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Resumo 
 

 

O desenvolvimento crescente de sistemas concorrentes e de tempo real vem 

provocando uma evolução nos conceitos e paradigmas da Engenharia de Software. 

Recentemente, entre outras abordagens, destacamos o surgimento de UML-RT, 

visando adaptar e estender as estruturas já consagradas de UML para os conceitos 

de concorrência e tempo real. Complementarmente, já existem modelos teóricos de 

concorrência e tempo real bem consolidados, como álgebra de processos, que 

contam com estratégias e ferramentas de validação, verificação e transformação de 

modelos. Por outro lado, processos de software bem definidos, que integrem 

estratégias formais de análise com orientações menos formais (mas sistemáticas) de 

desenvolvimento, são, ainda, negligenciados.  

O Rational Unified Process (RUP), um dos processos de desenvolvimento de 

software mais extensivamente usado e aceito, introduziu vários conceitos e 

orientações que objetivam sistematizar o desenvolvimento com UML-RT; no entanto, 

vários aspectos importantes e críticos de aplicações concorrentes, como a 

transformação de uma classe de análise (passiva) em uma classe ativa (cápsula ou 

processo), com um fluxo de execução independente, são tratados de forma 

superficial e informal; outros exemplos são a decomposição de cápsulas e a análise 

de uma aplicação com relação a propriedades clássicas de concorrência (como 

ausência de deadlock) ou específicas do negócio. As orientações fornecidas pelo 

RUP parecem sugerir que é simples garantir estes resultados, quando, na verdade, 

requerem grande atenção e conhecimento do desenvolvedor.  

O foco deste trabalho é a adaptação e extensão de uma das disciplinas mais 

afetadas do RUP, Análise e Projeto, a fim de integrar de forma mais detalhada e 

rigorosa os conceitos e implicações do desenvolvimento de aplicação concorrentes 

ao processo, incluindo a aplicação de leis de transformação de modelos, sugeridas 

em estratégias formais de desenvolvimento. A grosso modo, o objetivo pode ser 

resumido à adaptação do RUP ao paradigma de desenvolvimento baseado em 

modelos (MDE, Model Driven software Engineering). Apesar do foco em Análise e 

Projeto, outras disciplinas e fases são também revisadas. 

A proposta é validada através de sua aplicação a um estudo de caso sobre o 

projeto de um Sistema Automático de Produção – SAP (Automatic Manufacturing 

System – AMS), inicialmente explorado em [18]. 

Palavras Chaves: Engenharia de Software, Análise e Projeto, RUP, Sistemas 

Concorrentes e MDE. 



 

Abstract 
 

The increasing demand for the development of concurrent and real time 

systems has been causing an evolution in concepts and paradigms of Software 

Engineering.  Recently, among other approaches, we single out UML-RT, aiming at 

adapting and extending the already consolidated structures of UML to the  concepts 

of concurrency and real time.  Complementarily, well-consolidated theoretical models 

of concurrency and real time already exist, like process algebra,  which comprehend 

strategies and tools for validation, verification and transformation of models.  On the 

other hand, well-defined software processes, which integrate formal and less formal 

(but systematic) analysis and development strategies, are, still, neglected.   

The Rational Unified Process (RUP), one of the most widely used and 

accepted software development processes, introduced some concepts and 

approaches that aim at systematizing the development with UML-RT;  however, 

some important and critical aspects of concurrent applications, like the transformation 

of an analysis class (passive) in an active class (capsule or process), with an 

independent flow of execution, are dealt in a  superficial and informal way;  other 

examples are capsule decomposition and application analysis, with respect to 

classical properties of concurrency (like absence of deadlock) or specific properties 

of the application domain.  The guidelines offered by RUP seem to suggest that it is 

simple to guarantee these results, when, in fact, great attention and knowledge are 

required from the developer. 

The focus of this work is the adaptation and extension of one of  the most 

affected disciplines in RUP, Analysis and Design, in order to integrate, in a more 

detailed and rigorous way, the concepts and implications of the development to the 

process, including the use of model transformation laws, suggested in formal 

strategies of development.  In a summarized way, the objective can be viewed as the 

adaptation of  RUP to the paradigm of model-based development (MDE, Model 

Driven Engineering software).  In spite of the focus in Analysis and Design, other 

RUP disciplines and phases also are reviewed.   

The propose is validated through its application to a case study related to the 

design of an Automatic Manufacturing System - AMS, initially explored in [18]. 

Key words: Software Engineering, Analysis & Design, RUP, Concurrent 

Systems and MDE.
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Introdução 
 

A Engenharia de Software, face ao surgimento de novas tecnologias ou 

novos domínios das aplicações, vem constantemente evoluindo seus conceitos 

e paradigmas. O desenvolvimento de aplicações concorrentes e de tempo real 

tem produzido adaptações e extensões nas metodologias já consagradas e 

utilizadas para aplicações de outros domínios. As aplicações concorrentes e de 

tempo real possuem características específicas que as diferenciam das 

aplicações tradicionais; desta forma, faz-se necessário criar ou adaptar 

modelos e processos específicos para este domínio.  

Diante deste panorama, este trabalho apresenta uma adaptação e 

extensão da disciplina de Análise e Projeto do RUP, a fim de integrar de forma 

mais detalhada e rigorosa os conceitos e implicações do desenvolvimento de 

aplicação concorrentes ao processo, incluindo a aplicação de leis de 

transformação de modelos, sugeridas em estratégias formais de 

desenvolvimento. 

Neste capítulo, são apresentados os conceitos básicos e os objetivos 

deste trabalho, bem como a sua estruturação em termos de capítulos. 
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Diversos problemas relacionados ao desenvolvimento de software, como 

a construção de software que não implementa as funcionalidades esperadas 

pelo usuário; cronogramas e custos imprecisos (dificuldades em prever o 

progresso durante o desenvolvimento), comunicação deficiente (insatisfação de 

usuários), entre outra, são comumente caracterizados pela comunidade de 

Engenharia de Software como sendo a "Crise de Software" [10,11], provocando 

o cancelamento de diversos projetos, bem como o estouro dos custos e prazos.  

Uma das alternativas para tentar contornar a crise de software e dar ao 

desenvolvimento de software um tratamento mais sistemático e controlado é a 

adoção da Engenharia de Software como, de fato, disciplina de engenharia. 

Uma das primeiras definições de Engenharia de Software foi dada por Fritz 

Bauer, nos finais da década de 60, como sendo “a criação e a utilização de 

sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira 

econômica, que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas 

reais” [10]; entretanto, esta definição não faz qualquer referência a aspectos 

técnicos, a importância da satisfação do cliente, do cumprimento de prazos, da 

utilização de métricas e não enfatiza a importância de se utilizar um processo 

maduro. Na década de 90, a IEEE [39] definiu que “Engenharia de Software é a 

aplicação de um processo sistemático, disciplinado, e quantificado ao 

desenvolvimento, operação e manutenção de software; ou seja, a Engenharia 

de Software é a aplicação de técnicas de engenharia ao software”. Os 

fundamentos científicos para a Engenharia de Software envolvem o uso de 

modelos abstratos e precisos que permitem ao engenheiro especificar, projetar, 

implementar e manter sistemas de software, avaliando e garantido suas 

qualidades. Além disto, a Engenharia de Software deve oferecer mecanismos 

para se planejar e gerenciar o processo de desenvolvimento.  

Cada vez mais, necessitamos aplicar a Engenharia de Software para 

tratarmos da complexidade das aplicações pertinentes a domínios pouco 

explorados pelos processos e modelos atuais. A complexidade de um software 

é determinada por sua funcionalidade, ou seja, o que o sistema faz, bem como 

por requisitos gerais que fazem parte do desenvolvimento do software, como 
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custo, desempenho, confiabilidade, manutenabilidade, portabilidade e custos 

operacionais, entre outros. Estes requisitos podem ser chamados de Requisitos 

Não-Funcionais (RNF) [19]. Podemos agrupar os RNF em requisitos do 

Processo (Padronização, Implementação e Distribuição), do Produto 

(Usabilidade, Confiabilidade, Segurança, Eficiência, Desempenho e 

Capacidade) e Externos (Restrições Legais, Restrições Econômicas e 

Interoperabilidade)  [13]. Desta forma, para garantirmos a qualidade de um 

software e a conseqüente satisfação do cliente, é necessário que o produto 

final atenda a todos os requisitos do sistema, incluindo os RNF. 

