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Agenda

Figura 1: Temas centrais da apresentação
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Figura 2: Modelagem de Domínio



Modelagem de Domínio



Barreiras de Desenvolvimento de SW

Figura 3: Vídeo de horrores de software

— Vamos assistir a alguns recentes horrores de software; verdadeiras
cenas de “lobisomens” (Brooks, 1986). . .



Your browser does not support the video tag.



Sonho Arquitetural do Fubã. . .

Figura 4: Pesadelos arquiteturais

“Zzzz . . . Credo! Zzzz . . . Que arquitetura horrível!”



Medida de Acoplamento Arquitetural

Figura 5: Impacto da relação de dependências entre classes

— Se eu mexer em uma classe, todas as demais poderão
ser afetadas!?



Uma semana antes. . .

Figura 6: A aventura começa. . .

— Hoje vamos desenvolver uma aplicação orientada a objetos com
o objetivo de aprofundarmos nossos conhecimentos de programação!



Teste de Detecção de Mal de Alzheimer

Figura 7: Foco do estudo de caso

http://www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729%2815%
2900049-4/pdf, acesso em 4/9/2015.

http://www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729%2815%2900049-4/pdf
http://www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729%2815%2900049-4/pdf


Processo de Desenvolvimento
Neste momento, Fubã faz uma pergunta:

Figura 8: Uma questão de processo. . .

— Profe! Por onde eu começo a programação?

(CADERNO)



Arquétipo

Figura 9: Peter Coad

Arquétipo forma seguida (mais ou menos) por todas as coisas da
mesma espécie

Object-Oriented Patterns Peter Coad
September 1992/VtJI.35, No.9
COMMUNICATIONS OF THE ACM



Arquétipos de Classes de Domínio

Figura 10: Arquétipos de Coad

Arquétipo Descrição

“mi” momento ou intervalo de tempo
“papel” maneira de participação de uma parte (pessoa ou organização), lugar ou coisa
“plc” alguém ou alguma coisa que atua em difentes papéis
“descrição” descrição do tipo entrada de catálogo



Exercício

Figura 11: Quais arquétipos podemos encontrar?

Elabore um modelo de domínio de Coad. . . (CADERNO)



Exercício

Figura 12: Quais arquétipos podemos encontrar?

— Esta vista do Teste de Galvin sugere qual arquétipo?
[a] “mi” — [b] “papel” — [c] “plc” — [d] “descrição”



Modelo de Galvin: Questionário

Figura 13: Faltam detalhes importantes. . .

“Como mostro os detalhes das questões, alternativas e o
resultado?”



Modelo de Galvin: Detalhes do Questionário

Figura 14: Detalhes do questionário

“Como ficaria um diagrama de objetos ilustrando a
estrutura de uma particular questão q1 e suas alternativas
(a1, . . . ) no contexto do questionário q?”



Modelo de Galvin: Intuição da Instância Parcial

Figura 15: Interpretação de um DOB



Modelo de Galvin: Instância Parcial (DOB)

Figura 16: Modelo de um estado computacional

“E como calculo o resultado da realização do Teste de
Galvin?”



Modelo de Galvin: Regra de Domínio

Figura 17: E os demais arquétipos?

“O domínio é constituído apenas pelo ‘Questionário’?”



Exercício

Figura 18: Quais arquétipos podemos encontrar?

Elabore um modelo de domínio de Coad. . .



Modelo de Galvin: Arquétipos Adicionais

Figura 19: Questionário no papel de paciente. . .

“Humm. . . o teste de Galvin é feito por meio de um
questionário usado no papel de paciente. . . ”



Modelo de Domínio do Teste de Galvin

Figura 20: Modelo de domínio com base na ideia de Coad

“Agora posso tratar os eventos gerados pelo usuário da
aplicação!”



Agenda

Figura 21: Modelagem Comportamental



Modelagem Comportamental



Comportamento e Computação

Figura 22: Noção de computação

— Computação é um modelo do comportamento do
computador que executa as instruções de um programa. . .



Figura 23: Interação com as questões

“O que acontece quando clico no OK?



Classes e Máquinas de Estados

Figura 24: Sugestão de Jacobson

“Preciso projetar a máquina de estados!”



Modelo de Domínio do Teste de Galvin

Figura 25: Máquinas de estado do domínio

“Partindo deste modelo de domínio, qual seria a máquina
de estados para tratar sequências de eventos da espécie
OK?”



Escolha de Alternativas

Figura 26: Qual a reação ao botão OK?

“Se estou no estado ‘Mostrou q[k]’, quando clico no botão
OK, deverei ir para o estado ‘Respondeu q[k] com i’!”



Eventos “Alternativa” (DME)

Figura 27: A máquina deverá guardar a resposta do usuário

“Humm. . . preciso ‘guardar’ o par (k,i), e apresentar a questão
seguinte. . . se existir!”



Eventos “Alternativa” (DCO)

Figura 28: Vista de mensagens da computação

“Humm. . . depois de guardar, o Teste de Galvin deverá mostrar
outra questão, se houver. . . ”



Exercício
“Humm. . . depois de guardar, o Teste de Galvin deverá mostrar
outra questão, se houver:”

Figura 29: Qual a computação quando ainda faltam respostas?

Complete o DCO de modo a tornar aquela afirmação verdadeira.



Exercício
“Humm. . . depois de guardar, o Teste de Galvin deverá mostrar
outra questão, se houver:”

Figura 30: Mensagens condicionais



Escolha de Respostas

Figura 31: Avanço para a questão seguinte

“Logo: um clique no botão OK gera um novo evento da
espécie ‘marcar’ e um avanço para a questão seguinte. . . ”



Cálculo do Resultado do Teste de Galvin

Figura 32: Qual a computação no final d questionário?

“Depois de respondidas as 10 questões, deverei seguir para o estado
‘Mostrou resultado’. . . como se altera a máquina de estados?”



Exercício
“O que acontece depois de guardar a alternativa da última
questão?”

Figura 33: Condição de cálculo do resultado do teste

Complete o DCO com um modelo do tempo de execução.



Avaliação de Outro Paciente

Figura 34: Reinínio do questionário

“Perfeito! Mas. . . e se eu quiser iniciar outro teste?
Preciso sair do estado ‘Mostrou resultado’ e. . . ?”



Estados do Papel ‘Paciente’

Figura 35: Refinamento das máquinas de estado

“E a máquina de estados paciente?”



Eventos da Máquina “paciente”

Figura 36: Composição de máquinas de estado

“Já posso implementar o modelo de domínio!”
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