de seus métodos públicos.
Apesar de não ser a solução mais eficiente, é uma solução bastante elegante pois permite
maior controle dos conteúdos dos campos. Os próximos passos destinam-se a demonstrar
isso.
5. O fato de sempre serem utilizados métodos públicos para acessar campos privativos
faz com que possamos implementar de forma fácil e direta aquilo que é chamado "checagem
de consistência". Em outras palavras, permite valores incorretos e inadequados possam ser
associados aos campos. Antes de ver como implementar a checagem de consistência, vejamos
como a falta dela pode ser ruim para nosso software.
6. Clique com o botão direito na classe Pessoa e selecione a opção "new
Pessoa(String...) e informe como parâmetros o nome "João Carlos" (com as aspas!) e a
idade -10 (sem aspas, agora). Um objeto do tipo Pessoa vai aparecer em baixo na tela do
BlueJ (a caixinha vermelha). Clique com o botão direito nela e selecione a opção "Inspect",
que vai lhe mostrar o estado atual do objeto.
7. Veja que o objeto aceitou a definição de idade -10 anos, o que é algo impossível
fisicamente, além de inadequado dentro de um software. Repita o passo 6 com a classe
Homem. Veja que o comportamento é o mesmo.
8. Repetindo o passo 6 para a classe mulher, mudando o nome para "Maria da Silva" e
mantendo a idade em -10, perceba que o comportamento é idêntico. Clicando com o botão
direito no objeto da classe Mulher criado, selecione o método getIdade ou o método toString
e veja que o objeto mente a idade como -9, o que é o comportamento esperado deste objeto,
mas o resultado é igualmente inválido do ponto de vista físico.
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9. Como corrigir isso? É aí que entra a vantagem de sempre acessar o conteúdo de um
campo apenas por métodos públicos: como a única forma de escrever no campo idade é pelo
método público setIdade, podemos modificar o método setIdade para impedir que idades
inválidas sejam usadas. Para isso, modifique o método setIdade da classe Pessoa da seguinte
forma:

10. Compile a classe Pessoa novamente (note que o BlueJ automaticamente destrói os
objetos criados a partir da classe Pessoa e suas classes especializadas). Clique com o botão
direito na classe Pessoa e selecione a opção "new Pessoa(String...) e informe como
parâmetros o nome "João Carlos" (com as aspas!) e a idade -10 (sem aspas, agora). Um
objeto do tipo Pessoa vai aparecer em baixo na tela do BlueJ (a caixinha vermelha). Clique
com o botão direito nela e selecione a opção "Inspect", que vai lhe mostrar o estado atual do
objeto.
11. Observe que agora a idade marcada no objeto é ZERO. Obviamente esta não deve
ser a idade mais correta deste objeto, mas pelo menos essa idade não é inválida. Como todo o
acesso feito ao campo idade é feito pelo método público setIdade, esta simples alteração
garante que o valor da idade sempre seja um valor válido (aqui, neste exemplo, um número
entre 0 e 199).
12. Compile as classes Homem e Mulher e crie objetos delas, fazendo a inspeção de
seu conteúdo. Note que a correção que foi feita na classe Pessoa se propagou para suas
classes especializadas. Essa é uma das grandes vantagens de uma boa estruturação:
manutenção de código mais simples.
13. Entretanto, nosso código ainda não está 100% como deveria. Afinal, qual o
significado físico de algum agente externo modificar a idade de um objeto pessoa? Pode ser
que em algum caso isso seja razoável, mas no nosso caso, não existe uma razão para isso.
Para demonstrar que isso é possível, mude o código do método main da classe Homem para:
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E em seguida compile e execute o método main da classe Homem. Veja que na
segunda vez que é impresso o texto referente ao objeto maria, a idade apresentada é 21.
Segundo os requisitos aqui em consideração, isso é inadequado: um método da classe
Homem, externo ao objeto maria conseguiu alterar a idade do objeto maria!
14. Então, vamos tornar nosso código ainda mais adequado segundo as boas práticas
de programação e modificar o método setIdade da classe Pessoa para que seja um método
private, o que pode ser feito mudando a seguinte linha no código da classe Pessoa:

para

15. Observe que, se compilar a classe Pessoa e executá-las, tudo continua
funcionando, já que os acessos feitos dentro da classe Pessoa não violam a diretiva private.
Entretanto, quando tentarmos compilar a classe Homem, o erro "setIdade(int) has private
access in Pessoa" vai ocorrer. O que essa mensagem de erro diz é que os método da classe
Homem não possuem acesso ao método privativo setIdade da classe Pessoa. A correção é
simplesmente eliminar as linhas que haviam sido adicionadas ao método main da classe
Homem:

E agora as coisas estão como deveriam.
Exercícios - Serão verificados!
16. Uma dessas classes pode ser "abstract". Qual delas? Mude-a para abstract,
realizando as correções que forem necessárias.
17. Crie agora um método público chamado "aniversário" na classe que achar mais
correto, que deve adicionar um à idade do indivíduo.
18. Crie uma classe "Programa" que use as classes Homem e Mulher.
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19. A classe Programa deve, em seu método main, criar um objeto da classe Homem
chamado "Mário da Silva", de 43 anos, e um objeto da classe Mulher chamado "Silvia
Marinho", de 35 anos. Este método deve ainda imprimir um texto descritivo de ambos os
objetos e, após um aniversário de "Silvia Marinho", deve imprimir novamente o texto
descritivo de ambos os objetos.
20. Execute a classe main da classe Programa e chame o professor para a verificação.
DICA: Dependendo da forma como for implementada o método "aniversário", será
preciso mudar o escopo do método setIdade de private para protected. Não tenha medo, esta
é, de fato, a forma mais elegante de implementar.
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Aula 07 - Laboratório
Evoluindo com o Java e o BlueJ - Parte 3
Na aula de hoje, veremos a vantagem de se utilizar um método público para manipular
os campos de uma classe, utilizando campos privados, ao invés de utilizar campos públicos.
Exercício com o BlueJ
1. Abra o BlueJ.
2. Abra o projeto da aula anterior, em "Project > Open Project". Uma janela aparecerá
pedindo para que você selecione o projeto: indique o arquivo criado na aula anterior.
3. Clique duas vezes na folhinha com a descrição do projeto e a atualize da seguinte
forma (e depois feche a janela):

4. Neste instante, o projeto deve estar sendo mostrado. Na aula passada fizemos uma
séreie de modificações em nosso software, de forma que ele ficasse mais de acordo com as
boas práticas de programação. Uma destas modificações foi a de fazer com que mesmo
métodos de uma classe só acessem seus próprios campos através de seus métodos públicos.
Apesar de não ser a solução mais eficiente, é uma solução bastante elegante pois permite
maior controle dos conteúdos dos campos. Os passos seguintes destinam-se a mostrar isso.
5. O fato de sempre serem utilizados métodos públicos para acessar campos privativos
faz com que possamos implementar de forma fácil e direta aquilo que é chamado "checagem
de consistência". Em outras palavras, permite valores incorretos e inadequados possam ser
associados aos campos. Antes de ver como implementar a checagem de consistência, vejamos
como a falta dela pode ser ruim para nosso software.
6. Clique com o botão direito na classe Pessoa e selecione a opção "new
Pessoa(String...) e informe como parâmetros o nome "João Carlos" (com as aspas!) e a
idade -10 (sem aspas, agora). Um objeto do tipo Pessoa vai aparecer em baixo na tela do
BlueJ (a caixinha vermelha). Clique com o botão direito nela e selecione a opção "Inspect",
que vai lhe mostrar o estado atual do objeto.
7. Veja que o objeto aceitou a definição de idade -10 anos, o que é algo impossível
fisicamente, além de inadequado dentro de um software. Repita o passo 6 com a classe
Homem. Veja que o comportamento é o mesmo.
8. Repetindo o passo 6 para a classe mulher, mudando o nome para "Maria da Silva" e
mantendo a idade em -10, perceba que o comportamento é idêntico. Clicando com o botão
direito no objeto da classe Mulher criado, selecione o método getIdade ou o método toString
e veja que o objeto mente a idade como -9, o que é o comportamento esperado deste objeto,
mas o resultado é igualmente inválido do ponto de vista físico.
9. Como corrigir isso? É aí que entra a vantagem de sempre acessar o conteúdo de um
campo apenas por métodos públicos: como a única forma de escrever no campo idade é pelo
método público setIdade, podemos modificar o método setIdade para impedir que idades
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inválidas sejam usadas. Para isso, modifique o método setIdade da classe Pessoa da seguinte
forma:

10. Compile a classe Pessoa novamente (note que o BlueJ automaticamente destrói os
objetos criados a partir da classe Pessoa e suas classes especializadas). Clique com o botão
direito na classe Pessoa e selecione a opção "new Pessoa(String...) e informe como
parâmetros o nome "João Carlos" (com as aspas!) e a idade -10 (sem aspas, agora). Um
objeto do tipo Pessoa vai aparecer em baixo na tela do BlueJ (a caixinha vermelha). Clique
com o botão direito nela e selecione a opção "Inspect", que vai lhe mostrar o estado atual do
objeto.
11. Observe que agora a idade marcada no objeto é ZERO. Obviamente esta não deve
ser a idade mais correta deste objeto, mas pelo menos essa idade não é inválida. Como todo o
acesso feito ao campo idade é feito pelo método público setIdade, esta simples alteração
garante que o valor da idade sempre seja um valor válido (aqui, neste exemplo, um número
entre 0 e 199).
12. Compile as classes Homem e Mulher e crie objetos delas, fazendo a inspeção de
seu conteúdo. Note que a correção que foi feita na classe Pessoa se propagou para suas
classes especializadas. Essa é uma das grandes vantagens de uma boa estruturação:
manutenção de código mais simples.
13. Entretanto, nosso código ainda não está 100% como deveria. Afinal, qual o
significado físico de algum agente externo modificar a idade de um objeto pessoa? Pode ser
que em algum caso isso seja razoável, mas no nosso caso, não existe uma razão para isso.
Para demonstrar que isso é possível, mude o código do método main da classe Homem para:
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E em seguida compile e execute o método main da classe Homem. Veja que na
segunda vez que é impresso o texto referente ao objeto maria, a idade apresentada é 21.
Segundo os requisitos aqui em consideração, isso é inadequado: um método da classe
Homem, externo ao objeto maria conseguiu alterar a idade do objeto maria!
14. Então, vamos tornar nosso código ainda mais adequado segundo as boas práticas
de programação e modificar o método setIdade da classe Pessoa para que seja um método
private, o que pode ser feito mudando a seguinte linha no código da classe Pessoa:
para

15. Observe que, se compilar a classe Pessoa e executá-las, tudo continua
funcionando, já que os acessos feitos dentro da classe Pessoa não violam a diretiva private.
Entretanto, quando tentarmos compilar a classe Homem, o erro "setIdade(int) has private
access in Pessoa" vai ocorrer. O que essa mensagem de erro diz é que os método da classe
Homem não possuem acesso ao método privativo setIdade da classe Pessoa. A correção é
simplesmente eliminar as linhas que haviam sido adicionadas ao método main da classe
Homem:

E agora as coisas estão como deveriam.
Exercícios - Serão verificados!
16. Uma dessas classes pode ser "abstract". Qual delas? Mude-a para abstract,
realizando as correções que forem necessárias.
17. Crie agora um método público chamado "aniversário" na classe que achar mais
correto, que deve adicionar um à idade do indivíduo.
18. Crie uma classe "Programa" que use as classes Homem e Mulher.
19. A classe Programa deve, em seu método main, criar um objeto da classe Homem
chamado "Mário da Silva", de 43 anos, e um objeto da classe Mulher chamado "Silvia
Marinho", de 35 anos. Este método deve ainda imprimir um texto descritivo de ambos os
objetos e, após um aniversário de "Silvia Marinho", deve imprimir novamente o texto
descritivo de ambos os objetos.
20. Execute a classe main da classe Programa e chame o professor para a verificação.
DICA: Dependendo da forma como for implementada o método "aniversário", será
preciso mudar o escopo do método setIdade de private para protected. Não tenha medo, esta
é, de fato, a forma mais elegante de implementar.
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Notas da Aula 08: Engenharia de Requisitos
Prof. Daniel Caetano
O que é Engenharia de Requisitos?
Após a decisão de que um sistema de software é necessário para auxiliar na resolução
de algum problema, o primeiro passo para o desenvolvimento do mesmo é a elaboração de
um Documento de Requisitos.
Um Documento de Requisitos é o material que descreve detalhadamente todas as
características que o sistema de software deve possuir, sejam elas funcionais (coisas que o
sistema tem de fazer) ou não (hardware onde ele deve ser executado, tempos de resposta, etc).
O processo da elaboração do Documento de Requisitos é complexo e, em alguns
casos, longo e difícil. Isso ocorre porque tal documento deve ser elaborado em conjunto pelos
stakeholders, ou seja, todos aqueles envolvidos no projeto, incluindo contratantes do serviço,
usuários, futuros administradores do sistema, projetistas, etc. Usualmente, cada uma destas
partes tem conhecimento e domínio sobre uma das categorias de conhecimento necessárias
para o correto funcionamento do sistema a ser desenvolvido, mas muitas vezes têm
dificuldades em explicitar as reais necessidades do sistema com relação à área de
conhecimento que representa. Em palavras simples: o cliente nem sempre sabe dizer
exatamente o que quer e como quer.
Muitas metodologias têm sido desenvolvidas para auxiliar os analistas e projetistas de
software a realizarem essa etapa com sucesso, sendo a mais conhecida atualmente o UP
(Unified Process, nova nomenclatura da RUP, o Rational Unified Process). O processo de
elaboração de um Documento de Requisitos, seguindo uma metodologia padronizada ou não,
constitui o que se convenciono chamar de "Engenharia de Requisitos". O processo da
engenharia de requisitos é composto basicamente por quatro etapas: Identificações, Análises,
Documentação e Validação.
Neste curso não será analisada uma metodologia específica, mas sim os conceitos por
trás de cada uma destas etapas. Tais conceitos regem todas as metodologias e são suficientes
não só para nortear o processo de elaboração de bons documentos de requisitos, mas também
para facilitar a compreensão e aprendizado futuro de metodologias específicas.