Os esforços complementares, para tentar contornar a crise de software, 

são os resultados na área de Métodos Formais, que estabelecem a matemática 

como alicerce do desenvolvimento de software, dando rigor científico a 

diversos conceitos da prática informal, bem como possibilitando verificação 

formal de propriedades dos sistemas através de provas. Para tanto, técnicas de 

especificação e refinamento têm se mostrado de grande valor para podermos 

especificar sistemas utilizando estruturas matemáticas e abstrairmos de 

detalhes operacionais, permitindo um maior entendimento do problema, além 

de tornar a prova das propriedades dos sistemas bem mais intuitiva e ágil. Uma 

vez especificado o sistema de forma abstrata podemos substituir essa 

especificação por outras progressivamente mais concretas, desde que possam 

ser demonstradas as relações com a original, com estruturas de dados cada 

vez mais computacionais e menos abstratas, garantindo as propriedades do 

modelo original [13]. Finalmente, a aplicação de leis ou transformações 

matemáticas leva-nos à derivação de uma implementação que, por construção, 

é correta com relação à especificação [20, 21]. 

Com a crescente demanda por aplicações concorrentes, os conceitos e 

paradigmas de desenvolvimento de sistemas vêm evoluindo para poder 

atender plenamente este novo domínio de aplicações; neste contexto, a 

necessidade de concorrência é um atributo de qualidade, ou seja, um RNF do 

produto, e precisa ser devidamente tratado para a satisfação do cliente. A 

evolução dos conceitos e paradigmas relativos à concorrência fizeram surgir 

novos trabalhos (linguagens, ferramentas, processos, entre outros), tanto na 
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Engenharia de Software como em Métodos Formais; entretanto, a unificação 

destes esforços em torno de um processo de software bem definido, que 

integre estratégias formais de análise com orientações menos formais de 

desenvolvimento, não vem recebendo a devida importância, sendo este o foco 

do nosso estudo. 

Dentre as opções de Métodos Formais para tratar das aplicações do 

domínio de concorrência, destacamos as álgebras de processos com seus 

modelos teóricos bem consolidados, além de suas estratégias e ferramentas de 

validação, verificação e transformação de modelos, como CSP [36] e FDR [38].  

No lado da prática da Engenharia de Software, o desenvolvimento de 

sistemas concorrentes e de tempo real vem provocando uma evolução dos 

conceitos e paradigmas, onde destacamos o surgimento de UML-RT [8, 9], 

uma extensão conservativa das estruturas já consagradas de UML [6], obtida 

através da introdução de novos elementos e diagramas, que se acoplam aos 

elementos de modelo já existentes. Com UML-RT podemos desenvolver 

softwares através da especificação de modelos informais (ou semi-formais), 

contemplando os aspectos de concorrência e tempo real, contando com 

modelos, práticas e ferramental disponível pela utilização em larga escala de 

UML no mercado, bem como pela aceitação na comunidade científica de UML 

como uma linguagem de modelagem. Contudo, no estágio atual, UML-RT não 

é passível de análise formal de propriedades, sejam as clássicas de 

concorrência (como ausência de deadlock) ou específicas do negócio.  

Visando suprir estas deficiências, tem-se buscado complementar 

linguagens semi-formais, utilizadas pela indústria, como UML-RT, com métodos 

formais. Esta integração entre as linguagens é uma área de pesquisa bastante 

ativa, permitindo que as práticas da Engenharia de Software sejam provadas 

formalmente, enquanto os resultados dos Métodos Formais são aplicados na 

indústria. Com a integração, espera-se que as teorias, técnicas e métodos 

cuidadosamente pensados no mundo acadêmico possam desempenhar um 

papel decisivo nas práticas do desenvolvimento de software.  

Diversas abordagens vêm sendo utilizadas neste sentido, contudo 
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destacamos [23, 25, 26], cujo objetivo é definir, através de leis algébricas, uma 

estratégia de refinamento para UML-RT, focando nos novos elementos 

adicionados a UML: cápsulas, protocolos, portas e conexões.  

Paralelamente a evolução do processo de desenvolvimento de sistemas 

concorrentes e de tempo real, uma nova abordagem de Engenharia de 

Software para o desenvolvimento de software foi proposta por [40], sendo 

chamada de Model Driven software Engineering - MDE, onde a utilização de 

modelos e transformações como os artefatos centrais no processo de 

desenvolvimento é estimulado, em detrimento aos programas codificados em 

uma línguagem de programação. Diferentemente da idéia geral, onde os 

modelos servem somente para documentação e captura de alguns dos 

aspectos interessantes do software a ser construído, o objetivo principal em 

MDE é que o processo do desenvolvimento do software seja dirigido pela 

atividade de modelar o sistema de software. 

Dentre as estratégias de refinamento para UML-RT destacadas, as leis 

algébricas, apresentadas em [24, 26], permitem justificar as transformações de 

modelos abstratos de análise em modelos concretos de projeto, garantindo a 

preservação da semântica, através da utilização de passos consistentes e 

preservando os aspectos estáticos e dinâmicos do modelo. Por justificar estas 

transformações de modelo, o trabalho proposto em [24, 26] segue a filosofia de 

MDE (Model Driven software Engineering), onde o artefato principal no 

desenvolvimento são os modelos e não mais os programas codificados em 

uma linguagem de programação.  

Independentemente de qualquer estratégia adotada para validação, 

verificação e transformação formal dos modelos, é necessário um processo 

que suporte todo o desenvolvimento de software. Um processo é um conjunto 

de passos ordenados para alcançar um objetivo. Um processo de software é 

um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de 

software [13].  

O processo de software mais extensivamente usado e aceito atualmente 

é o RUP [2, 5], que pode ser considerado um processo de software de 
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propósito geral para construção de sistemas, cujo principal objetivo é garantir a 

produção de software de alta qualidade que atenda as necessidades dos 

usuários dentro do prazo e do orçamento. O RUP utiliza algumas das práticas 

modernas de desenvolvimento de software, de forma que ele pode ser usado 

em um grande espectro de projetos e organizações. Com o surgimento de 

UML-RT, vários conceitos foram introduzidos ao RUP, visando a sua 

integração e objetivando sistematizar o desenvolvimento de aplicações 

concorrentes e de tempo real.  

No entanto, mesmo sendo o RUP um processo de software bem definido 

e largamente utilizado, o mesmo não integra estratégias formais de análise a 

suas orientações menos formais (mas sistemáticas) de desenvolvimento; desta 

forma, vários aspectos importantes e críticos de aplicações concorrentes, como 

a transformação de uma classe de análise (passiva) em uma classe ativa 

(cápsula ou processo), com um fluxo de execução independente, são tratados 

de forma superficial e informal; outros exemplos de aspectos negligenciados 

pelo RUP são a decomposição de cápsulas e a análise de uma aplicação com 

relação a propriedades clássicas de concorrência (como ausência de deadlock) 

ou propriedades específicas do negócio.  

Neste contexto, este trabalho apresenta uma adaptação e extensão do 

RUP, com foco na disciplina de Análise e Projeto, a fim de integrar de forma 

mais detalhada e rigorosa os conceitos e implicações do desenvolvimento de 

aplicações concorrentes ao processo, incluindo o uso de leis de transformação 

de modelos, sugeridas em estratégias formais de desenvolvimento; em outras 

palavras, nosso objetivo é adaptar o RUP ao paradigma de desenvolvimento 

baseado em modelos (MDE, Model Driven software Engineering). Para tanto, 

foram realizadas modificações nas disciplinas de Requisitos e Análise e 

Projeto, através da inclusão e alteração de detalhes de fluxo, atividades e 

quidelines; além de pequenos ajustes na organização das iterações do 

processo de desenvolvimento.  

 Enquanto alguns resultados na área de transformação de modelos [23, 

24, 26] evidenciam a viabilidade de MDE, estes trabalhos não incluem um 
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processo que guie o desenvolvedor na aplicação de regras de transformação. 

Portanto, nosso trabalho pode ser considerado, também, como provendo a 

definição de um processo que guie contribuições formais na área de MDE. 

Para validar a proposta, desenvolvemos um estudo de caso sobre o projeto de 

um Sistema Automático de Produção – SAP (Automatic Manufacturing System 

– AMS), inicialmente explorado em [18]. 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, além deste. O conteúdo 

de cada um é descrito a seguir: 

• No Capítulo 2 são apresentados alguns conceitos gerais e 
diagramas de UML, além da extensão proposta em UML-RT, 
servindo como base para o entendimento dos modelos 
apresentados nos demais capítulos deste trabalho. 

• No Capítulo 3, o RUP é apresentado, de forma resumida, com 
suas características e fundamentos que orientam o processo de 
desenvolvimento de software. 

• No Capítulo 4 são apresentadas as adaptações necessárias nas 
disciplinas (exceto Análise e Projeto), fases e iterações, 
decorrentes da proposta de adaptação da disciplina de Análise e 
Projeto do RUP para aplicações concorrentes. 

• No Capítulo 5, uma proposta de adaptação da disciplina de 
Análise e Projeto do RUP é apresentada, a fim de apoiar o 
desenvolvimento envolvendo concorrência, incluindo a aplicação 
de leis de transformação de modelos, visando à aproximação com 
o paradigma de desenvolvimento baseado em modelos (MDE, 
Model Driven software Engineering). 

• No Capítulo 6, um estudo de caso é apresentado com ênfase no 
detalhamento da disciplina de Análise e Projeto, para demonstrar 
a aplicação da estratégia proposta neste trabalho. 

• No Capítulo 7 são apresentadas as considerações gerais e 
contribuições deste trabalho, bem como os trabalhos relacionados 
e as propostas de trabalhos futuros. 
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UML for Real Time 
 

O uso de modelos facilita a análise e construção de um sistema. Os 

modelos ajudam o arquiteto na comunicação com o cliente, descrevendo o 

sistema para assegurar que todos os requisitos sejam atendidos. Com o 

advento da orientação a objetos, surgiram muitos padrões de modelagem; 

entretanto, com a padronização da UML 1.0 (Linguagem de Modelagem 

Unificada) pelo Object Management Group (OMG) em 1997, ela tem se tornado 

um padrão de fato para especificação e modelagem de software. 

Por se tratar de uma linguagem de modelagem genérica, UML não 

representa bem o desenvolvimento de componentes utilizados na modelagem 

de arquiteturas com aspectos concorrentes, distribuídos e reativos. Para tanto, 

utilizamos, neste trabalho, UML for Real-Time (UML-RT), uma extensão 

conservativa de UML, destinada à modelagem de sistemas complexos de 

tempo real, com ênfase em concorrência. Nesta extensão de UML foram 

incorporados alguns elementos e diagramas de outra linguagem de modelagem 

existente, chamada ROOM (Modelagem de Tempo Real Orientada a Objetos). 

Neste capítulo, são apresentados os conceitos gerais de UML [6] e 

ROOM [7], além da extensão proposta em UML-RT, servindo como base para 

o entendimento dos diagramas apresentados nos próximos capítulos deste 

trabalho. 
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UML (Linguagem de Modelagem Unificada)  
 

Durante os anos 80, com o novo paradigma de programação orientada a 

objetos, aumentou a necessidade da representação dos sistemas através de 

modelos. Depois de muito esforço, UML foi construída através da montagem de 

diferentes técnicas de modelagem existentes. Em 1997, UML 1.0 foi 

padronizada pelo Grupo de Gerência de Objetos (OMG) e vem se consolidando 

como padrão “de fato” para especificação e modelagem de software; desde 

então, diversas pequenas versões tem sido liberadas, num processo de natural 

de evolução. A versão atual de UML é a 1.5; entretanto existe uma proposta 

para a versão 2.0, onde foram introduzidos novos conceitos (incluindo 

concorrência) e diagramas, além da alteração de alguns já existentes.   

Em UML estão definidos nove diferentes diagramas para representar as 

diversas visões de um sistema, podendo ser classificados como: 

• Visão do Usuário:  
§ Diagrama de Caso de Uso 

• Visão Estrutural:  
§ Diagrama de Classes 
§ Diagrama de Objetos  
§ Diagrama de Pacotes 

• Visão Comportamental:  
§ Diagrama de Máquina de Estados (Statechart) 
§ Diagrama de Atividade 
§ Diagrama de Colaboração 
§ Diagrama de Seqüência 

• Visão de Implementação:  
§ Diagrama de Componente 

• Visão do Ambiente:  
§ Diagrama de Distribuição 
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Não é nossa intenção descrever em detalhes todos os diagramas 

existentes; entretanto, a descrição resumida de alguns deles é relevante para 

um bom entendimento deste trabalho. 

Os Diagramas de Caso do Uso são usados para mostrar como os atores 

interagem com o sistema, permitindo descrever a finalidade ou o objetivo do 

sistema, capturando os requisitos funcionais do mesmo. Os Diagramas de 

Caso do Uso são representados através de Casos de Uso e Atores; onde, um 

Ator é um papel que um usuário desempenha com relação ao sistema, 

podendo ser realizado por pessoas ou outros sistemas; e um Caso de Uso 

representa um serviço provido pelo sistema para este usuário. Na Figura 2.1, 

apresentamos um diagrama de caso de uso, onde o ator Operador realiza o 

caso de uso Processar Peça e o Cliente realiza Inserir e Recuperar Peças. 

 

 

 

Figura 2.1 – Diagrama de Caso de Uso 

 

Os Diagramas de Classe são usados para retratar a estrutura estática do 

sistema, descrevendo os tipos de objetos presentes no sistema e os 

relacionamentos estáticos existentes entre eles, sendo representados por 

Classes e Associações, onde Classes representam conceitos com 

características comuns, como atributos, operações; e Associações 

representam como as classes se relacionam, podendo ser classificadas como 

Agregação, Composição e Generalização. As classes são representadas 

através de caixas, sendo divididas em três compartimentos contendo, 

respectivamente, o nome da classe, os atributos e as operações. As 

associações são representadas através de linhas ligando as classes. Na Figura 
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2.2, apresentamos um diagrama de classe simples, onde temos duas classes 

(Processador e Peça) associadas por uma agregação. 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Diagrama de Classe 

 

Os Diagramas de Seqüência capturam o comportamento de um único 

cenário, mostrando vários objetos e as mensagens que são trocadas entre 

eles, dentro de um caso de uso. Desta forma, estes diagramas compõem os 

diagramas de interação que descrevem como grupos de objetos colaboram em 

algum comportamento. Na Figura 2.3, apresentamos um diagrama de 

seqüência simples, onde temos três objetos (MsgST, CtrlST e Processador / 

ArmSaida) e as mensagens trocadas entre eles durante um caso de uso 

Solicitar Transporte. 

 

 

 

Figura 2.3 – Diagrama de Seqüência 
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As Máquinas de Estados representam os aspectos comportamentais 

(incluindo concorrência) dos elementos de projeto, definindo sua resposta aos 

eventos e o ciclo de vida dos objetos, podendo ser associada a uma classe ou 

ao sistema. O comportamento especifica a seqüência de estados que um 

objeto irá passar durante seu ciclo de vida, em resposta aos eventos (externos 

e internos), junto com suas respostas e ações. As máquinas de estados são 

modeladas em UML, através do Diagrama de Máquina de Estados (Statechart). 

Um Diagrama de Máquina de Estados é composto por transições e estados. 

Quando acontece um evento (externo ou interno) em um estado ativo ocorre 

uma transição; como resultado, a ação correspondente a esta transição é 

executada e um novo estado é ativado.  

Em UML, estados podem ser classificados como: iniciais, simples, 

escolha ou compostos. Um estado inicial é um estado transiente que indica o 

ponto de início de uma máquina de estados. Um estado simples não possui 

nenhum outro dentro dele. Um estado de escolha corresponde aos estados que 

envolvem uma decisão de qual caminho (estado) deve ser seguido (ativado) 

em função de uma condição associada ao estado. Um estado composto agrupa 

outros estados, podendo ser divididos em: Or-States, que definem uma 

composição seqüencial de estados, onde somente um deles é ativado por vez; 

e And-States, que contém regiões que executam seqüências de estados em 

paralelo, permitindo que cada região possua um estado ativo por vez. 