Antes da Engenharia de Requisitos
Como já dito anteriormente, o processo da Engenharia de Requisitos pode ser longo e
complexo. Em muitos casos, isso significa também que o processo é oneroso. Desta forma,
ao iniciar este tipo de processo, é importante analisar se tal sistema é viável e, ainda mais
importante, ter a certeza de que ele é, de fato, necessário.
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Esta etapa, anterior ao início do processo de engenharia de requisitos, é denominada
de Estudo de Viabilidade e, usualmente, é feita através de entrevistas e reuniões. Tais
entrevistas e reuniões visam verificar se existem condições técnicas e administrativas de se
implementar o sistema em questão, além da verificação de possibilidade de integração do
novo sistema com os já existentes.
Entretanto, a verificação mais importante a ser feita é quanto à utilidade do sistema,
ou seja, se ele contribui, de fato, com os objetivos do cliente. Se um sistema é útil ao cliente,
diz-se que ele agrega valor, e portanto justifica os investimentos necessários.
Nem sempre é fácil identificar as informações necessárias para responder a estas
questões. Normalmente quem possui essas respostas são os usuários e administradores dos
departamentos aos quais o sistema de software vai servir. Alguns pontos que se pode tentar
elucidar são:
- Como o novo sistema irá contribuir com os objetivos do cliente?
- Como o serviço é feito pelos sistemas atuais? Como um novo sistema poderia
resolver os problemas do sistema atual?
- Existe possibilidade do novo sistema integrar-se aos sistemas atuais?
- Quais são as alternativas que o cliente possui, caso o sistema não seja viável?
Este estudo deve possibilitar a criação de um documento com restrições financeiras,
tecnológicas e temporais mais explícitas, além de já definir alguns dos requisitos
fundamentais do sistema, como seu objetivo principal.
É importante lembrar que muitas vezes um novo sistema influencia e modifica a
rotina de trabalho dentro de uma empresa e pode haver resistência a ele por parte de algumas
pessoas, ainda que este sistema seja positivo. É preciso levar em consideração também essa
questão ao analisar as informações.

Passo I: Identificações
A primeira etapa para o desenvolvimento de um bom sistema é compreender o
problema a ser resolvido. Em outras palavras, isso significa compreender o domínio do
sistema: o que o cliente faz, como o sistema a ser desenvolvido se insere em sua atividade.
Em seguida, deve-se identificar quem serão os usuários do sistema e consultá-los
acerca das funções que o sistema deve desempenhar sob a óptica de cada um deles, resultando
disso uma lista de requisitos funcionais e não-funcionais.
A identificação dos requisitos não é exatamente uma tarefa simples, mas pode ser
realizada de diversas maneiras, como entrevistas e questionários, discussão de cenários de
uso, workshops, etc. Entretanto, convém lembrar que cada uma das modalidades apresentam
vantagens e desvantagens.
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Além disso, os clientes e usuários podem ter dificuldades em explicitar o que
pretendem do sistema, ou ainda podem apresentar requisitos absurdos ou conflitantes. Em
muitos destes casos pode ser necessário complementar os estudos com a criação de protótipos
e mesmo com estudos "in loco", ou seja, observando o dia-a-dia do cliente para identificar as
suas necessidades reais sem que ele precise explicitá-las.
Finalmente, após uma clara definição dos requisitos, devem ser verificados os
possíveis problemas que podem surgir para atendê-los. Devem ser criadas soluções para tais
problemas e apresentá-las para os clientes e usuários. A negociação é um processo muito
importante nesta etapa e o resultado final deve ser definido consensualmente.

Passo II: Análises
Uma vez que os requisitos estejam claramente definidos, é interessante classificá-los
em módulos, facilitando uma visão de requisitos globais do sistema. Uma definição de
prioridades também é importante, ressaltando quais requisitos são obrigatórios, quais são
importantes, quais são desejáveis, etc.
Conflitos que surjam na etapa de análise devem ser discutidos com os envolvidos no
projeto, incluindo clientes e usuários, e solucionados o mais brevemente possível. A cada
definição feita, clientes e usuários devem ser consultados com relação à conformidade e
consistência.
É importante notar que muitas vezes o fim da etapa de identificação e o processo de
análise ocorrem com sobreposição, ou seja, ocorrem simultaneamente, cada uma das etapas
servido de realimentação na execução de outras. Muitas vezes são necessárias algumas
iterações (em ciclos) envolvendo as identificações e o processo de análise.
A necessidade destes ciclos pode existir por diversas razões, como mudanças nas
atividades do cliente, adição de necessidades específicas dos clientes e usuários, ainda que
não sejam diretamente relacionadas aos objetivos globais do sistema em si. Mais uma vez, a
negociação é fundamental.

Passo III: Documentação
Finalizada as duas primeiras partes do processo de engenharia de requisitos, o terceiro
passo é a elaboração do Documento de Requisitos propriamente dito.
O documento de requisitos pode ser único para todos os envolvidos ou pode ter várias
versões (requisitos de sistema, requisitos do usuário e projeto da aplicação). No caso de
existirem vários Documentos de Requisitos, uma versão "oficial" e única deve também ser
produzida, chamado de Documento de Especificação de Requisitos, contendo seções
específicas para cada público alvo, desde clientes e gestores até engenheiros de teste e
manutenção.
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A vantagem de um documento único é a facilidade de manutenção e consistência, já
que com vários documentos eles precisam apresentar informações coerentes. Entretanto, a
utilização de documentos distintos para especificar requisitos de esferas distintas permite que
a linguagem utilizada em cada um deles seja mais adequada a seu público alvo. Este é um
aspecto bastante positivo quando os públicos têm domínios de conhecimento bastante
distintos. Num controle de estoque, por exemplo, o documento que apresenta os requisitos do
usuário pode descrevê-los segundo termos mais comuns aos profissionais da área de estoque,
enquanto o documento de requisitos de sistema e projeto podem tratar mais diretamente em
linguagem comum aos envolvidos na elaboração e implementação do software em si.
Independente da forma que seja dada ao Documento de Requisitos, é fundamental que
eles contemplem os requisitos funcionais e não-funcionais de forma explícita. Se existir mais
de um Documento de Requisitos, cada um deles deve apresentar os requisitos funcionais e
não-funcionais que lhe diz respeito.
Mas o que são requisitos funcionais e não-funcionais, explicitamente?
- Requisitos funcionais: uma descrição detalhada, completa e consistente de todas as
funções que o sistema deve fornecer.
- Requisitos não funcionais: uma descrição completa das restrições sobre as quais o
sistema deve operar, tempos de resposta, tolerância a falhas, etc.

Documento de Requisitos do Usuário
Primeiramente, é importante ressaltar que quando se fala em "requisitos do usuário"
deve-se pensar no sentido amplo da palavra "usuário", referindo-se a todas as pessoas que
terão contato com o sistema, seja para adicionar informações, consultá-las ou alterá-las.
Quando se cria um documento específico para este tipo de requisitos, é interessante
que ele seja em linguagem natural simples, com fórmulas e diagramas também simples.
Esta abordagem traz consigo alguns problemas, como a dificuldade em expressar de
forma clara e com exatidão os requisitos, além da dificuldade em separar os requisitos do
usuário entre funcionais e não-funcionais.
Neste documento é importante diferenciar o que são requisitos obrigatórios e
desejáveis, usando-se expressões como "o sistema deve" e "é interessante que",
respectivamente, por exemplo.
Além disso, por ser utilizada uma linguagem simples, evitando termos técnicos, é
importante utilizar recursos de realce de texto (itálico, sublinhado, negrito, etc) para ressaltar
aspectos mais importantes, que não devem deixar de serem lidos pelo usuário.
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Documento de Requisitos do Sistema
A função deste documento é similar à do Documento de Requisitos do Usuário.
Entretanto, seu público alvo é outro: os técnicos que lidarão diretamente com o projeto e
implementação do sistema.
Assim, não é mais necessário evitar termos técnicos, recorrendo sempre que possível a
linguagens algorítmicas e diagramas especiais para especificar requisitos sempre que a
linguagem natural for insuficiente para fazê-lo de forma adequada.
Diagramas como os de Caso de Uso devem ser usado amplamente, para evitar
problemas de interpretação por parte dos diversos membros da equipe de desenvolvimento,
sendo também importante manter consistência com o documento de Requisitos do Usuário.

Documento de Projeto da Aplicação
Este é um documento também destinado à equipe técnica e tem função de apresentar
uma visão geral de arquitetura do sistema a ser projetado.
Não é um documento que deve conter detalhes: deve apresentar a estrutura global,
funcionalidades dos componentes e permitir uma compreensão da interação entre eles.
Dentre as funções deste documento está apresentar aos programadores e projetistas
uma visão do funcionamento do sistema, para facilitar a incorporação e novos projetistas e
programadores à equipe de desenvolvimento.

Documento de Especificação de Requisitos
Existem diversas formas de apresentar um Documento de Especificação de Requisitos
(abrevie como SRS, Software Requirements Specification, nunca como DER! DER é outra
coisa!). A mais comum é aquela definida no IEEE/ANSI 830, de 1993.
Esta norma define cinco seções básicas: Introdução, Descrição, Requisitos
Específicos, Apêndices e Índice. Recomenda-se que a seção Introdução possua cinco
subseções, contendo os objetivos do documento e sistema, a abrangência do documento e
sistema, definições e abreviações utilizadas, referências utilizadas e uma explicação das
seções seguintes. É também recomendado que a seção Descrição possua cinco subseções,
contendo apresentando o panorama do produto a ser projetado, suas funcionalidades,
peculiaridades dos usuários, restrições a que o sistema está sujeito e também sobre
considerações e dependências a que a implementação está sujeita.

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

6

Passo IV: Validação
Criado o Documento de Especificação de Requisitos, é importante verificar sua
validade, ou seja, sua conformidade com as necessidades dos usuários e clientes,
considerando que sua viabilidade técnica já foi garantida durante o processo de elaboração do
SRS.
Deve-se buscar conflitos e inadequações às necessidades, para que estas sejam
corrigidas antes do início do projeto, já que, em alguns casos, mudanças nos requisitos podem
implicar em grandes mudanças na estruturação do projeto, o que costumeiramente significa
aumento de custos.
Os requisitos propostos devem atender completamente a todas as necessidades dos
usuários e, de forma alguma, podem ser conflitantes. Neste aspecto, é interessante poder
rastrear os responsáveis (clientes/usuários) responsáveis por cada requisito, tornando possível
uma rápida resolução de eventuais conflitos. Além disso, os requisitos apresentados precisam
estar em consonância com a realidade financeira e tecnológica disponível.