Na Figura 2.4, apresentamos um diagrama de máquina de estados, 

associada a uma classe e contendo dois estados. 

 

 

 

Figura 2.4 – Diagrama de Máquina de Estados 
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ROOM (Modelagem de Tempo Real Orientada a 
Objetos)  
 

ROOM [7] é uma linguagem visual, com a semântica formal, para 

modelagem de tempo real orientada a objetos, sendo otimizada para 

especificar, visualizar, documentar e automatizar a construção de sistemas 

complexos de tempo real, guiados por eventos e potencialmente distribuídos. 

Em ROOM, a arquitetura do sistema é descrita através elementos que 

representam novos conceitos, descritos a seguir: 
 

• Ator: Um Ator (ou componente) é qualquer elemento que realiza 
algum tipo de computação, sendo descrito através de uma 
interface externa (conjunto de portas), seu comportamento, e uma 
estrutura interna, utilizada para a composição de novos 
componentes. 

• Porta: Representa o único local por onde um componente 
requisita ou oferece serviços, desta forma, possui comportamento 
bidirecional.  

• Protocolo: Um protocolo define o conjunto de sinais permitidos 
na transmissão ou recepção de mensagens entre componentes 
conectados. Qualquer porta associada a um protocolo deve enviar 
os sinais de saída e receber os de entrada deste protocolo. 

• Porta Conjugada: Uma porta pode ser conjugada com relação ao 
seu protocolo associado, onde os sinais de entrada e saída da 
porta são invertidos com o protocolo, recebendo os sinais de 
saída de seu protocolo e enviando seus sinais de entrada. 

• Conector: Um conector estabelece uma conexão entre duas 
portas, ligando uma porta de um componente a uma porta 
conjugada de outro componente com um protocolo associado 
compatível. 

 
Os Diagramas de Estrutura de Atores em ROOM descrevem a 

decomposição hierárquica de um sistema de software em seus componentes, 

além das conexões entre estes componentes, sendo utilizados para descrever 

a estrutura interna de componentes.  
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Os ROOMCharts em ROOM descrevem o comportamento dos 

componentes e protocolos, sendo derivados de Máquinas de Estados 

(StateCharts). 

 

 

UML-RT (UML para Tempo Real)  
 

UML é uma linguagem de modelagem utilizada largamente em vários 

tipos de aplicações; entretanto, cada domínio tem necessidades particulares, 

que podem ser tratadas através de extensões da UML agrupadas em UML 

profiles (perfis). Um Perfil é essencialmente uma especialização do modelo 

UML para uso em um domínio particular; sendo utilizado para auxiliar na 

modelagem, no desenvolvimento automático e na checagem automática de um 

modelo. O mecanismo de extensão de UML mais utilizado é o estereótipo. Um 

estereótipo é uma extensão do vocabulário de UML, permitindo que você crie 

novos elementos de modelo, similares aos já existentes, porém específicos 

para o seu problema. Graficamente, um estereótipo é expresso por um nome 

entre delimitadores ‘<<’ e ‘>>’ colocado acima do nome do elemento a ser 

estendido; ou através de um novo ícone associado a esse estereótipo.  

Por se tratar de uma linguagem de modelagem genérica, UML não 

atende a especificação e ao projeto de sistemas com aspectos concorrentes, 

distribuídos e reativos; pois, a modelagem de aplicações deste domínio é uma 

tarefa complexa, envolvendo a especificação dados, comportamento, 

comunicação e de aspectos arquiteturais do sistema. UML-RT (UML para 

Tempo Real) [8, 9] é um perfil de UML, obtido através da introdução de novos 

elementos e diagramas (baseados nos conceitos de ROOM) que se acoplam 

aos elementos de modelo já existentes na UML. Os novos elementos 

adicionados são representados pelos seguintes estereótipos: Cápsulas, Portas, 

Conectores e Protocolos. 

Cápsula corresponde ao conceito de Ator de ROOM; entretanto, 

representando componentes da arquitetura, potencialmente concorrentes e 
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possivelmente distribuídos, que encapsulam threads de controle independentes 

em um sistema (elementos ativos), possuindo uma estrutura interna e um 

comportamento associado. As cápsulas são representadas em UML-RT, 

através de classes com um estereótipo específico (<<Capsule>>) e são 

formadas por três compartimentos, o primeiro indica a declaração de atributos, 

o segundo o de métodos e o terceiro o de portas, respectivamente de cima 

para baixo. Uma cápsula pode ser composta por objetos passivos ou por outras 

cápsulas (sub-cápsulas ou cápsulas componentes). Desta forma, uma cápsula 

tem o seu comportamento ativo definido por meio de uma máquina de estados 

(representando a sua funcionalidade), além do comportamento passivo definido 

em seus métodos. A estrutura interna de uma cápsula é especificada através 

de um diagrama da estrutura (um tipo do diagrama da colaboração), a ser visto 

mais adiante neste capítulo. 

Cápsulas são elementos reativos, ou seja, para alguma ação da cápsula 

ser executada é necessário um estímulo externo; tais estímulos se originam do 

ambiente (outras cápsulas) e representam o mecanismo de comunicação entre 

cápsulas. Essa comunicação é realizada exclusivamente pela troca 

(transmissão e recepção) de mensagem através de portas; desta forma, todos 

os atributos e métodos das cápsulas são visíveis somente dentro do escopo da 

mesma, ficando externamente visível apenas as portas a serem conectadas às 

portas de outras cápsulas. Na Figura 2.5 são apresentadas duas cápsulas 

(CapA e CapB), identificadas pelo estereótipo e ícone adequados. Cada uma 

apresenta os três compartimentos (atributos, métodos e portas) e uma máquina 

de estados. 

Portas servem de intermediário entre a cápsula e o seu ambiente ou 

sub-cápsulas, possibilitando a comunicação. Através da utilização de portas, 

uma cápsula pode oferecer múltiplas interfaces, uma vez que cada porta está 

associada a um papel específico da cápsula, tornando-a altamente reutilizável 

e forçando a um total desacoplamento entre a sua execução interna e o seu 

conhecimento direto sobre o ambiente. Quando vistas externamente, as portas 

não podem ser diferenciadas, exceto por seu identificador e tipo; entretanto, 

quando vistas internamente podem ser de dois tipos: portas Relay, que são 
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conectadas às sub-cápsulas, servindo apenas como repassador de sinais e 

aparecendo somente na fronteira das cápsulas, conseqüentemente tendo uma 

visibilidade pública; e portas End que são conectadas diretamente à máquina 

de estados da cápsula, podendo aparecer tanto na fronteira como internamente 

à cápsula, sendo as internas utilizadas pela máquina de estados para se 

comunicar com suas sub-cápsulas. Na Figura 2.5, a cápsula CapA apresenta 

três portas e conseqüentemente três interfaces: a primeira identificada como 

ap1 do tipo ProtX (End pública), a segunda ap2 do tipo ProtY (End privada) e a 

terceira ap3 do tipo ProtZ (Relay). 

 

 

 

Figura 2.5 – Componente UML-RT 

 

Protocolos definem o fluxo válido de sinais (mensagens) entre as portas 

conectadas das cápsulas, representando exclusivamente o comportamento 

sem especificar nenhum elemento estrutural. Um protocolo define uma 

interface abstrata que será realizada por uma porta, promovendo um alto grau 

de reusabilidae. O papel de um protocolo é a especificação do conjunto de 

sinais de entrada (in) e de saída (out) que podem ser recebidos ou enviados 
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por uma porta. As portas devem ser de tipos complementares ou de um tipo 

simétrico para trocar mensagens. Dois protocolos são complementares se para 

cada sinal de entrada em um protocolo for definido um sinal de saída em outro 

protocolo, e versa vice. Um protocolo é simétrico se todos os sinais de entrada 

forem definidos também como sinais de saída (no mesmo protocolo). Na Figura 

2.5 existem quatro protocolos, identificados pelo estereótipo e ícone adequados 

e apresentando dois compartimentos (sinais de entrada e sinais de saída). Os 

protocolos ProtX e ProtX´ são complementares e o protocolo ProtY é simétrico. 

Conectores são usados para conectar portas, sendo então uma visão 

abstrata do canal de comunicação baseado em sinais (mensagens). Um 

conector pode apenas interconectar portas com tipos complementares ou 

portas de um tipo simétrico. Uma porta que tem um protocolo complementar 

com uma outra porta é chamada de conjugada e é ilustrada através de um 

quadrado branco; as portas não conjugadas são ilustradas através de um 

quadrado preto. Na Figura 2.5 vemos dois conectores, um ligando ap2 e bp1 e 

outra ligando bp2 e ap3. 

Em UML-RT o comportamento de cada cápsula e protocolo é descrito 

através de uma Máquina de Estados, que difere ligeiramente da padronizada 

em UML para ajustá-la aos conceitos de conceitos de ROOMCharts [7]; como 

conseqüência os diagramas não possuem estados finais e suas transições 

estão sempre associadas a sinais externos (não existindo transição interna). 

Cada transição é representada por uma expressão no seguinte formato 

p.s[g]/a; onde s é um sinal de entrada (ou um conjunto de sinais de 

entrada), p indica a porta de origem pelo qual o sinal foi recebido, g é uma 

condição de guarda e a é uma ação. Quando um sinal de entrada é recebido 

por uma cápsula, em um estado ativo, a condição de guarda é avaliada, sendo 

verdadeira, a transição é disparada e conseqüentemente a ação 

correspondente é executada, ativando um novo estado. Na Figura 2.5 vemos 

três máquinas de estados, uma para o protocolo ProtZ e duas para as cápsulas 

CapA e CapB. 
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Em UML-RT o Diagrama Colaboração foi estendido para descrever a 

estrutura interna dos componentes, surgindo o Diagrama de Estrutura, que 

equivale aos conceitos do Diagrama de Estrutura de Atores em ROOM [7]. 

Neste diagrama são registradas as dependências entre os objetos e a 

configuração da arquitetura, através da composição hierárquica de cápsulas; 

das conexões entre os pontos de interação de cada instância de cápsula da 

estrutura; e dos protocolos associados a cada uma destas conexões. Na Figura 

2.5 vemos o diagrama de estrutura indicando a comunicação interna entre as 

cápsulas CapA e CapB. 
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O RUP – Rational Unified Process 

Um processo é um conjunto de passos ordenados para alcançar um 

objetivo. Um processo de software é um conjunto de atividades e resultados 

associados que geram um produto de software [13]. 

O Rational Unified Process (RUP) é um processo de software de 

propósito geral para construção de sistemas. Seu objetivo é garantir a 

produção de software de alta qualidade que atenda as necessidades dos 

usuários dentro do prazo e do orçamento. O RUP utiliza algumas das práticas 

modernas de desenvolvimento de software, de forma que ele pode ser usado 

em uma grande faixa de projetos e organizações. 

Neste capítulo é apresentada uma breve introdução ao RUP (baseada 

na versão 2003.06.12.01), incluindo suas características e fundamentos que 

orientam o processo de desenvolvimento de software.  
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O Rational Unified Process (RUP) é um framework para um processo 

genérico de Engenharia de Software desenvolvido e mantido pela Rational 

Software Corporation [1]. Ele provê uma abordagem disciplinada para organizar 

as tarefas e responsabilidades durante o planejamento de um projeto de 

desenvolvimento de software, definindo o que, quando e por quem cada tarefa 

deve ser executada. Seu objetivo é garantir que as necessidades dos usuários 

sejam alcançadas dentro de um cronograma e orçamento previsíveis, durante a 

produção de softwares de alta qualidade. Suas principais características são:  

• Desenvolvimento iterativo e incremental. 

• Guiado por casos de uso. 

• Focado na criação de uma arquitetura robusta. 

• Orientado a objetos. 

• Contemplando análise de riscos. 

• Utilização de diagramas UML 
 

O RUP está estruturado em duas dimensões: o eixo horizontal 

representa o tempo e mostra aspectos do ciclo de vida do processo e o eixo 

vertical representa as disciplinas que agrupam atividades por sua natureza, 

Figura 3.1.  

 
Figura 3.1 – Visão geral do processo RUP (Rational Unified Process) 

Fonte: IBM Rational 
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Aspectos Dinâmicos (Dimensão Horizontal) 
 

Na dimensão horizontal são ilustrados os aspectos dinâmicos do 

processo, descrevendo o tempo e mostrando o ciclo de vida (lifecycle) do 

processo, sendo representado e expresso em termos de fases (phases), 

iterações (iterations) e marcos (milestones).  

O ciclo de vida do RUP é decomposto no tempo em quatro fases 

seqüenciais, cada uma concluída por um marco principal, conforme Figura 3.2. 

Ao término de cada fase, uma avaliação é executada para determinar se os 

objetivos foram alcançados, permitindo assim que o projeto entre na fase 

seguinte. 

 

 
  

Figura 3.2 – Fases e marcos de um projeto 

  

Cada fase é essencialmente o tempo utilizado entre dois marcos 

principais do projeto, durante o qual: um conjunto de objetivos bem definidos 

deve ser alcançado; artefatos devem estar concluídos e decisões devem ser 

tomadas para mover-se ou não para a próxima fase. São quatro as fases do 

RUP: 

• Concepção (Inception): São definidos o escopo do projeto e a 
viabilidade econômica do projeto. 

• Elaboração (Elaboration): São planejadas as atividades 
necessárias e os recursos requeridos, bem como são 
especificados as características e o projeto de arquitetura do 
software. 

Fonte: IBM Rational 
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• Construção (Construction): O produto é construído até estar 
pronto para ser entregue ao cliente. 

• Transição (Transition): Inclui o empacotamento, a entrega, o 
suporte, o treinamento e a manutenção do produto até a 
aprovação do cliente. 

 

Uma passagem pelas quatro fases do processo constitui um ciclo de 
desenvolvimento; a cada passagem é produzida uma geração do software, 

que evoluirá para uma geração seguinte repetindo a mesma seqüência de 

fases, porém com ênfases diferentes. Estes ciclos subseqüentes são 

chamados ciclos de evolução; desta forma, enquanto o produto atravessa 

diversos ciclos, novas gerações são produzidas. A Figura 3.3 mostra a 

evolução do ciclo de vida do processo. 

 
  

Figura 3.3 – Ciclo de vida do processo 

  

Os ciclos de evolução podem ser provocados por: aprimoramentos 

sugeridos pelo usuário; mudanças no contexto do usuário; mudanças na 

tecnologia base; reação à competição e assim por diante. Estes ciclos 

tipicamente têm fases de Concepção e Elaboração muito mais curtas, visto que 

em ciclos de desenvolvimento anteriores são determinadas as definições e a 

arquitetura básicas do produto. Entretanto, quando ocorrerem redefinições 

significativas do produto ou arquitetura, esta regra não será válida. 

Uma iteração é uma seqüência distinta de atividades com objetivos e 

critérios de avaliação planejados, tendo como resultado uma release. Cada 

fase de um ciclo é dividida em iterações, onde podem ser tratadas todas as 

disciplinas. Uma release não é necessariamente um produto completo, mas 

pode ser apenas uma etapa do projeto, sendo útil somente na perspectiva da 

engenharia do processo e forçando a equipe de desenvolvimento a um 

Fonte: IBM Rational 
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fechamento em intervalos regulares, podendo ser classificada com interna ou 

externa. Uma release interna é usada somente para a organização do 

desenvolvimento como a parte de um marco ou para uma demonstração aos 

usuários e clientes. Já em uma release externa produtos são entregues aos 

usuários finais.  

Um marco representa um ponto em que uma iteração termina 

formalmente, correspondendo ao momento de uma release. 

 

Aspectos Estáticos (Dimensão Vertical) 
 

Na dimensão vertical são retratados os aspectos estáticos do processo, 

descrevendo as disciplinas que agrupam logicamente atividades por natureza. 

Cada disciplina é representada e expressa em termos de: papéis (roles), 

atividades (activities), artefatos (artifacts) e fluxos de trabalho (workflow).  