Bibliografia
KRUCHTEN, P. The Rational Unified Process - An introducion. Addison-Wesley,
1998.
KONTONYA, G; SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Processes and
Techniques. Wiley, 1998.
DEITEL, H.M; DEITEL, P.J. Java: como programar - Sexta edição. São Paulo:
Pearson-Prentice Hall, 2005.
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Aula 08: Documento de Requisitos
Prof. Daniel Caetano
Requisitos da ATM

(Retirado de DEITEL, H.M; DEITEL, P.J. Java: como programar - Sexta edição.
São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2005. Págs. 42-45).
Um banco local pretende instalar um novo ATM (Automatic Teller Machine) para
permitir que os usuários (isto é, clientes do banco) realizem transações financeiras básicas.
Cada usuário pode ter somente uma conta no banco. Os usuários do ATM devem ser capazes
de visualizar seus saldos bancários, sacar dinheiro (isto é, retirar dinheiro de uma conta) e
depositar fundos (isto é, colocar dinheiro em uma conta).
A interface de um caixa eletrônico contém os seguintes componentes:
- uma tela que exibe as mensagens par o usuário.
- um teclado que recebe a entrada numérica do usuário
- um dispensador de cédulas que disponibiliza o dinheiro para o usuário
- uma abertura para depósito que recebe os envelopes com o depósito do usuário
O dispensador de cédulas é carregado diariamente com $500 em notas de $20. [Nota:
Devido ao escopo limitado desse estudo de caso, certos elementos do ATM descritos aqui não
simulam aqueles de um ATM real. Por exemplo, um ATM real em geral contém um
dispositivo que lê o número da conta de um usuário a partir de um cartão ATM, enquanto o
ATM solicita que o usuário digite o número da conta no teclado. Normalmente, um ATM
real também imprime um recibo no fim de uma sessão, mas toda a saída desse ATM aparece
na tela.]
O banco quer que você desenvolva um software para realizar as transações financeiras
iniciadas pelos clientes do banco por meio do ATM. O banco integrará o software com o
hardware do ATM em um momento posterior, Software deverá encapsular a funcionalidade
dos dispositivos de hardware (por exemplo, o dispensador de cédulas, a abertura para
depósito) dentro dos componentes de software, mas ele próprio não precisa se preocupar com
a maneira como esses dispositivos realizam suas tarefas. O hardware do ATM ainda não foi
desenvolvido; assim, em vez de escrever seu software para ser executado no ATM, você deve
desenvolver uma primeira versão do software para executar em um computador pessoal. Essa
versão deve usar o monitor do computador para simular a tela do ATM e o teclado do
computador para simular o teclado do ATM.
Uma sessão do ATM consiste na autenticação de um usuário (isto é, provar a
identidade do usuário) com base em um número pessoal de identificação (PIN: Personal
Identification Number) para então criar e executar transações financeiras. Para autenticar um
usuário e realizar as transações, o ATM deve interagir com o banco de dados das informações
de conta bancária (isto é, uma coleção organizada de dados armazenada em um computador).
Para cada conta bancária, o banco armazena um número de conta, um PIN e um saldo que
indica a quantidade de dinheiro na conta. [Nota: supomos que o banco planeja construir
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somente um ATM, então não precisamos nos preocupar com múltiplos ATMs acessando
esse banco de dados ao mesmo tempo. Além disso, supomos que o banco não faz nenhuma
alteração nas informações do banco de dados enquanto o usuário está acessando o ATM.
Além disso, qualquer sistema de negócios como um ATM depara com questões de segurança
razoavelmente complexas que estão bem além do escopo do curso. Entretanto, fizemos a
suposição simplificadora de que o banco confia no ATM para a acesso e manipulação das
informações no banco de dados sem medidas e segurança significativas.]
Na primeira abordagem do ATM (supondo que ninguém o está utilizando
atualmente), o usuário deve experimentar a seguinte seqüência de eventos:
1. A tela exibe uma mensagem de boas vindas e solicita que o usuário insira o número
da conta.
2. O usuário insere um número de cinco dígitos da conta utilizando o teclado.
3. A tela solicita que o usuário insira o PIN associado com o número da conta
especificada.
4. O usuário insere um PIN de cinco dígitos utilizando o teclado.
5. Se o usuário inserir um número de conta válida e o PIN correto para essa conta, a
tela exibe o menu principal. Se o usuário inserir um número inválido de conta ou um PIN
incorreto, a tela exibe uma mensagem apropriada e então o ATM retorna ao passo 1 para
reiniciar o processo de autenticação.
Depois de o ATM autenticar o usuário, o menu principal deve conter uma opção
numerada para cada um dos três tipos de transação: 1. Consulta de Saldo; 2. Retirada; 3.
Depósito. O menu principal também deverá conter uma opção (4) para permitir ao usuário
sair do sistema. O usuário opta então por realizar uma transação (inserindo 1, 2 ou 3) ou sair
do sistema (inserindo 4).
Se o usuário inserir 1 para fazer uma consulta de saldos, a tela exibe o saldo da conta
do usuário. Para fazer isso, o ATM deve recuperar o saldo a partir do banco de dados do
banco.
Os passos a seguir descrevem as ações que ocorrem quando o usuário insere 2, para
fazer uma retirada:
1. A tela exibe um menu que contém valores-padrão de saque: 1. $20, 2. $40, 3. $60,
4. $100, 5. $200. O menu também contém uma opção (6) para permitir que o usuário cancele
a transação.
2. O usuário insere uma seleção no menu utilizando o teclado.
3. Se o valor de saque escolhido for maior que o saldo da conta do usuário, a tela
exibe uma mensagem informando isso e sugerindo que o usuário escolha um valor menor. O
ATM então retorna ao passo 1. Se o valor do saque escolhido for menor ou igual ao saldo da
conta do usuário (isto é, um valor aceitável), o ATM prossegue para o passo 4. Se o usuário
optar por cancelar a transação (opção 6), o ATM exibe o menu principal e espera pela entrada
do usuário.
4. Se o dispensador de cédulas contiver dinheiro o suficiente para atender à
solicitação, o ATM prossegue para o passo 5. Do contrário, a tela exibe uma mensagem
indicando o problema e informando que o usuário escolha um valor de saque menor. O ATM
retorna então ao passo 1.
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5. O ATM debita o valor do saque na conta do usuário no banco de dados do banco
(isto é, subtrai o valor do saque do saldo da conta do usuário).
6. O dispensador de cédulas entrega o valor desejado ao usuário.
7. A tela exibe uma mensagem lembrando ao usuário de pegar o dinheiro.
Os passos a seguir descrevem as ações que ocorrem quando o usuário insere 3 para
fazer um depósito:
1. A tela solicita que o usuário insira um valor de depósito ou que digite 0 para
cancelar a transação.
2. O usuário insere o valor da transação ou 0 usando o teclado. [Nota: O teclado não
contém ponto de fração decimal nem um sinal de cifrão, portanto o usuário não pode digitar o
valor monetário real (por exemplo, $1,25). Em vez disso, o usuário deve inserir um valor de
depósito como um número de centavos (por exemplo, 125). O ATM divide então este número
por 100 para obter um número que represente o valor monetário (por exemplo, 125/100 =
1,25)].
3. Se o usuário especificar um valor de depósito, o ATM prossegue para o passo 4. Se
o usuário optar por cancelar a transação (inserindo 0), o ATM exibe o menu principal e espera
pela entrada do usuário.
4. A tela exibe uma mensagem informando ao usuário para inserir o envelope de
depósito na fenda de depósito.
5. Se a abertura de depósito receber o envelope de depósito dentro de dois minutos, o
ATM credita o valor do depósito na conta do usuário do banco de dados do banco (isto é,
adiciona o valor do depósito ao saldo da conta do usuário). [Nota: Esse valor não permanece
imediatamente disponível para saque. Primeiro o banco deve verificar fisicamente o valor em
dinheiro no envelope de depósito e quaisquer cheques no envelope devem ser transferidos do
emissor do cheque para a conta do depositário. Quando qualquer um desses eventos ocorre, o
banco atualiza apropriadamente o saldo do usuário armazenado no seu banco de dados. Isso
ocorre independente do sistema ATM.] Se a abertura para depósito não receber o envelope de
depósito dentro desse período, a tela exibe uma mensagem informando que o sistema
cancelou a transação devido à inatividade. O ATM exibe então o menu principal e espera a
entrada do usuário.
Depois do sistema executar uma transação com sucesso, ele deve retornar ao menu
principal de modo que o usuário possa realizar transações adicionais. Se o usuário escolher
sair do sistema, a tela exibe uma mensagem de agradecimento e depois exibe a mensagem de
boas vindas para o próximo usuário.

ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolver o documento de requisitos preliminar para o projeto escolhido para o
grupo, de preferência já detalhando no formato IEEE apresentado na aula.
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Aula 08: Documento de Requisitos
Prof. Daniel Caetano
Requisitos da ATM
(Retirado de DEITEL, H.M; DEITEL, P.J. Java: como programar - Sexta edição. São Paulo:
Pearson-Prentice Hall, 2005. Págs. 42-45).
Um banco local pretende instalar um novo ATM (Automatic Teller Machine) para permitir que os
usuários (isto é, clientes do banco) realizem transações financeiras básicas. Cada usuário pode ter somente uma
conta no banco. Os usuários do ATM devem ser capazes de visualizar seus saldos bancários, sacar dinheiro (isto
é, retirar dinheiro de uma conta) e depositar fundos (isto é, colocar dinheiro em uma conta).
A interface de um caixa eletrônico contém os seguintes componentes:
- uma tela que exibe as mensagens par o usuário.
- um teclado que recebe a entrada numérica do usuário
- um dispensador de cédulas que disponibiliza o dinheiro para o usuário
- uma abertura para depósito que recebe os envelopes com o depósito do usuário
O dispensador de cédulas é carregado diariamente com $500 em notas de $20. [Nota: Devido ao escopo
limitado desse estudo de caso, certos elementos do ATM descritos aqui não simulam aqueles de um ATM real.
Por exemplo, um ATM real em geral contém um dispositivo que lê o número da conta de um usuário a partir de
um cartão ATM, enquanto o ATM solicita que o usuário digite o número da conta no teclado. Normalmente,
um ATM real também imprime um recibo no fim de uma sessão, mas toda a saída desse ATM aparece na tela.]
O banco quer que você desenvolva um software para realizar as transações financeiras iniciadas pelos
clientes do banco por meio do ATM. O banco integrará o software com o hardware do ATM em um momento
posterior, Software deverá encapsular a funcionalidade dos dispositivos de hardware (por exemplo, o dispensador
de cédulas, a abertura para depósito) dentro dos componentes de software, mas ele próprio não precisa se
preocupar com a maneira como esses dispositivos realizam suas tarefas. O hardware do ATM ainda não foi
desenvolvido; assim, em vez de escrever seu software para ser executado no ATM, você deve desenvolver uma
primeira versão do software para executar em um computador pessoal. Essa versão deve usar o monitor do
computador para simular a tela do ATM e o teclado do computador para simular o teclado do ATM.
Uma sessão do ATM consiste na autenticação de um usuário (isto é, provar a identidade do usuário) com
base em um número pessoal de identificação (PIN: Personal Identification Number) para então criar e executar
transações financeiras. Para autenticar um usuário e realizar as transações, o ATM deve interagir com o banco de
dados das informações de conta bancária (isto é, uma coleção organizada de dados armazenada em um
computador). Para cada conta bancária, o banco armazena um número de conta, um PIN e um saldo que indica a
quantidade de dinheiro na conta. [Nota: supomos que o banco planeja construir somente um ATM, então não
precisamos nos preocupar com múltiplos ATMs acessando esse banco de dados ao mesmo tempo. Além disso,
supomos que o banco não faz nenhuma alteração nas informações do banco de dados enquanto o usuário está
acessando o ATM. Além disso, qualquer sistema de negócios como um ATM depara com questões de segurança
razoavelmente complexas que estão bem além do escopo do curso. Entretanto, fizemos a suposição
simplificadora de que o banco confia no ATM para a acesso e manipulação das informações no banco de dados
sem medidas e segurança significativas.]
Na primeira abordagem do ATM (supondo que ninguém o está utilizando atualmente), o usuário deve
experimentar a seguinte seqüência de eventos:
1. A tela exibe uma mensagem de boas vindas e solicita que o usuário insira o número da conta.
2. O usuário insere um número de cinco dígitos da conta utilizando o teclado.
3. A tela solicita que o usuário insira o PIN associado com o número da conta especificada.
4. O usuário insere um PIN de cinco dígitos utilizando o teclado.
5. Se o usuário inserir um número de conta válida e o PIN correto para essa conta, a tela exibe o menu
principal. Se o usuário inserir um número inválido de conta ou um PIN incorreto, a tela exibe uma mensagem
apropriada e então o ATM retorna ao passo 1 para reiniciar o processo de autenticação.
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Depois de o ATM autenticar o usuário, o menu principal deve conter uma opção numerada para cada
um dos três tipos de transação: 1. Consulta de Saldo; 2. Retirada; 3. Depósito. O menu principal também deverá
conter uma opção (4) para permitir ao usuário sair do sistema. O usuário opta então por realizar uma transação
(inserindo 1, 2 ou 3) ou sair do sistema (inserindo 4).
Se o usuário inserir 1 para fazer uma consulta de saldos, a tela exibe o saldo da conta do usuário. Para
fazer isso, o ATM deve recuperar o saldo a partir do banco de dados do banco.
Os passos a seguir descrevem as ações que ocorrem quando o usuário insere 2, para fazer uma retirada:
1. A tela exibe um menu que contém valores-padrão de saque: 1. $20, 2. $40, 3. $60, 4. $100, 5. $200. O
menu também contém uma opção (6) para permitir que o usuário cancele a transação.
2. O usuário insere uma seleção no menu utilizando o teclado.
3. Se o valor de saque escolhido for maior que o saldo da conta do usuário, a tela exibe uma mensagem
informando isso e sugerindo que o usuário escolha um valor menor. O ATM então retorna ao passo 1. Se o valor
do saque escolhido for menor ou igual ao saldo da conta do usuário (isto é, um valor aceitável), o ATM
prossegue para o passo 4. Se o usuário optar por cancelar a transação (opção 6), o ATM exibe o menu principal e
espera pela entrada do usuário.
4. Se o dispensador de cédulas contiver dinheiro o suficiente para atender à solicitação, o ATM
prossegue para o passo 5. Do contrário, a tela exibe uma mensagem indicando o problema e informando que o
usuário escolha um valor de saque menor. O ATM retorna então ao passo 1.
5. O ATM debita o valor do saque na conta do usuário no banco de dados do banco (isto é, subtrai o
valor do saque do saldo da conta do usuário).
6. O dispensador de cédulas entrega o valor desejado ao usuário.
7. A tela exibe uma mensagem lembrando ao usuário de pegar o dinheiro.
Os passos a seguir descrevem as ações que ocorrem quando o usuário insere 3 para fazer um depósito:
1. A tela solicita que o usuário insira um valor de depósito ou que digite 0 para cancelar a transação.
2. O usuário insere o valor da transação ou 0 usando o teclado. [Nota: O teclado não contém ponto de
fração decimal nem um sinal de cifrão, portanto o usuário não pode digitar o valor monetário real (por exemplo,
$1,25). Em vez disso, o usuário deve inserir um valor de depósito como um número de centavos (por exemplo,
125). O ATM divide então este número por 100 para obter um número que represente o valor monetário (por
exemplo, 125/100 = 1,25)].
3. Se o usuário especificar um valor de depósito, o ATM prossegue para o passo 4. Se o usuário optar
por cancelar a transação (inserindo 0), o ATM exibe o menu principal e espera pela entrada do usuário.
4. A tela exibe uma mensagem informando ao usuário para inserir o envelope de depósito na fenda de
depósito.
5. Se a abertura de depósito receber o envelope de depósito dentro de dois minutos, o ATM credita o
valor do depósito na conta do usuário do banco de dados do banco (isto é, adiciona o valor do depósito ao saldo
da conta do usuário). [Nota: Esse valor não permanece imediatamente disponível para saque. Primeiro o banco
deve verificar fisicamente o valor em dinheiro no envelope de depósito e quaisquer cheques no envelope devem
ser transferidos do emissor do cheque para a conta do depositário. Quando qualquer um desses eventos ocorre, o
banco atualiza apropriadamente o saldo do usuário armazenado no seu banco de dados. Isso ocorre
independente do sistema ATM.] Se a abertura para depósito não receber o envelope de depósito dentro desse
período, a tela exibe uma mensagem informando que o sistema cancelou a transação devido à inatividade. O
ATM exibe então o menu principal e espera a entrada do usuário.
Depois do sistema executar uma transação com sucesso, ele deve retornar ao menu principal de modo
que o usuário possa realizar transações adicionais. Se o usuário escolher sair do sistema, a tela exibe uma
mensagem de agradecimento e depois exibe a mensagem de boas vindas para o próximo usuário.
ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolver o documento de requisitos preliminar para o projeto escolhido para o grupo, de preferência
já detalhando no formato IEEE apresentado na aula.
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Notas da Aula 10: Projeto de Sistemas I
Prof. Daniel Caetano
Identificando Atributos
Uma vez que tenhamos um diagrama de classes simplificado, que descreve a estrutura
básica do sistema, devemos varrer o documento de requisitos, examinando em especial as
descrições de como cada atividade deve ser executada, para encontrar quais são os atributos
que são necessários em cada uma das classes que definimos anteriormente, na fase de Análise.