Um papel define o comportamento e as responsabilidades de um 

indivíduo ou de um grupo de indivíduos, onde o comportamento é expresso em 

termos de atividades a serem executadas e as responsabilidades são 

expressas em termos de artefatos a serem criados, mantidos e controlados. 

Tipicamente os membros da equipe do projeto desempenham diferentes papéis 

durante o projeto, ou seja, um papel pode ser representado por vários 

indivíduos e um indivíduo pode representar vários papéis. A Figura 3.4 mostra 

um exemplo, onde o indivíduo (ou grupo) que representa o papel do 

Requirements Specifier tem seu comportamento expresso pela atividade Detail 

a Use Case e é responsável pelo artefato Use Case. 

 
   

Figura 3.4 – Um papel e suas atividades e artefatos 

Fonte: IBM Rational 
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Uma atividade é a unidade de trabalho que um indivíduo (representando 

um papel) pode executar para produzir um resultado significativo para o 

projeto. A granularidade de uma atividade geralmente tem a duração de poucas 

horas ou poucos dias e normalmente envolve um papel, afetando um ou alguns 

artefatos. A mesma atividade poderá ser executada diversas vezes sobre o 

mesmo artefato, especialmente entre iterações, quando o sistema está sendo 

refinado ou expandido. A Figura 3.5 mostra um exemplo de atividade existente 

no RUP. 

 

Activity: Capture a Common Vocabulary   
Purpose: 

§ To define a common vocabulary that can be used in all textual descriptions of 

the system, especially in use-case descriptions. 

Role:  System Analyst  

Frequency: As required, typically occurring multiple times in Inception and 
Elaboration iterations, and revisited as required in subsequent phases. 

Steps: 

§ Find Common Terms 
§ Evaluate Your Results 

Input Artifacts:   

§ Business Analysis Model  
§ Business Case  
§ Business Rule  
§ Business Use Case Model  
§ Stakeholder Requests  
§ Use Case  
§ Use-Case Model  
§ Vision  
§  

Resulting Artifacts:   

§ Glossary  

Tool Mentors:   

§ Capturing a Common Vocabulary Using Rational RequisitePro 

Workflow Details:   

§ Requirements  
§ Analyze the Problem  
§ Understand Stakeholder Needs  
§ Define the System 
 

Figura 3.5 – Exemplo de Atividade existente no RUP 

Fonte: IBM Rational 
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Cada atividade é dividida em passos; no entanto, nem todos os passos 

são necessariamente executados cada vez que uma atividade é invocada; 

desta forma, as atividades podem ser expressas em termos de seqüências 

alternativas de passos. Na Figura 3.5, a atividade Capture a Common 

Vocabulary possui dois passos: Find Common Terms e Evaluate Your Results. 

Os artefatos são produzidos, modificados ou usados por cada atividade 

e representam os produtos intermediários utilizados pelo processo para se 

alcançar o produto final. A Figura 3.6 mostra os principais artefatos do RUP e o 

fluxo de informações aproximado entre eles.  

 

 
   

Figura 3.6 – Principais artefatos do RUP e o fluxo de informações entre eles 

 

Um artefato pode ser composto por outros artefatos. Como exemplo 

podemos citar o Design Model que é composto pelos artefatos: Protocol, 

Capsule, Use-Case Realization, Signal, Event, Design Subsystem, Design 

Package, Interface, Design Class, Testability Class e Test Design. 

Fonte: IBM Rational 
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Uma disciplina é uma coleção de atividades correlatas que são 

agrupadas por “área de interesse” dentro do processo. Este agrupamento visa 

principalmente facilitar a compreensão do processo. Cada disciplina é 

organizada através de um fluxo de trabalho e de seus detalhes de fluxo. O RUP 

possui nove disciplinas que são executados ao longo das iterações do 

processo: Modelagem do Negócio (Business Modeling), Requisitos 

(Requirements), Análise e Projeto (Analysis e Design), Implementação 

(Implementation), Teste (Test), Distribuição (Deployment), Gerenciamento de 

Configuração e Mudanças (Configuration and Change Management), 

Gerenciamento de Projeto (Project Management) e Ambiente (Environment). 

Na disciplina de Modelagem do Negócio ocorre: a compreensão dos 

problemas atuais da organização em análise para identificar potenciais 

mudanças; a avaliação do impacto das mudanças na organização; a 

compreensão comum da organização por parte dos clientes, usuários finais, 

desenvolvedores e demais envolvidos; a produção dos requisitos de software 

necessário para suportar a organização e a compreensão de como um sistema 

de software a ser desenvolvido se ajustará na organização. 

Na disciplina de Requisitos ocorre a descrição de o que o sistema deve 

fazer, sendo firmado um acordo entre o cliente e os desenvolvedores. É criado 

um documento de visão e são identificados: as necessidades dos 

stakeholders; os atores e os casos de uso.  

Na disciplina de Análise e Projeto ocorre a descrição de como o sistema 

vai ser implementado. São criados o modelo de análise (opcional) e o modelo 

de projeto, servindo como abstração para a implementação. 

Na disciplina de Implementação ocorre: a definição da organização do 

código fonte; a implementação dos elementos de projeto em termos de 

componentes (fontes, binários, executáveis, outros); o teste de cada 

componente desenvolvido e a integração dos componentes formando um 

sistema executável. 

A disciplina de Teste age como um fornecedor de serviço às outras 

disciplinas, focando principalmente na validação ou na avaliação da qualidade 
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de produto, encontrando e expondo os defeitos do software. Inicialmente 

verifica-se cada caso de uso separadamente e posteriormente o sistema na 

sua totalidade, ficando assim, o software disponível para ser utilizado. 

Na disciplina de Distribuição ocorre à descrição as atividades 

necessárias para garantir que o software esteja disponível para seus usuários 

finais. 

Na disciplina de Gerenciamento de Configuração e Mudanças ocorre o 

controle dos numerosos artefatos produzidos durante o processo de 

desenvolvimento, evitando problemas e assegurando que os artefatos não 

estejam em conflito. 

A Gestão de Projetos de software é a arte de equilibrar objetivos 

contraditórios, gerir os riscos e superar as dificuldades para disponibilizar um 

produto que satisfaça as necessidades dos usuários. A disciplina de 

Gerenciamento de Projeto concentra-se especificamente no aspecto do 

desenvolvimento iterativo, proporcionando referenciais de gestão, orientações 

práticas para planejamento, contratação, execução e monitoração de projetos 

além da referência à gestão de riscos. 

Na disciplina de Ambiente ocorre a organização do desenvolvimento do 

software, procurando fornecer um ambiente, através de processos e 

ferramentas, que suportará a equipe do desenvolvimento. 

Não se constrói um processo apenas com uma simples relação de 

papéis, atividades e artefatos; faz-se necessário descrever seqüências 

significativas de atividades que produzem algum resultado, além de expor as 

interações entre os papéis. Um fluxo de trabalho é uma seqüência de 

atividades que produz um resultado de valor relevante. Em termos de UML, um 

fluxo de trabalho pode ser expresso como um diagrama de seqüência, um 

diagrama de colaboração ou um diagrama de atividade. No RUP, um fluxo de 

trabalho é apresentado em um diagrama de atividade, sendo expresso em 

termos de detalhes de fluxo (workflow detail). A Figura 3.7 exibe um exemplo 

do fluxo de trabalhos para Análise e Projeto, mostrando os detalhes de fluxo e 

as transições. 
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Figura 3.7 – Fluxo de trabalho para Análise e Projeto 
 

Os detalhes de fluxo são representados por diagramas onde são 

expostos: os papéis envolvidos; os artefatos de entrada e de saída e os grupos 

de atividades executadas em conjunto. A Figura 3.8 mostra um exemplo do 

detalhe de fluxo Definir uma Arquitetura Candidata (Define a Candidate 

Architecture) para Análise e Projeto. 

 

Figura 3.8 – Definir uma Arquitetura Candidata 

Fonte: IBM Rational 

Fonte: IBM Rational 
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Processo Iterativo e Incremental 
 

Tradicionalmente, os projetos de desenvolvimento são organizados 

seguindo um padrão conhecido como ciclo de vida em cascata, onde se 

atravessa cada disciplina em seqüência e apenas uma vez, conforme a Figura 

3.9. Como conseqüência, a integração frequentemente ocorre apenas na 

implementação, onde o produto é construído e testado; desta forma, podem 

surgir problemas que permaneceram escondidos durante a Análise, Projeto e 

Implantação, paralisando o processo até que os problemas sejam resolvidos.  