Por exemplo, no documento de requisitos utilizado por Deitel para descrever a ATM,
temos no início do documento a seguinte descrição:
"O dispensador de cédulas é carregado diariamente com 500$ em notas de 20$". Ora,
isso significa que são colocadas 25 cédulas de 20$ por dia... e de alguma forma o nosso
dispensador de cédulas precisa saber quantas são as cédulas que ele possui. Isso indica que
devemos ter um atributo do tipo numeroDeCedulas em nossa classe Dispensador, como
sendo um inteiro, de valor inicial igual a 25.
Seguindo um pouco mais no documento, encontramos a seguinte descrição: "Uma
sessão do ATM consiste na autenticação de um usuário". Ora, então de alguma forma o ATM
precisa saber se o usuário está autenticado ou não, para saber como proceder. Isso sugere um
atributo do tipo usuarioAutenticado, um booleano (verdadeiro ou falso) de valor inicial
FALSE, já que inicialmente ninguém está autenticado.
Ainda mais adiante, encontramos a seguinte frase "Para cada conta bancária, o banco
armazena o número da conta, um PIN (senha) e um saldo". Ora, isso sugere três atributos para
a classe Conta: numeroDaConta (inteiro), senha (inteiro) e saldoDisponivel (dupla
precisão).
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Mais adiante, o documento de requisitos diz que no caso de depósito, o valor precisa
ser conferido pelo banco, não ficando automaticamente disponível para o cliente. Desta forma,
é interessante termos um segundo atributo para saldoTotal (dupla precisão), que apresente a
soma do saldoDisponível com o saldo que ainda não foi liberado pelo banco.
Com isso é finalizada a primeira análise do documento de requisitos, em busca de
atributos. Mas a busca ainda não está completa: é preciso ainda analisar quais são as variáveis
utilizadas em nossas transações.
Ora, as transações disponíveis são: saque, saldo e depósito. Todas as três exigem um
número de conta, mas apenas saque e depósito exigem que uma quantia seja especificada. Isso
sugere que criemos um atributo numeroDeConta (inteiro) na classe Transacao e um atributo
quantia (dupla precisão) para as classes Saque e Deposito.
Acrescentando essas informações ao diagrama de classes anterior, ele fica da seguinte
maneira:

Apesar de aparentemente todos os atributos indicados no documento de requisitos
terem sido adicionados, na verdade estes são apenas os atributos principais. Outros atributos
serão acrescentados à medida em que forem necessários no desenvolvimento do projeto.
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Identificando os Métodos
É possível usar o mesmo procedimento anterior para identificar os métodos principais
que cada uma das classes deve possuir.
Por exemplo, para o processo de autenticação, podemos encontrar no banco de dados
as seguintes informações: "Para autenticar um usuário e realizar as transações, o ATM deve
interagir com o banco de dados das informações de conta bancária". Bem, isso sugere que, em
última instância, que faz a validação da autenticação é o Banco de Dados, pois ele é quem tem
competência para verificar se um número de conta e senha conferem. Assim, nossa classe
Banco de Dados deverá conter um método autenticaUsuario(), retornando um booleano,
indicando se a autenticação ocorreu com sucesso (TRUE) ou não (FALSE).
Seguindo no documento, verificamos que a classe Banco de Dados é quem deve
executar, em essência, as operações de consultar saldo total e disponível, além de operações
de débito e crédito, pois a classe Banco de Dados é usada por todas as transações para essas
funções. Isso sugere que tenhamos uma operação do tipo getSaldoDisponivel(), que retorna
um número de dupla precisão, um getSaldoTotal(), que retorna um número de dupla
precisão, credite() e debite() que efetivamente efetuam as operações de cédito e débito.
Entretanto, a validação da senha, o valor do saldo total e disponível, bem como as
operações de crédito e débito precisam ser fornecidas pela classe Conta, já que seus atributos
são, como manda a boa programação, privados. Isto sugere que devemos ter um método do
tipo validaSenha(), com um retorno booleano, indicando TRUE se a senha conferir e FALSE
caso contrário, bem como os métodos similares aos da classe Banco de Dados:
getSaldoDisponivel(), que retorna um número de dupla precisão, getSaldoTotal(), que
retorna um número de dupla precisão, credite() e debite() que efetivamente efetuam as
operações de cédito e débito.
Ainda por uma análise do documento de requisitos, é possível ver que a classe Tela
precisa ser capaz de mostrar uma mensagem, o que pode ser feito através de um método do
tipo mostraMensagem(). Da mesma forma, o objeto Teclado precisa receber informações
digitadas, o que pode ser feito através de um método do tipo leEntrada(), que retorne uma
variável do tipo inteiro. Além disso, o objeto Entrada de depósito precisa indicar se um
envelope já foi inserido, o que pode ser feito em um método do tipo verificaInsercao(), com
um retorno do tipo booleano, sendo TRUE se envelope já foi inserido e FALSE caso
contrário.
Por fim, a classe Dispensador de cédulas também tem os seus métodos. Primeiramente,
ela precisa dar suporte à transação de saque, informando se há dinheiro suficiente, algo que
pode ser feito com um método do tipo verificaDinheiroDisponivel(), com um retorno
booleano, indicando TRUE se sim e FALSE caso contrário. Além disso, é necessário que o
Dispensador entregue dinheiro ao cliente, o que pode se conseguido através de um método do
tipo entregueDinheiro().
Não está explícito no documento de requisitos, mas é implícito também que as
transações precisam ser executadas, o que sugere um método do tipo execute() na classe
Transacao.
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Acrescentando essas informações ao diagrama de classes anterior, ele fica da seguinte
maneira:

Assim como no caso dos atributos, os métodos principais estão indicados, mas isso
não significa que não seja necessário adicionar mais métodos no decorrer do projeto. Esta é
apenas uma especificação inicial.

Bibliografia
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Pearson-Prentice Hall, 2005.

ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
1. Atualizar o projeto do grupo - detalhamento de métodos e atributos
2. Implementar métodos e atributos no diagrama do ArgoUML.
Como sempre, os resultados serão verificados!
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Notas da Aula 11: Projeto de Sistemas II
Prof. Daniel Caetano

Identificando Parâmetros
Com os atributos e métodos identificados, chega o momento de definir, ao menos de
forma preliminar, os parâmetros necessários a cada método para que possam realizar suas
funções.

Os parâmetros podem ser identificados através da função que o método deve
desempenhar. O Documento de Especificação de Requisitos pode auxiliar nesta tarefa, em
especial com relação aos métodos de classes da camada de Controle, ou seja, as classes que
descrevem o modelo de negócio (no exemplo, a classe Transacao e suas derivadas).
Um processo sistemático para encontrar os parâmetros é selecionar as classes uma a
uma e, para cada método desta classe, identificar quais parâmetros são necessários à
operação. É possível percorrer todas as classes de uma dada camada antes de seguir para as
camadas seguintes. Um caminho que pode ser seguido é, por exemplo, começar pelas classes
da camada Visão, seguindo para as classes da camada Modelo e, finalmente, as classes da
camada Controle.
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Camada Visão:
ATM
Não possui métodos
Entrada
verificaInsersao(): não precisa de parâmetros
Teclado
leEntrada(): não precisa de parâmetros
Tela
mostraMensagem(): parâmetro String: a mensagem a ser apresentada
Dispensador
entregueDinheiro(): parâmetro Dupla Precisão: quantia a ser entregue.
verificaDinheiroDisponivel(): parâmetro Dupla Precisão: quantia a verificar.
Camada Modelo:
BancoDeDados
autenticaUsuario(): parâmetro Inteiro: numeroDaConta do usuário.
parâmetro Inteiro: senha do usuário.
getSaldoDisponivel(): parâmetro Inteiro: numeroDaConta do usuário.
getSaldoTotal(): parâmetro Inteiro: numeroDaConta do usuário.
credite(): parâmetro Inteiro: numeroDaConta do usuário.
parâmetro Dupla Precisão: quantia a creditar.
debite(): parâmetro Inteiro: numeroDaConta do usuário.
parâmetro Dupla Precisão: quantia a debitar.
Conta
validaSenha(): parâmetro Inteiro: senha do usuário.
getSaldoDisponivel(): não precisa de parâmetros.
getSaldoTotal(): não precisa de parâmetros.
credite(): parâmetro Dupla Precisão: quantia a creditar.
debite(): parâmetro Dupla Precisão: quantia a debitar.
Camada Controle:
Transferencia
executa() : não precisa parâmetros
Saque
Não possui métodos
Depósito
Não possui métodos
Saldo
Não possui métodos
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Acrescentando estas informações ao diagrama de classes, temos:

É importante observar que podem ser possível que um maior número de parâmetros
sejam necessários, até mesmo naqueles métodos onde não é possível identificar a necessidade
de parâmetros neste estágio. Caso a necessidade de tais parâmetros surja futuramente, eles
devem ser adicionados e os diagramas corretamente corrigidos.