 

Figura 3.9 – Ciclo de vida em cascata 

 

Uma maneira mais flexível e de menor risco é atravessar várias vezes a 

seqüência de disciplinas do processo de desenvolvimento. Esta estratégia é  

chamada de ciclo de vida iterativo, onde cada travessia da seqüência de 

disciplinas do processo representa uma iteração, conforme a Figura 3.10. Os 

principais benefícios desta abordagem são: um melhor entendimento dos 

requisitos; um projeto de arquitetura robusta; uma melhor organização do 

desenvolvimento; e eventualmente a entrega de várias implementações, 

gradativamente mais completas.     

 

 

Figura 3.10 – Ciclo de vida em cascata 

Fonte: IBM Rational 

Fonte: IBM Rational 
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Desta forma, o ciclo de vida do desenvolvimento de um software pode 

ser interpretado como uma sucessão das iterações, através da qual o software 

é desenvolvido de maneira incremental. Cada iteração é finalizada com a 

liberação de uma release, podendo representar um produto completo ou 

apenas uma etapa do projeto, sendo útil somente na perspectiva da engenharia 

ou do usuário. A cada release são produzidos artefatos de suporte (descrição 

da release, documentação do usuário, etc.), além da atualização dos modelos 

do sistema.  

A principal conseqüência da estratégia iterativa é que o conjunto de 

artefatos, produzidos durante o processo, cresce e amadurece ao longo do 

tempo, conforme apresentado na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Evolução das informações ao longo das fases do desenvolvimento 

 

Processo Guiado por Casos de Uso (Use Cases) 
 

O RUP, dentre outros processos de desenvolvimento de software, utiliza 

a modelagem como base. Modelos ajudam a entender e formalizar tanto o 

problema quanto a solução. A escolha dos modelos e das técnicas usadas no 

processo tem um impacto significativo na maneira como o problema é pensado 

Fonte: IBM Rational 
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e na forma de solução. Através da técnica de modelar casos de uso é possível 

expressar o significado do problema sendo facilmente entendido por usuários, 

desenvolvedores e clientes, através de casos de uso e atores. 

Um caso de uso é uma seqüência de ações que descreve o 

comportamento do sistema para um determinado ator. Um ator é alguém ou 

algo fora do sistema  que interage com ele ao desempenhar um papel ao qual 

está relacionado (Figura 3.12).  

A descrição de um caso de uso define o que o sistema irá fazer quando 

o mesmo for executado. O conjunto de todos os casos de uso representa a 

funcionalidade do sistema em termos de ações a serem executadas entre os 

atores e o sistema. 

 

Figura 3.12 – Exemplo de caso de uso 
 

O processo de desenvolvimento proposto pelo RUP é guiado por casos 

de uso, significando que os casos de uso são a base do processo. Na disciplina 

de Requisitos as funcionalidades do sistema são capturadas (do ponto de vista 

do usuário) e representadas no modelo de casos de uso. Na Análise e Projeto 

os casos de uso servem como base para a realização de casos de uso (use 

case realization), onde são descritos como eles são executados em termos de 

interação de objetos no modelo de projeto. Na Implementação os casos de uso 

representados no modelo de projeto são implementados em termos de projeto 

de classes e cápsulas. Na disciplina de Teste os casos de uso constituem a 

base para identificação dos casos de teste e procedimentos de teste. Os casos 

de uso também podem ser utilizados por outras atividades nas diversas 

disciplinas propostas no RUP. 
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Processo Centrado na Arquitetura do Sistema 
 

A arquitetura de um sistema de software é sua organização ou estrutura 

dos componentes significativos e suas interações e relacionamentos, ou seja, a 

estrutura organizacional do sistema. Uma arquitetura pode ser recursivamente 

decomposta em partes (classes, cápsulas, componentes e subsistemas) que 

interagem através de interfaces. 

O RUP é centrado na arquitetura do sistema, onde a arquitetura é 

definida e prototipada logo nas primeiras iterações, sendo o restante do 

desenvolvimento direcionado para complementar a arquitetura proposta. A 

arquitetura serve para definir a organização da equipe de desenvolvimento e 

identificar oportunidades de reuso. 

Uma arquitetura pode ser descrita sob várias perspectivas chamadas de 

visão da arquitetura, onde são representados os diversos aspectos da 

arquitetura. O RUP sugere a abordagem de um conjunto de visão chamado 

modelo de visão “4+1”, apresentada na Figura 3.13.  

A Visão de Caso de Uso (Use-Case View) contém: os casos de uso e 

cenários que abrangem o comportamento arquitetural significativo, as classes e 

os riscos técnicos. Essa visão é um subconjunto do modelo de casos de uso. 

A Visão Lógica (Logical View) contém: as classes de projeto mais 

importantes; a sua organização em termos de pacotes e subsistemas; a 

organização destes pacotes e subsistemas em camadas; e algumas 

realizações de caso do uso. Essa visão é um subconjunto do modelo de 

projeto. 

A Visão de Implementação (Implementation View) contém: uma visão 

geral do modelo de implementação; a sua organização nos termos de módulos 

em pacotes e em camadas; e a descrição da alocação dos pacotes e das 

classes (da visão lógica) nos pacotes e módulos da visão de implementação. 

Essa visão é um subconjunto do modelo de implementação. 
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Figura 3.13 – Modelo de visão “4+1” 

 

A Visão de Processo (Process View) contém: a descrição das tarefas 

(processo e atividades) relevantes; suas interações e configurações; e a 

alocação de objetos e classes do projeto às tarefas. Essa visão é necessária 

para sistemas com alto grau de concorrência, sendo um subconjunto do 

modelo de projeto. 

A Visão de Implantação (Deployment View) contém: a descrição dos 

vários nós físicos para as configurações mais usadas da plataforma; e a 

alocação das tarefas (da visão de processo) aos nós físicos. Essa visão é 

necessária para sistemas distribuídos, sendo um subconjunto do modelo de 

implantação. 
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Fonte: IBM Rational 
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Impacto em outras Disciplinas, Fases e Iterações 

 

 

O Rational Unified Process (RUP) é um processo de software de 

propósito geral baseado no conceito de desenvolvimento iterativo e 

incremental, dividido em fases e disciplinas. 

A proposta de adaptação da disciplina de Análise e Projeto do RUP para 

aplicações concorrentes, a ser apresentada no capítulo seguinte, necessita que 

algumas adaptações sejam feitas em outras disciplinas, fases e iterações. 

Neste capítulo, são apresentadas estas adaptações.  
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Para adaptarmos a disciplina de Análise e Projeto do RUP foram 

incluídos ou alterados alguns detalhes de fluxo, atividades e guidelines, bem 

como reorganizadas algumas iterações. De fato, para ajustarmos a disciplina 

de Análise e Projeto modificamos a parte dinâmica (fases e iterações) e 

estática (disciplinas, fluxos, detalhes de fluxo e atividades) do RUP. Este 

capítulo tem o objetivo de explorar o impacto causado por estas modificações. 
 

Fases e Iterações 

Os aspectos dinâmicos do RUP representam a evolução do processo de 

desenvolvimento no tempo em termos de ciclos, iterações e milestones. Alguns 

aspectos relativos à concorrência devem ser repensados, visando antecipar e 

mitigar potenciais riscos no desenvolvimento deste tipo de aplicação. 

Nas fases de Concepção e Transição não propomos modificações, 

exceto por pequenas ajustes relativos ao planejamento do projeto na 

Concepção. Já nas fases de Elaboração e Construção foram incluídas 

atividades e detalhes de fluxo, apresentados a seguir na seção sobre 

disciplinas.  