Estados e Transições de Estados
Nas aulas iniciais, foi visto que os atributos representam o estado de um objeto de
uma classe. De forma geral, todo atributo é um indicador de estado: muitas vezes dizemos
que um carro é verde, mas também poderíamos dizer que ele está verde. Entretanto, o carro
ser ou estar verde pouco afeta suas funções: o comportamento do carro é indiferente com
relação à sua cor. Suas funções permanecem as mesmas.
Mas não se pode dizer o estado de um objeto (ou seja, o valor de um de seus atributos)
nunca afeta seu comportamento. Há alguns atributos que podem - com efeito - alterar o
comportamento de um objeto.
Por exemplo: a classe Pessoa, se possuir um atributo "idade", pode apresentar
comportamentos distintos. Assim, um objeto da classe pessoa com idade igual a 0 ou 1 pode

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

4

ignorar chamadas aos seus métodos falar e andar. Enquanto idade é menor que 18,
chamadas ao método dirigir também podem ser seguramente ignoradas.
Estes atributos que alteram o comportamento do objeto definem estados mais
importantes do que aqueles que não alteram o comportamento, pois num projeto estamos
preocupados exatamente com o comportamento dos objetos das classes que projetamos.
Assim, é importante expressar todos os estados possíveis em que um objeto de uma classe
pode estar, de acordo com este tipo de variável.
Na aula anterior, identificamos um destes atributos especiais da classe ATM, que
indicava se o usuário estava ou não autenticado: usuarioAutenticado. Este atributo altera o
comportamento de um objeto da classe ATM: se usuarioAutenticado == TRUE, todas as
operações ficam disponíveis e podem ser executadas. Se usuarioAutenticado == FALSE,
qualquer ação que não seja o próprio Login de usuário está vetada.
Os diagramas de estado não precisam representar os comportamentos dos objetos em
cada estado, mas precisam apresentar todos os estados possíveis e as transições possíveis
entre estados. Por exemplo: se quisermos fazer um diagrama de navegação através dos links
de uma página Web, este seria um diagrama de estados onde cada página seria um estado. Os
cliques nos links representam as ações de mudança de estado, ou seja: só é possível, a partir
de uma página (um estado) ir para as páginas (estados) que estão linkados na página atual
(transições possíveis a partir do estado atual).
O diagrama de estados na UML é associado a uma classe, e deve representar todos os
estados possíveis daquela classe com relação a uma destas variáveis em retângulos com os
cantos arredondados. O estado inicial é apontado com uma bolinha cheia, a setas indicam as
transições, sendo que estas setas devem conter o nome da transição.
O diagrama de estados para a classe ATM com relação ao atributo usuarioAutenticado
está representado abaixo:

Bibliografia:
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ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
1. Atualizar o projeto do grupo - detalhamento de parâmetros e estados
2. Implementar parâmetros e estados no ArgoUML.
Como sempre, os resultados serão verificados!
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Notas da Aula 12: Projeto de Sistemas III
Prof. Daniel Caetano

Diagramas de Atividades
Uma vez que a estrutura do sistema já esteja definida pelo diagrama de classes e os
diferentes possíveis estados de operação estejam definidos pelos diagramas de estados, chega
a hora de definir o fluxo de trabalho de cada objeto, através do diagrama de atividades, que
modela as ações que um objeto realizará e em que ordem.
Existirá, no mínimo, um diagrama de atividade para cada classe de transação, ou seja,
um para cada caso de uso, e a origem das informações para a construção dos mesmos é, mais
uma vez, o Documento de Especificação de Requisitos.
Independente da estrutura do Documento de Especificação de Requisitos, deve haver
em algum momento a descrição dos passos necessários para atender a cada um dos requisitos
funcionais, ou seja, os passos para que aquela função seja cumprida.
Por exemplo, na especificação proposta por Deitel, ele indica um procedimento
detalhando a ação básica do ATM no controle da máquina de estados descrita pelo diagrama
de estados da aula anterior. Este procedimento é descrito da seguinte forma:
Na primeira abordagem do ATM (supondo que ninguém o está utilizando atualmente), o usuário deve
experimentar a seguinte seqüência de eventos:
1. Tela exibe mensagem de boas vindas e solicita que o usuário insira o número da conta.
2. O usuário insere um número de cinco dígitos da conta utilizando o teclado.
3. A tela solicita que o usuário insira o PIN associado com o número da conta especificada.
4. O usuário insere um PIN de cinco dígitos utilizando o teclado.
5. Se o usuário inserir um número de conta válida e o PIN correto para essa conta, a tela
exibe o menu principal. Se o usuário inserir um número inválido de conta ou um PIN incorreto, a tela
exibe uma mensagem apropriada e então o ATM retorna ao passo 1 para reiniciar o processo de
autenticação.

Esta descrição é suficiente para que o seguinte diagrama seja desenvolvido:
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Para a transação de Saldo, o Documento especifica da seguinte forma:
Se o usuário inserir 1 para fazer uma consulta de saldos, a tela exibe o saldo da conta do usuário. Para
fazer isso, o ATM deve recuperar o saldo a partir do banco de dados do banco.

O que leva a um diagrama bastante simples:
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Para a transação Saque, a descrição é a seguinte:
Os passos a seguir descrevem as ações que ocorrem quando o usuário insere 2, para fazer uma
retirada:
1. A tela exibe um menu que contém valores-padrão de saque: 1. $20, 2. $40, 3. $60, 4. $100,
5. $200. O menu também contém uma opção (6) para permitir que o usuário cancele a transação.
2. O usuário insere uma seleção no menu utilizando o teclado.
3. Se o valor de saque escolhido for maior que o saldo da conta do usuário, a tela exibe uma
mensagem informando isso e sugerindo que o usuário escolha um valor menor. O ATM então retorna
ao passo 1. Se o valor do saque escolhido for menor ou igual ao saldo da conta do usuário (isto é, um
valor aceitável), o ATM prossegue para o passo 4. Se o usuário optar por cancelar a transação (opção
6), o ATM exibe o menu principal e espera pela entrada do usuário.
4. Se o dispensador de cédulas contiver dinheiro o suficiente para atender à solicitação, o
ATM prossegue para o passo 5. Do contrário, a tela exibe uma mensagem indicando o problema e
informando que o usuário escolha um valor de saque menor. O ATM retorna então ao passo 1.
5. O ATM debita o valor do saque na conta do usuário no banco de dados do banco (isto é,
subtrai o valor do saque do saldo da conta do usuário).
6. O dispensador de cédulas entrega o valor desejado ao usuário.
7. A tela exibe uma mensagem lembrando ao usuário de pegar o dinheiro.

O que leva a um diagrama mais complexo
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Por fim, a transação de Depósito tem a seguinte descrição:
Os passos a seguir descrevem as ações que ocorrem quando o usuário insere 3 para fazer um
depósito:
1. A tela solicita que o usuário insira um valor de depósito ou que digite 0 para cancelar a
transação.
2. O usuário insere o valor da transação ou 0 usando o teclado. [Nota: O teclado não contém
ponto de fração decimal nem um sinal de cifrão, portanto o usuário não pode digitar o valor monetário
real (por exemplo, $1,25). Em vez disso, o usuário deve inserir um valor de depósito como um número
de centavos (por exemplo, 125). O ATM divide então este número por 100 para obter um número que
represente o valor monetário (por exemplo, 125/100 = 1,25)].
3. Se o usuário especificar um valor de depósito, o ATM prossegue para o passo 4. Se o
usuário optar por cancelar a transação (inserindo 0), o ATM exibe o menu principal e espera pela
entrada do usuário.
4. A tela exibe uma mensagem informando ao usuário para inserir o envelope de depósito na
fenda de depósito.
5. Se a abertura de depósito receber o envelope de depósito dentro de dois minutos, o ATM
credita o valor do depósito na conta do usuário do banco de dados do banco (isto é, adiciona o valor
do depósito ao saldo da conta do usuário). [Nota: Esse valor não permanece imediatamente disponível
para saque. Primeiro o banco deve verificar fisicamente o valor em dinheiro no envelope de depósito e
quaisquer cheques no envelope devem ser transferidos do emissor do cheque para a conta do
depositário. Quando qualquer um desses eventos ocorre, o banco atualiza apropriadamente o saldo do
usuário armazenado no seu banco de dados. Isso ocorre independente do sistema ATM.] Se a
abertura para depósito não receber o envelope de depósito dentro desse período, a tela exibe uma
mensagem informando que o sistema cancelou a transação devido à inatividade. O ATM exibe então o
menu principal e espera a entrada do usuário.

Sendo este também um diagrama mais complexo:
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Com estes estão prontos os principais diagramas. Em seguida podem ser criados os
diagramas de colaboração e seqüência, com base nos diagramas de atividades, evidenciando
quais são as atividades realizadas por cada um dos objetos, além da ordem em que elas
ocorrem, para a realização com sucesso de cada uma das transações.

Bibliografia
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ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
1. Atualizar o projeto do grupo - detalhamento dos diagramas de atividades
2. Implementar diagramas de atividades ArgoUML.
3. Iniciar implementação do código.
Como sempre, os resultados serão verificados!
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Notas da Aula 13: Implementação de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

Implementação de Software
Implementação é a etapa em que toda a descrição produzida nas etapas anteriores
(análise e projeto) são traduzidos para uma linguagem de programação escolhida, a fim de
produzir um programa de computador "concreto".
A atividade de programação é complexa e a boa programação exige prática, uma vez
que envolve a aplicação de conceitos matemáticos, científicos e de engenharia. Além disso,
um bom conhecimento sobre padrões de projeto e implementação podem ser úteis, evitando a
perda de tempo com o desenvolvimento de algoritmos para os quais já se conhece uma
solução muito boa (ou até mesmo a melhor solução possível).
O primeiro passo para a implementação é a escolha de um paradigma de programação
e uma linguagem. O paradigma refere-se à programação estruturada, orientada a objetos, etc.
Este paradigma não precisa ser o mesmo selecionado para o projeto, mas é interessante que
seja. A escolha de paradigma delimita entre algumas linguagens, e uma escolha dentre elas
precisa ser feita, se tal escolha já não foi feita nas etapas anteriores, de análise e de projeto.
A escolha da linguagem deve ser feita levando em considerações características do
projeto e atividades a serem implementadas; a escolha da linguagem pode seguir restrições
impostas na análise de requisitos ou, quando não houver este tipo de restrição, deve ser feita
com base na característica base da aplicação. Na maioria dos casos existe uma linguagem
mais adaptada ao tipo de aplicação sendo desenvolvida. Algumas destas relações são
apresentadas a seguir:
- C/C++ : para alto desempenho e propósitos gerais;
- Pascal/Delphi : para aplicações de rápido desenvolvimento e bom desempenho;
- Visual BASIC : para desenvolvimento de protótipos;
- LISP : para programas de inteligência artificial;
- FORTRAN : para programas de cálculo matemático puro e complexo;
- Java : para aplicações multiplataforma;
- ...
Definido o paradigma de programação e a linguagem, o que implicitamente leva à
escolha de um paradigma de programação, inicia-se o processo de codificação do software.
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Codificação de Software
Com a linguagem já selecionada, inicia-se o trabalho de traduzir os diagramas
produzidos para esta mesma linguagem. Em alguns casos é um processo muito simples, em
outros nem tanto.
É comum que na atividade de codificação seja necessário fazer alterações no projeto.
Entretanto, em um projeto bem feito, as modificação são apenas superficiais e raramente
precisam ser transpostas para os modelos mais básicos desenvolvidos na etapa de análise.
Caso essa transposição seja necessária, ela deve ser feita pois, ao final do processo de
desenvolvimento, o projeto deve ser a imagem da implementação.
A utilização de um paradigma comum entre linguagem de projeto e linguagem de
programação (ambos orientados a objetos, por exemplo) é de grande utilidade na estruturação
do software. No caso do paradigma de orientação a objetos, o diagrama de classes pode ser
diretamente traduzido: cada classe do diagrama torna-se uma classe do programa.
Por exemplo, no caso do projeto da ATM, observando o diagrama de classes abaixo,
pode-se ver que existirão as seguintes classes:
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- ATM, Entrada, Dispensador, Tela, Teclado
- Transacao (abstrata), Saque (especializ.), Saldo (especializ.), Deposito (especializ.).
- BancoDeDados, Conta
Que na linguagem java são especificadas, inicialmente, da seguinte forma:
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Em especial, é importante observar o termo abstract na definição da classe Transacao
e o termo extends nas classes Saque, Deposito e Saldo. A declaração da classe Transacao
como abstract vem do fato de ela assim ter sido definida na etapa de projeto (o nome da
classe aparece em itálico no diagrama de classes). A declaração de Saldo, Deposito e Saque
como extensões de Transacao (extends Transacao) é indicada pelas setas de especialização
que unem cada uma destas classes à classe transação.
Feito isso, uma boa parte da estrutura do software já está definida. Falta ainda
acrescentar mais algumas informações do diagrama de classes. Dentre estas as primeiras são
os atributos e métodos. Por exemplo, a classe ATM, pelo diagrama, possui um único atributo
e nenhum método. O atributo é o usuarioAutenticado, que é privado (sinal de - na frente) e é
um boolean (tipo de dado que só pode ser TRUE ou FALSE, ou seja, verdadeiro ou falso). O
diagrama também diz que este dado é, inicialmente, igual a FALSE, mas isso será
especificado em outro lugar. A adição deste atributo, na classe, de acordo com as regras da
linguagem java nos leva ao seguinte resultado:
--- Início do Arquivo ATM.java --// Representa um caixa automático

A inicialização do atributo usuarioAutenticado deve ser colocado num método que,
usualmente, não é indicado no diagrama de classes, o método construtor da classe, que em
Java deve ser um método público e com o mesmo nome da classe. Em princípio podemos
considerar que este método não exige qualquer parâmetro. Adicionando este método à classe
ATM:
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E, adicionando-se a inicialização do atributo usuarioAutenticado como FALSE neste
método:

Mas isso não finaliza a classe, ainda. Existem várias conexões, ligando esta classe de
diferentes formas às classes Entrada, Tela, Dispensador, Teclado e mesmo Transacao e
BancoDeDados. As conexões de multiplicidade 1 ou 0..1 (ou seja, quando o objeto da classe
atual é ligado a nenhum ou um único objeto da outra classe), devem ser feitas simplesmente
com um atributo de referência, cuja declaração é feita com o nome da classe no lugar do tipo
de dado sendo declarado. Por exemplo, uma referência para a classe BancoDeDados pode ser
feita da seguinte forma:

Onde meusDados é o atributo que faz referência a um objeto da classe
BancoDeDados. Note que nomes de atributos e nomes de métodos (à exceção do método
construtor) têm seus nomes iniciados por minúsculas, enquanto as classes tem seu nome
iniciado por maiúsculas, e o Java faz distinção entre elas! Esta é uma diferença fundamental
pois é freqüente declarar um atributo de referência a um objeto de uma classe com o mesmo
nome da classe, só alterando a letra inicial do nome. Por exemplo:

Neste caso, BancoDeDados é o nome da classe e bancoDeDados é o atributo de
referência para um objeto da classe BancoDeDados. Usando esta convenção ao adicionar as
de conexão da classe ATM com outras, o resultado é:
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Estes objetos precisam ser criados, ou seja, instanciados quando da inicialização do
objeto ATM. Em princípio suponhamos que os construtores de cada objeto também não
possuam parâmetros. Adicionando-se isso ao código, o resultado será:
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É possível observar que um objeto da classe Transacao não foi criado, ele foi apenas
definido como nulo (null, não referencia a nada). Isso ocorre devido a dois fatos: 1) A classe
Transacao é abstrata e, portanto, não pode ter objetos seus criados. Para que serve, então, uma
referência a um objeto Transacao? Bem, quando for realizada uma transação específica, como
a transação de saldo, um objeto da classe Saldo será criado. Este objeto poderá ser usado em
qualquer lugar onde um objeto do tipo Transacao (caso ele fosse possível) seria aceito.
Assim, a idéia de existir um atributo de referência do tipo Transacao vem do fato que, para a
ATM em si, é indiferente o tipo de transação que está sendo realizada.
Realizando este mesmo processo para todas as classes, a parte estrutural do software
estará completa. Entretanto, é interessante notar que algumas classes, como a classe
BancoDeDados, possuem conexões de multiplicidade 0..*, ou seja, devem possuir referências
a muitos objetos da uma outra classe (no caso, um objeto da classe BancoDeDados pode
fazer referência a múltiplos objetos da classe Conta). Um jeito desajeitado de fazer isso é
definir um vetor de referências, do tipo:

Entretanto, esta forma de fazer a declaração limitou o número de referências de conta
a 100 contas. E por maior que seja este número, sempre estaremos limitando o máximo de
contas; por outro lado, números muito grandes para um número pequeno de contas irá gastar,
desnecessariamente, muita memória com referências inúteis.
Assim, a declaração deve ser feita sem indicar o número de posições do vetor:

Alocando posteriormente o número adequado de posições de referência, com um
código do tipo:

No exemplo do ATM, por questões de simplicidade, será definido um valor estático
de duas contas apenas, mas sem perder a generalidade do código. Isto é feito da seguinte
forma:
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E uma classe derivada dela, como a classe Saldo:

Quando a estrutura do software já estiver pronta, o próximo passo será a codificação
de seus métodos, em conjunto com a identificação de parâmetros dos métodos construtores,
atributos adicionais necessários e métodos de suporte. Esta etapa é realizada com auxílio dos
Diagramas de Atividades desenvolvidos anteriormente.
Como exemplo, será apresentado o desenvolvimento da codificação interna da classe
ATM, que é representada pelo Diagrama de Atividades abaixo:
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Inicialmente, é importante frisar que o objeto da classe ATM será o objeto principal
do aplicativo desenvolvido. Em outras palavras, é ele quem será executado e ele representa o
programa em si.
Convenciona-se que os objetos deste tipo devem ter um método chamado run(), que é
o responsável pela execução do sistema em si. E é exatamente a execução deste método (que
não foi especificado no diagrama de classes, que o Diagrama de Atividades acima
representado vai ser programado. O passo inicial é criar o método dentro da classe ATM:

A primeira caixa do diagrama indica que o sistema deve apresentar as boas vindas.
Isso pode ser feito da seguinte forma:

Em seguida deve ser solicitado ao usuário que entre com o número da conta:

A seguir, a entrada deve ser solicitada ao teclado. Este número precisará ser
armazenado numa variável numeroDaConta, que ainda não existe. Ela será declarada no
início do método, já que ela é uma variável temporária, e então será usada para armazenar os
dados lidos pelo objeto teclado.

De forma similar, é preciso pedir e colher a senha:
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O próximo passo, seguindo o Diagrama de Atividades, é pedir para o objeto
bancoDeDados verificar se a senha daquela conta confere. Se o resultado for sim, o atributo
usuarioAutenticado deve ser preenchido com TRUE. Caso contrário, deve ser preenchido
com FALSE. Curiosamente, esta são exatamente as saídas do método autenticaUsuario() da
classe BancoDeDados. Assim, adicionamos essa chamada ao código:

Agora temos um dilema. Se o usuário não digitar uma senha correta, o software deve
ficar eternamente pedindo a senha... até que o usuário seja corretamente autenticado. Como
fazer isso? Bem, em geral quando o software deve ficar preso dentro de um estado até que
alguma coisa ocorra, podemos usar a instrução while, que indica exatamente uma região de
código que deve ser repetida até que uma dada condição seja satisfeita. Neste caso, a
condição é que o valor de usuarioAutenticado seja igual a TRUE. Isso é implementado da
seguinte forma.
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Bem, seguindo esta lógica, podemos ver que agora o menu será mostrado. A
programação poderia ser feita passo a passo como foi feito até agora. Entretanto, pelo
Diagrama de Atividades, é possível observar que há um ciclo "Apresenta Menu de Opções"
=> "Solicita Número de Opção" => "Executa Transação" que só é quebrado quando o usuário
solicitar uma opção de saída. Considerando isso, é possível já começar a programação pelo
while, acrescentando mais uma variável de controle usuarioSaiu, inicialmente com o valor
FALSE, sendo que após a finalização deste loop o software marca o usuário como não mais
autenticado:

O que estará dentro deste novo while? O primeiro passo é pegar a opção do menu, em
uma nova variável temporária opcaoDoMenuPrincipal:
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O passo seguinte é criar e executar uma transação, dependendo da opção de menu
entrada, sendo que opção 1 é Saldo, 2 é Saque, 3 é Depósito e 4 é sair do sistema. Isto pode
ser feito através da instrução switch do Java, usando como parâmetro a variável
opcaoDoMenuPrincipal. Também será criado uma referência para uma transação, chamada
transacaoAtual:
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Certamente o método de construção de algumas das transações precisam de
parâmetros, mas só será possível identificá-los quando tais classes forem programadas.
Mas se o programa for executado desta forma, ele executará apenas para um usuário,
já que ao fim da transação, o método run será finalizado. É necessário colocar toda a
atividade do método run dentro de um loop infinito, o que normalmente é feito usando-se a
instrução while(true):
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E, finalmente, a classe ATM completa:
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O mesmo processo deve ser realizado para todos os objetos, inserindo os códigos
necessários nos métodos de cada um deles. Após a identificação dos parâmetros necessários a
cada construtor de objeto de cada classe, deve-se fazer uma revisão no código, corrigindo
todas criações de objetos com relação a esses parâmetros.
Bibliografia
DEITEL, H.M; DEITEL, P.J. Java: como programar - Sexta edição. São Paulo:
Pearson-Prentice Hall, 2005.
Bibliografia de Aprofundamento
MOLINARI, L. Testes de Software: Produzindo Sistemas Melhores e Mais
Confiáveis. Editora Érica, 2005.
MOREIRA FILHO, T. Projeto e Engenharia de Software: Teste de Software. Alta
Books, 2002.
ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
1. Atualização do Projeto
2. Continuar implementação do código.
Como sempre, os resultados serão verificados!
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Notas da Aula 14: Teste de Software
Prof. Daniel Caetano
O que é Teste de Software
Teste de Software é o processo pelo qual se verifica o quão correto, completo e seguro
está um software, propiciando uma forma de avaliar a qualidade do software.
O ato de testar é a realização de uma comparação crítica entre o que o software faz e o
que ele deveria fazer. Assim, o teste ideal seria aquele que fosse capaz de avaliar todas as
possibilidades e combinações de funções de um software. Entretanto, é matematicamente
comprovado que há tipos de faltas impossíveis de serem identificados por processos
automáticos e, portanto, a identificação destas ficam delegadas à inspeção humana. Como tal
inspeção também pode ser falha, a grande maioria dos autores sugere que não existe software
isento de faltas.
Corrobora para esta teoria o fato de que, costumeiramente, considera-se que só é
possível dizer que um software funciona por um determinado número de horas sem falhas se
ele já houver sido testado pelo menos por aquele número de horas. Assim, para que um
software que tem objetivo de funcionar "para sempre", exigiria um período de testes também
"para sempre", o que certamente é impossível.
Por esta razão, é comum diferenciar os termos "falta do software" e "falha do
software". "Falta do software" é um defeito que não foi descoberto, mas cuja probabilidade de
existência é alta. "Falha de software", por outro lado, é um defeito já identificado e para o
qual é necessário uma solução. A etapa de teste consiste em encontrar o maior número de
"faltas", quando então tornam-se "falhas", para que elas possam ser corrigidas e o software
que chega às mãos do usuário seja o mais livre possível de problemas.

Por que realizar um Teste de Software?
A atividade de teste pode ser uma das mais aborrecidas de um software e, sob certo
aspecto, até mesmo é uma etapa custosa. Entretanto, muito mais custosa para uma empresa
pode ser a divulgação ou o uso de um software que tenha passado por uma fase de teste
ineficaz. Produtos defeituosos podem arruinar o nome de uma empresa e, dependendo de
quão crítica é a aplicação do software, danos irreparáveis podem ser causados, tais como a
morte de seres humanos.
Estima-se que o custo de correção de um defeito é tanto maior quando mais avançado
o projeto/implementação estiver. Assim, se não por outras razões, esta é uma razão para se
iniciar a etapa de testes o mais cedo possível dentro de um ciclo de desenvolvimento de
software.
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Testes ao Longo do Desenvolvimento de Software
Os testes podem ser planejados e realizados desde as primeiras etapas do
desenvolvimento de um software.
Já na Análise de Requisitos é importante identificar, dentre os principais requisitos e
restrições, algumas das situações críticas que poderão vir a ocorrer durante o tempo de vida
do software.
Na etapa de Análise de Sistema devem ser identificados com mais precisão os
aspectos que são passíveis de teste, considerando o software como um todo. Juntamente com
a definição dos "aspectos testáveis" devem ser identificados sob que condições estes testes
devem ser aplicados.
Na fase de Projeto de Sistema devem ser criadas estratégias de teste, se serão
aplicados os testes automáticos ou manuais, quais os componentes críticos. Nos estágios mais
avançados do Projeto devem ser desenvolvidos pequenos aplicativos de teste de
componentes, bem como teste global, formando os "test-suites", conjuntos de testes
automatizados que serão usados, a cada atualização de código, se o software sendo
desenvolvido está se comportando como deveria.
Tais "test-suites" são muito úteis na verificação do software após mudanças no
código, para verificar se a correção de um dado problema ou a inserção de uma nova
característica não introduziu nenhum novo problema. Este tipo de verificação é chamada de
"teste regressivo".
Assim que os primeiros componentes do software ficarem prontos, inicia-se a etapa de
testes propriamente dita, quando a grande maioria dos testes é aplicada componente a
componente, certificando que seu funcionamento está de acordo com as especificações.
Com base nos testes realizados e defeitos encontrados é que é possível estabelecer um
padrão de qualidade, indicando se o software está pronto para ser distribuído ao público ou
não.

Testes Caixa-Branca e Caixa-Preta
Os termos teste "Caixa-Branca" e "Caixa-Preta" referem-se a quanto acesso tem o
indivíduo que aplica o teste em relação ao código sendo testado.
Quando o aplicador dos testes tem acesso a todo o código sendo testado, permitindo
que ele realize alterações de forma a facilitar seu teste, além de poder testar o código de
formas não usuais, este tipo de teste é denominado teste "Caixa-Branca".
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Por outro lado, quando o aplicador dos testes tem acesso ao componente ou software
como um todo, sem poder saber o que ocorre internamente no componente, apenas
utilizando-o segundo as especificações e pontos de entrada fornecidos pelo fabricante, este é
então chamado de teste "Caixa-Preta".
Os testes do tipo "Caixa-Branca" são normalmente realizados nos primeiros estágios
de teste (alpha testing), embora algumas vezes continuem sendo usados posteriormente.
Entretanto, os testes do tipo "Caixa-Branca" são, em geral, realizados apenas pelos próprios
desenvolvedores.
Os testes do tipo "Caixa-Preta" são realizados por todo o tempo de desenvolvimento,
mas se intensificam à medida em que os componentes são finalizados e as primeiras versões
completas do sistema são produzidas. Muitas vezes o teste "Caixa-Preta" é realizado por um
grupo seleto de usuários que nada têm a ver com a equipe de desenvolvimento (beta testing).
Recentemente tem-se falado nos testes "Caixa-Cinza", em situações em que o
aplicador dos testes não tem acesso ao código, também estando preso à documentação do
fabricante com relação à interface do componente ou sistema. Entretanto, no que se denomina
"Caixa-Cinza" é possível acessar o estado interno do componente sendo testado, após cada
operação (e não apenas avaliar as saídas com base nas entradas, como seria numa
"Caixa-Preta comum).

Fases de Teste
A primeira etapa dos testes, normalmente quando o software sequer está desenvolvido
e muitos de seus componentes ainda estão pela metade, é chamada de "fase alpha". Nesta
etapa, que se estende dos primeiros dias até o momento em que o software é liberado para o
público (seja ele restrito ou não), os aplicadores de testes são apenas aqueles que fazem parte
da equipe de desenvolvimento, direta ou indiretamente, usando técnicas de "Caixa-Branca".
Mais para o fim desta primeira etapa, uma equipe de testes já deve existir junto à
equipe de desenvolvimento, que passa a usar técnicas de "Caixa-Cinza" e "Caixa-Preta" para
a realização de testes mais completos.
A segunda etapa dos testes, quando ele é liberado para um pequeno público externo à
equipe de desenvolvimento, é chamada "fase beta". Nesta fase usuários comuns estarão
utilizando o software em situações de dia-a-dia, usando técnicas de "Caixa-Preta", avaliando
se encontram novas falhas no sistema e, caso as encontrem, devem informá-las à equipe de
desenvolvimento.
Quando a equipe de desenvolvimento recebe um relatório de defeito destes
(bug-report), a primeira atitude é tentar reproduzi-lo e, uma vez reproduzido, tentar identificar
a origem e corrigi-lo.
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As fases alpha e beta servem para garantir que quando um software chegue à terceira
etapa (chamado "nível GA", de "General Availability", ou "Disponibilidade Geral"), que é
quando o software é liberado ao grande público (muitas vezes na forma de produto
comercial), ele esteja praticamente isento de defeitos.
Alguns autores chamam etapa das versões oficiais de "fase gamma", mas este termo
tem sido usado de forma pejorativa, sugerindo que pela quantidade de defeitos que os
software comerciais atuais possuem, essa seria não uma fase de produto final, mas sim uma
terceira fase de testes.

Níveis de Teste
Há basicamente três níveis de teste: o nível funcional, o nível de componente e o nível
de sistema, além do "teste regressivo" que sempre deve ser realizado.
O nível funcional é aquele que testa funções ou métodos de um objeto, identificando
se, para entradas comuns e incomuns o comportamento da saída é adequado. Este nível visa
verificar se, num nível mais básico, o software desenvolvido se comporta como o esperado.
O nível de componente é o nível em que as bibliotecas e os objetos são testados como
um todo, verificando se os comportamentos de suas diversas funções e métodos são coerentes
entre si e produzem resultados satisfatórios. Este nível visa verificar se, num nível de
atividades, o software desenvolvido se comporta como o esperado.
O nível de sistema é o nível mais alto, em que a integração entre diversas bibliotecas e
objetos é testado, verificando se o comportamento de cada componente frente aos outros são
coerentes e iguais aos esperados, se não há problemas na interface entre estes componentes.
Este nível visa verificar se o sistema está cumprindo as funções propostas no Documento de
Especificação de Requisitos.

Testes de Cobertura
Dado que a identificação de um defeito em um trecho de código é diretamente
proporcional ao número de vezes que tal trecho de código é executado, há regiões do código
que são executadas muitas vezes e facilmente podem ter suas faltas reveladas. Por outro lado,
há trechos de código que são raramente executados (como regiões de tratamento de erros, por
exemplo) e, portanto, dificilmente terão suas faltas reveladas.
Por esta razão, é preciso ter um cuidado adicional com regiões do código que são
pouco executadas. Mas para tomar este cuidado adicional, é preciso, antes de mais nada,
identificar tais regiões.
Existem software específicos que podem ser linkados em conjunto com seu software,
de forma a realizar um "profiling" e identificar as regiões do código que foram alvo dos
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menores tempos de processamento (e, portanto, foram executadas menos vezes). Estas
regiões são as mais propensas a possuírem erros que não serão identificados.
Uma vez que tais regiões tenham sido identificadas, podem ser adotadas duas
estratégias (separadamente ou conjuntamente): inspeção rigorosa do texto e planejamento de
testes específicos que provoquem a execução daqueles trechos de código, de forma a tentar
encontrar falhas nos mesmos.

Bibliografia
MOLINARI, L. Testes de Software: Produzindo Sistemas Melhores e Mais
Confiáveis. Editora Érica, 2005.
MOREIRA FILHO, T. Projeto e Engenharia de Software: Teste de Software. Alta
Books, 2002.

ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
1. Atualização do Projeto
2. Continuar implementação do código.
Como sempre, os resultados serão verificados!
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Notas da Aula 15: Introdução às Interfaces Gráficas com o Usuário
Prof. Daniel Caetano
O que é uma Interface Gráfica com o Usuário (GUI)?
Uma interface gráfica com o usuário (GUI) é um meio pelo qual pode ocorrer
comunicação entre um ser humano e um computador, utilizando-se para isso de uma metáfora
de manipulação direta através de imagens e texto. Em outras palavras, as GUIs são
instrumentos para que o usuário possa operar um computador através de metáforas gráficas.
Existem diversos tipos de GUIs, sendo o mais comum aquele que usa janelas, ícones,
menus e um dispositivo apontador (WIMP: Windows, Icons, Menus e Pointing Device, tendo
sido este um dos modelos pioneiros de interface, desenvolvido pela Xerox, e utilizado até
hoje nos computadores.
Um dos grandes benefícios que as GUIs trouxeram para o ramo da computação foi
uma grande redução na dificuldade de uso dos computadores. Isto é conseguido através do
uso de metáforas de fácil reconhecimento pelo usuário para a execução de tarefas
computacionais (por exemplo: apagar um documento pode ser feito arrastando o ícone do
documento em um ícone de lixeira), o que permite que um usuário opere o computador com
uma necessidade mínima de aprendizagem.
Além disso, as GUIs permitem uma grande flexibilidade na forma com que as tarefas
são executadas, possibilitando um projeto de comunicação com o usuário que vise a um
aumento de produtividade do mesmo, reduzindo seu cansaço ao máximo.

Evolução das UIs
Os primeiros computadores desenvolvidos, há cerca de um século, eram equipamentos
muito simples, mecânicos, que sequer eram programáveis. A interface de comunicação destes
equipamentos, que tinham apenas algumas poucas funções, era feita através alavancas
mecânicas e engrenagens.
Os equipamentos foram evoluindo lentamente e já em meados do século XX existiam
computadores programáveis, mas sua interface de comunicação ainda era bastante precária,
através de conexões elétricas físicas e cartões perfurados.
Durante a segunda metade do século XX os avanços foram incríveis. Surgiram
teclados, impressoras e posteriormente monitores, e foram estes equipamentos que trouxeram
as interfaces com o usuário para a era visual.
Inicialmente foram desenvolvidos os primeiros sistemas para impressora, que
operavam basicamente com estrutura de terminal. O usuário digitava e o conteúdo aparecia na
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impressora. Com os monitores de vídeo, a interatividade aumentou, mas os primeiros
software eram apenas adaptações do que já se utilizava nas impressoras para o vídeo. Estas
interfaces estão disponíveis até hoje, em diversos sistemas, e são chamadas Interfaces de
Linha de Comando (CLIs, Command Line Interfaces).
Durante algum tempo, os sistemas operavam na forma de texto puro, mas à medida
em que os usuários se diversificavam (engenheiros, matemáticos, etc... e não apenas
especialistas em computadores), começaram a surgir as primeiras interfaces de menus,
embora ainda em modo texto. Seu uso ficou bastante popular no início da década de 80 e a
grande maioria dos software desenvolvidos até 1985 usava este tipo de interface.
Entretanto, já no fim da década de 1970, uma idéia brilhante já havia surgido em um
dos laboratórios da Xerox, o PARC (Palo Alto Research Center), onde havia sido criado o
computador Star, que era operado através de um mouse (o primeiro da história) e a
comunicação do usuário era feita através de imagens gráficas. Este equipamento nunca
tornou-se viável devido ao seu alto custo.
Posteriormente foi desenvolvido o padrão X-Windows para computadores que
executassem o sistema operacional compatível com UNIX. Este padrão tornou-se muito
importante e tem muitas características especiais, mas só veio a ter participação no mercado
de usuários não especialistas a partir do meio da década de 1990.
Entretanto, já no início da década de 1980, a Apple Computers, naquela época uma
pequena empresa, começava a desenvolver um computador pessoal que fosse capaz de
executar uma interface daquele tipo, a um preço acessível. O resultado disso foi um
computador chamado Lisa, que pode ser confundido com uma "versão beta" do MacIntosh. O
Lisa não fez tanto sucesso, mas a Apple tinha feito o mais importante: tinha criado o
know-how, ou seja, ela sabia como fazer.
Pouco tempo depois surgia a primeira versão do MacIntosh, a um preço acessível
(apesar de alto), que tornou-se o primeiro computador pessoal comercial a oferecer uma
interface gráfica com o usuário (GUI). A interface era bastante pobre, mas já era de uso bem
mais simples que as tradicionais interfaces de "linha de comando".
A IBM, a grande empresa ocidental dos computadores pessoais da época (no oriente a
história é bem mais complexa e pouco conhecida) não quis ficar atrás e contratou com a
Microsoft que fizesse uma nova versão do MS/IBM-DOS, com uma interface gráfica e
usando os recursos dos mais recentes processadores da Intel (na época, o i80286). Neste
mesmo instante a IBM iniciou pesquisas na área de interfaces com usuário, para determinar
qual seria a interface perfeita.
Deste convênio surgiram dois software distintos: o Microsoft Windows e o
MS/IBM-OS/2. O primeiro deles era apenas uma interface nova para o velho MS/IBM-DOS,
já o segundo era um sistema operacional completamente novo, o qual já levava a interface
gráfica em consideração em seu projeto. Na aparência, entretanto, os primeiros Windows e os
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primeiros OS/2 eram absolutamente similares, mas o OS/2 exigia bem mais recursos para
executar, uma vez que fazia bem mais coisas que o Windows de então.
Por diversas razões mercadológicas, o Windows acabou se instituindo como padrão e
a Microsoft resolveu romper seus contratos com a IBM, no início da década de 1990. A IBM
não aceitou essa quebra de contrato pacificamente e, com os primeiros resultados de sua
pesquisa sobre interfaces gráficas nas mãos (padrão CUA-1991, Common User Access), a
IBM resolveu dar um passo ousado e contribuir significativamente para o avanço das
interfaces gráficas.
O padrão CUA-1991 especificava diversas características de usabilidade para as
interfaces, de forma a minimizar ao máximo a curva de aprendizagem dos usuários. Além
disso, o padrão considerava uma implementação totalmente orientada a objetos, permitindo
que os software desenvolvidos para a interface se integrassem a ela de forma tão sutil que o
usuário nem precisaria ter consciência de quando utilizava uma ferramenta de sistema ou um
software de terceiros.
Em 1992 a IBM lançava sua versão 2.0 do OS/2, contendo a WorkPlace Shell,
implementando grande parte das características do CUA-1991. A Apple correu e
implementou muitas das características também em seu MacOS 7, que na época sequer tinha
o nome de MacOS.
Muitos dos recursos do CUA foram mimetizados pela Microsoft no Windows na
versão 4.0 do mesmo (conhecido pelo nome de Windows 95). A partir de então os avanços
foram muito disputados entre Apple, Microsoft, IBM e um novo jogador: Linus Torvalds que,
com o seu Linux, trazia o mundo Unix para a realidade do usuário comum e, com ele, o
X-Windows na versão gratuita chamada XFree.
Todas estas interfaces evoluíram e mudaram em muitos aspectos, culminando hoje
com as disponíveis no MacOS X, Windows XP (em breve, Vista) e, no Linux, as diversas
como KDE, Gnome, dentre outras. A WorkPlace Shell da IBM, apesar de ter sido a única a
realmente implementar completamente orientação a objetos na interface, foi descontinuada
em 2005, devido à mudanças na estratégia da empresa desde 1996, que fizeram com que o
número de usuários se tornasse bastante reduzido.

A Orientação a Eventos de uma GUI
Do ponto de vista do usuário, a principal característica das GUIs é, obviamente, que
sua operação é gráfica. Entretanto, esta é apenas a diferença mais superficial, no que se chama
de "look" (aparência). Existe uma diferença também referente ao "feel" (sentimento) que é
fundamental e tem uma importância fundamental inclusive na etapa de programação.
Esta diferença se manifesta em "quem tem o controle" da operação. Nas antigas
interfaces modo texto, quem definia "o que acontecerá a seguir" era sempre o computador; de
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uma certa forma, o usuário era refém do software, algumas vezes sem saber como sair de uma
dada tela ou mesmo como fechar um programa.
As interfaces modo texto via de regra se baseiam na interação do tipo diálogo: o
computador pergunta e o usuário responde. Assim que o usuário responder todas as
perguntas, o computador faz algum processamento e posteriormente permite que o usuário
escolha alguma outra opção.
As interfaces gráficas, por sua vez, operam no modo de "manipulação direta", onde o
usuário pode selecionar qualquer elemento visível da tela e comandar uma ação sobre ele,
sem uma ordem pré-estabelecida. Isto significa que, nas GUIs, em geral é o usuário quem
determina "o que vai acontecer em seguida".
Esta característica é fundamental do ponto de vista da programação, dado que ela
implica numa mudança completa no conceito base para o projeto da interface. Enquanto nas
interfaces texto o código da interface é meramente seqüencial, com uma ordem bastante
rígida, nas GUIs este código não tem uma ordem de execução prevista: dependendo da ação
do usuário, um trecho totalmente diferente do código será executado.
Chamamos de "evento" cada ação do usuário e, se são estes eventos que controlam a
execução de um software, este software é dito orientado a eventos e, portanto, requer uma
programação orientada a eventos.

Como é a Programação Orientação a Eventos?
A programação orientada a eventos, no fundo, não difere muito da programação usual.
A diferença reside na estrutura de controle do que será executado em cada instante.
Na programação seqüencial usual, o software costuma ter um loop principal que é
executado até que o usuário selecione uma opção para sair. Todo o código do software fica
dentro deste loop e é executado ininterruptamente.
Na programação orientada a eventos, o loop contém apenas uma chamada ao sistema,
verificando se alguma mensagem de evento chegou para o programa. Caso nenhuma
mensagem tenha chegado, o software fica bloqueado (sem executar) e o sistema (ou outros
programas) continua sua operação. Caso alguma mensagem tenha chegado, o sistema retorna
a mensagem que, através de uma estrutura do tipo switch escolhe qual trecho de código vai
ser executado naquele instante.
Uma má prática de programação é colocar código útil, ou seja, o código que realiza a
tarefa para a qual o software foi projetado, dentro deste switch ou mesmo em outros lugares.
Isto não deve ser feito pois, fazendo isso, o programa exigirá a interface gráfica para poder
realizar suas tarefas. O ideal é que dentro destas regiões sejam apenas chamadas operações de
um outro componente do sistema, este sim executando as atividades do programa. Neste tipo
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de arquitetura, a MVC, a interface gráfica ocupa a camada visão (view) e as atividades do
sistema ocupam a camada controle (controller).

O que são as Web User Interfaces (WUIs)?
Atualmente é bastante comum um tipo diferente de interface de comunicação com o
usuário: as WUIs (Web User Interface), que são similares às GUIs, mas são baseadas em
pressupostos distintos.
As WUIs são originadas de um paradigma diferente de comunicação, chamado
hipertexto, que é a estrutura de links que relacionam um documento a outro.
Apesar de ser possível utilizar uma WUI para exercer o papel de uma GUI (e
vice-versa), é necessário cuidado com este tipo de inversão. Tal atenção especial deve existir
devido ao fato que, enquanto os elementos das GUIs são orientados às atividades a serem
realizadas, os elementos das WUIs são orientados às informações a serem apresentadas.
Sendo assim, o projeto de cada um destes tipos de interface deve seguir conceitos
bastante distintos, sendo inadequado projetar uma WUI seguindo conceitos de GUI e
vice-versa.
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ATIVIDADE PARA PRÓXIMA AULA:
1. Atualização do Projeto
2. Continuar implementação do código.
Como sempre, os resultados serão verificados!
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Notas da Aula 16: Programação GUI
Prof. Daniel Caetano

Conceitos de Programação (GUI)
Como foi visto na aula anterior, a programação GUI é feita através do paradigma
denominado "programação orientada a eventos". Isso significa que as tarefas do programa
não ocorrem em uma ordem pré-definida: as tarefas são executadas quando determinados
eventos ocorrem, na ordem em que tais eventos ocorrem.
Entretanto, é necessária toda uma preparação para que um software possa agir quando
algum evento ocorre, além de ser preciso criar as janelas da aplicação e cuidar de uma série
de detalhes que não são necessários em uma programação usual para modo texto (CLI).
Assim como existem diversas formas de resolver um problema usando programação,
existem também diversas formas de programar uma GUI, não existindo uma forma
explicitamente "correta" ou "incorreta". Em geral convenciona-se chamar de "correta" uma
implementação extensível, que segue os paradigmas da arquitetura MVC e de "incorretas"
todas as outras formas de resolver o mesmo problema.
Entretanto, a implementação seguindo o MVC pode ser bastante complexa até mesmo
para tarefas triviais e, embora o resultado seja bastante extensível, o tempo de programação
pode aumentar consideravelmente, quando se trata de programação de pequenos utilitários.
Assim, é necessário pesar o custo adicional de projeto e programação contra a necessidade de
extensibilidade para escolher a forma de programação.
Nesta aula serão apresentadas três formas de executar uma mesma tarefa: a execução
de uma soma. A primeira delas é a mais simples programacionalmente, mas a menos
extensível e a menos prática. A segunda delas é um pouco mais flexível, mas também é de
programação mais complexa. A terceira forma obedece a maioria das recomendações da
arquitetura MVC, é a forma mais extensível de todas, mas tem uma programação bastante
mais complexa.

Um Aplicativo de Soma com GUI
O primeiro passo, como sempre, é pensar no projeto. Como o objetivo é simplificar ao
máximo, o projeto aqui será limitado a uma única classe: a classe Addition (adição em
inglês).
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Esta classe fará todas as funções da adição, criando janelas para pedir informações e
janelas para apresentar os resultados. Serão usadas janelas prontas da biblioteca Swing do
Java. Acompanhe os detalhes da implementação pelos comentários no código:

É importante notar que, neste exemplo, como usamos diretamente as janelas
fornecidas pelo pacote Swing do Java, não precisamos nem mesmo entrar em contato com as
mensagens (embora elas existam, dentro das janelas que abrimos)!
Entretanto, este software é extremamente limitado e até mesmo pouco prático, pois
usa várias janelas para fazer uma única coisa. Além disso, ele praticamente nem é orientado a
objetos. Uma das janelas desta implementação está representada abaixo:

Faculdade Brasília - Engenharia de Sistemas
Prof. Daniel Caetano

3

Um Aplicativo de Soma mais Avançado usando GUI

A segunda implementação que será examinada já é um pouco mais complexa. Serão
utilizadas três classes (duas delas explícitas e a outra implícita) para realizar a tarefa. Uma
delas será a classe principal do aplicativo e a outra será a classe da janela. A execução da
tarefa será toda executada dentro da classe de janela, que é única em todo o processo.
Conceitualmente, este é um "mal programa", entretanto é este tipo de programa que se
costuma produzir usando os aplicativos de auxílio ao desenvolvimento de interfaces gráficas.
O diagrama de classes está representado abaixo:

A classe SoAdicao é a classe principal do aplicativo e a classe JanelaSoAdicao é a
classe que apresenta a janela onde são realizadas as operações. Notem a seta indicando que
"SoAdicao usa JanelaSoAdicao".
Acompanhe os detalhes da implementação pelos comentários do código, inciando pela
classe SoAdicao e, em seguida, com a classe JanelaSoAdicao.

A classe principal é muito simples: ela apenas cria um objeto do tipo JanelaSoAdicao
e o deixa realizar seu "trabalho". O código da classe JanelaSoAdicao segue abaixo:
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Assim, temos um aplicativo que realiza todas as operações em uma única janela,
como a apresentada abaixo:

Este programa é bem mais prático, mas observe que ele também é pouco extensível e,
caso seja necessário adaptá-lo para uma outra interface, provavelmente ele terá de ser
totalmente reescrito, já que o código do aplicativo está todo entremeado pelos códigos da
interface.
Observe também que o uso de classes implícitas para a especificação de objetos
interpretadores de eventos torna o código de difícil leitura. Estas características negativas
serão sanadas no próximo modelo.
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Uma Implementação Inicial de uma Calculadora usando GUI
A praticidade de operação será deixada um pouco de lado aqui, em pról da clareza de
implementação de um aplicativo que foi implementado com separações entre as camadas e
pensado visando a uma boa extensibilidade. Embora o software não esteja implementado
totalmente respeitando a arquitetura MVC, a comunicação dos objetos da classe Acdicao com
objetos da classe JanelaDeEntrada segue este modelo, usando o objeto da classe Dados como
protocolo intermediário entre Visão e Controle. O projeto estrutural proposto está
apresentado abaixo:

A classe principal, chamada Calculadora, apenas serve como base para iniciar
operações que são objetos de classes especializadas da classe abstrata Operação (como a
classe Adicao, por exemplo).
As classes derivadas de Operacao, por sua vez, usam objetos da classe Dados para
trocarem informações com as janelas, que nesta implementação apenas cuidam da
entrada/saída de dados com o usuário. O objeto Dados (ou derivados dele) é que são
responsáveis pelas checagens de consistência. Além disso, todo o processo de operação
ocorre dentro das classes derivadas da classe Operacao.
A fim de manter o código de um tamanho aceitável, os comentários serão mais
simplificados que nos exemplos anteriores.
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E agora a classe Adicao, que é uma Operacao:
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Antes da classe JanelaDeEntrada, a classe Dados:

Finalmente, a classe JanelaDeEntrada, que possui uma classe interna chamada
BotaoOkHandler que implementa a interface ActionListener e que é responsável por
interpretar os eventos do botão OK.
Um detalhe interessante é que a classe interna (declarada dentro da outra classe) tem
acesso total aos membros da classe externa, incluindo os dados private.
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Como é possível ver, o programa que implementa a arquitetura MVC, ainda que
parcialmente, é substancialmente maior que os outros. Entretanto, não é difícil ver que a
facilidade em acrescentar uma janela no código principal e também acrescentar novas
operações é uma tarefa bastante simples. A janela deste aplicativo está representada a seguir:
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Notas da Aula 17: Documentação
Prof. Daniel Caetano

Documentação do Software
Pode parecer estranho voltar a falar em documentação do software no estágio final do
desenvolvimento, sendo que muito já foi falado sobre ela na etapa da análise de sistemas.
Entretanto, a experiência mostra que muitas partes do sistema sofrem mudanças sensíveis
durante a implementação, e estas mudanças precisam ser transferidas para documentação.
Além destas correções, outros tipos de documentação devem ser criados, a fim de
documentar diferentes facetas do software desenvolvido. Os tipos de documentação mais
comuns são:
- Arquitetura e Projeto
- Informações Técnicas
- Informações para o Usuário Final
- Informações de Marketing
Cada uma delas será vista com maior detalhe nas seções seguintes, mas é importante
ressaltar o fato do que toda a documentação é essencial para o sucesso de um software como
produto. Um software mal documentado tende a ser menos aceito pelo mercado, além dos
custos adicionais para seu desenvolvimento futuro e extensões, muitas vezes limitando a vida
útil do mesmo.
Uma vez que o processo de desenvolvimento do software é bastante custoso e
consome uma quantidade bastante grande de tempo, deve-se buscar a maior longevidade para
o sistema desenvolvido. A utilização da orientação a objetos na análise, projeto e
implementação do sistema facilita este resultado em grandes projetos, mas este bom resultado
estará certamente comprometido se uma documentação adequada não for produzida.

Documentação de Arquitetura e Projeto
Estes documentos têm o objetivo básico de explicar as razões pelas quais as decisões
de projeto e arquitetura foram realizadas da forma como está documentando no Documento
de Especificação de Requisitos, que após as correções, representam o sistema implementado.
A Documentação de Projeto não tenha importância para a codificação do sistema, mas
é de fundamental importância para que o sistema possa ser estendido no futuro, para colocar
uma nova equipe de desenvolvimento a par das decisões tomadas no projeto, quais artifícios
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foram usados para contornar quais problemas e por que isso foi feito. O mesmo vale para a
Documentação de Arquitetura, que deve ressaltar os requisitos que levaram à existência dos
elementos do projeto (objetos, métodos, etc).
Esta documentação deve ser criada com imparcialidade, realizando comentários sobre
limitações do sistema implementado e propondo possíveis caminhos para soluções futuras. O
objetivo deste documento não é concluir se a solução implementada é perfeita ou não, mas
sim apresentar os prováveis pontos em que o sistema pode ser melhorado no futuro.

Documentação Técnica
A Documentação Técnica é a forma mais comum de documentação. Seu objetivo é
relatar quais algoritmos foram utilizados para solucionar os problemas tratados pelos
software, além das estruturas de dados usadas.
É bastante comum que esta documentação apresente também as APIs (Application
Programming Interfaces - Interfaces de Programação de Aplicação), informando as classes
disponíveis, seus métodos e como utilizar tais classes e métodos.
É importante que este documento seja elucidativo, mas deve também ser sucinto, para
facilitar a manutenção do mesmo. Existem diversas ferramentas para gerar este tipo de
documentação automaticamente, a partir do próprio código, como o JavaDoc, por exemplo.

Documentação para o Usuário Final
A documentação para o usuário final, muitas vezes chamada de "manual de
instruções", e seu objetivo é basicamente descrever como usar o sistema desenvolvido.
É desejável que este tipo de documentação não apenas enumere e descreva as funções
do software, mas também inclua seções descrevendo os passos para execução das tarefas mais
comuns (tutoriais para usuários novos), solução de problemas comuns, além de possuir um
bom índice para uso como referência por usuários mais experientes. Uma organização das
seções ou funções em ordem de assunto também podem auxiliar os usuários de conhecimento
intermediário.
É importante ressaltar que a ajuda online (online help) de forma alguma substitui uma
documentação para o usuário. A ajuda online facilita a solução de uma ou outra dúvida com
relação a opções específicas do software desenvolvido (e é muito importante neste aspecto),
mas é de pouco auxílio ao usuário que pouco ou nada conhece sobre o sistema ou como
executar tarefas mais complexas.
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Documentação de Marketing
A função principal da Documentação de Marketing é atrair a atenção de possíveis
clientes para conhecerem mais sobre o software desenvolvido. Embora não tenha muita
importância nos software desenvolvidos por contrato com uma única empresa usuária, é de
fundamental importância para os software de prateleira.
Entretanto, apesar de visar atrair o consumidor, esta documentação deve apresentar
informações objetivas e exatas sobre as funcionalidades do sistema. Transmitir informações
incorretas sobre o produto podem fazer com que o usuário tenha expectativas exageradas
sobre o sistema e acabe por se decepcionar ao conhecer o sistema real.
Uma boa opção para este tipo de documentação é realizar uma análise comparativa
entre o produto desenvolvido e os produtos concorrentes, focando nas aplicações do público
alvo escolhido, buscando transmitir um entusiasmo com relação às características positivas
do produto.
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