Para uma melhor representação do processo de desenvolvimento, 

podemos classificar as iterações e assim permitir o planejamento do 

desenvolvimento da aplicação em categorias de iterações. Esta abordagem é 

usada, por exemplo, em [27] onde as iterações são divididas em Funcionais e 

Especiais, tendo como motivação o aumento da produtividade na evolução 

(manutenção) de aplicações; através da separação entre a codificação das 

regras de negócio de aplicação (iteração funcional) e a codificação dos 

aspectos de algum requisito não-funcional como concorrência (iteração 

especial). No nosso trabalho, a motivação para a categorização é enfatizar a 

relevância da concorrência na construção de uma arquitetura robusta; desta 

forma, propomos categorizar as iterações como Normais e Especiais. Nas 

iterações Normais os casos de uso são completamente analisados e 

projetados, contemplando os requisitos funcionais e não-funcionais, incluindo a 

concorrência. Nas iterações Especiais o relacionamento e as interações entre 
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os elementos da arquitetura relativos à concorrência são analisados e 

validados, visando a construção de uma arquitetura que preserva certas 

propriedades clássicas ou específicas da aplicação. 
 

Disciplinas 

Os aspectos estáticos do RUP representam a evolução do processo de 

desenvolvimento em termos de atividades, artefatos, responsáveis e fluxos. 

Foram incluídos ou alterados alguns detalhes de fluxo, atividades e guidelines, 

apenas das disciplinas de Requisitos, Análise e Projeto; entretanto, o 

Gerenciamento de Projeto e a Implementação são afetados em termos da 

organização das atividades a serem executadas, sempre visando antecipar e 

mitigar potenciais riscos no desenvolvimento deste tipo de aplicação. A análise 

do impacto nas demais disciplinas não foi considerada neste trabalho. 
 

Gerenciamento de Projeto 

A disciplina de Gerenciamento de Projeto atravessa todas as fases do 

processo de desenvolvimento do RUP com a mesma intensidade, alternando 

apenas o aspecto a ser gerenciado. Visando uma maior integração entre as 

disciplinas, poderíamos sugerir algumas adaptações, porém o estudo 

aprofundado do impacto nesta disciplina foge ao escopo deste trabalho, sendo 

um dos tópicos para trabalhos futuros. Contudo, alguns guidelines podem ser 

sugeridos sem a necessidade de interferência no fluxo e atividades de 

Gerenciamento de Projeto.  

Como mencionado na seção anterior, as iterações devem ser planejadas 

levando em consideração primordialmente o requisito não-funcional de 

concorrência, por envolver um dos principais riscos técnicos das aplicações em 

questão. A forma de intercalar iterações normais e especiais de concorrência 

deve ser definida desde o início do processo, contemplando as fases de 

Concepção, Elaboração (principalmente) e Construção.  

Neste trabalho propomos três novos detalhes de fluxo: Identificação de 

Atividades Autônomas, Projetar Componentes Ativos e Validação Arquitetural. 
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Os dois primeiros devem ser planejados para as iterações normais, uma vez 

que a identificação e o projeto de cápsulas, incluindo a definição das máquinas 

de estados, estão acoplados ao tratamento dos requisitos contemplados nestas 

iterações. Por outro lado, o último deve ser planejado para as iterações 

especiais, visto que necessitam de um conjunto previamente elaborado de 

cápsulas e suas máquinas de estados para a análise da arquitetura com 

relação a propriedades de interesse.  

 

Requisitos 

A disciplina de Requisitos precede a de Análise e Projeto no RUP; desta 

forma, para uma maior integração entre as disciplinas, propomos pequenas 

modificações nesta disciplina.   

De modo geral, os objetivos da disciplina de Requisitos são: 

• Estabelecer e manter um acordo com os clientes e outros 
stakeholders, sobre o que o sistema deve fazer.  

• Prover, aos desenvolvedores, uma melhor compreensão sobre as 
exigências do sistema.  

• Fornecer a definição dos limites do sistema.  

• Fornecer a base para o planejamento do conteúdo técnico de 
cada iteração.  

• Fornecer a base para a estimativa de custos e prazos para o 
desenvolvimento do sistema.  

• Definir uma interface do usuário para o sistema, concentrando-se 
nas necessidades e nos objetivos dos usuários. 

 

 

No fluxo da disciplina de Requisitos, apresentado na Figura 4.1, 

destacaremos o detalhe de fluxo Define the System e os seguintes artefatos 

produzidos: Vision, Supplementary Specifications, Use-Case Model e 

Requirements Attributes. 

Na Definição do Sistema (Define the System) inicia-se a convergência 

dos requisitos de alto nível para um esboço mais detalhado e abrangente das 

exigências do sistema. Os principais objetivos são: nivelar a compreensão do 
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sistema entre toda equipe de projeto; executar uma análise de alto nível sobre 

as solicitações coletadas dos stakeholders; refinar o artefato Visão (Vision) 

para capturar as características chaves do sistema; refinar o Modelo de Casos 

de Uso (Use-Case Model) para incluir os casos de uso esboçados; iniciar a 

captura dos resultados obtidos nas atividades de elicitação de requisitos de 

uma forma mais estruturada.  

 

Figura 4.1 – Fluxo original de Requisitos 

 

Na Definição do Sistema, deve-se concentrar na análise do problema e 

no entendimento das necessidades dos stakeholders para criar, nas iterações 

iniciais, as definições chaves do sistema, incluindo as características definidas 

no artefato Visão e os primeiros esboços do detalhamento de requisitos. O foco 

deve ser a identificação mais completa de atores e casos de uso e a expansão 

dos requisitos não-funcionais globais, como definido no artefato Especificações 

Suplementares (Supplementary Specifications), bem como a criação de uma 

matriz de rastreabilidade constante no artefato Atributos de Requisitos 

(Requirements Attributes). 

Fonte: IBM Rational 
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O artefato Visão registra a concepção que os stakeholders têm sobre o 

produto, especificada em termos de necessidades e características, contendo 

um esboço dos principais requisitos previstos, o que provê a base contratual 

para o maior detalhamento técnico dos requisitos. 

O artefato Modelo de Casos de Uso registra um modelo que representa 

as funções pretendidas pelo sistema, bem como o seu ambiente, servindo de 

contrato entre os desenvolvedores e seus clientes. O Modelo de Caso de Uso é 

um artefato de entrada essencial para a disciplina de Análise e Projeto. 

O artefato Especificações Suplementares registra os requisitos do 

sistema que não são capturados nos artefatos de requisitos comportamentais, 

como a especificação de casos de uso. Estes requisitos incluem: exigências 

legais, normas e padrões da aplicação; necessidades referentes a sistema 

operacional, ambiente, compatibilidade com outros softwares e restrições de 

projeto; atributos de qualidade incluindo usabilidade, confiabilidade, 

desempenho e supportability. Estes requisitos são chamados de não-funcionais 

e são a base de nosso estudo, como apresentado anteriormente, pois a 

necessidade de concorrência é um atributo de qualidade, ou seja, um requisito 

não-funcional [19]. 

O artefato Atributos de Requisitos representa um repositório de 

requisitos, atributos e relacionamentos do projeto, servindo como base para o 

gerenciamento controlado de mudanças, através da rastreabilidade dos itens 

registrados. O termo rastreabilidade refere-se à habilidade de se rastrear um 

elemento do projeto relacionado a outro elemento de projeto, especialmente 

em termos de requisitos. Cada elemento do projeto é chamado de item de 

rastreabilidade, compreendendo: diferentes tipos de requisitos, elementos de 

análise e projeto, artefatos de teste e documentação relacionada aos 

stakeholders e usuários. Neste artefato são produzidas várias matrizes para 

representar o relacionamento entre os diversos tipos de itens de 

rastreabilidade, sendo chamadas de matrizes de rastreabilidade. Em particular, 

duas matrizes são utilizadas neste trabalho: uma relacionando os Elementos 

Ativos a Requisitos Funcionais e outra relacionando os Casos de Uso com os 
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Requisitos do sistema. 

Na proposta de extensão do fluxo da disciplina de Requisitos, 

apresentado na Figura 4.2, criamos o detalhe de fluxo de Identificação de 

Atividades Autônomas (Identify Autonomous Activity) onde são ajustados os 

artefatos Especificações Suplementares e Modelo de Casos de Uso, para 

representar o requisito não-funcional de concorrência, sendo conduzido nas 

iterações normais, conforme descrito na Seção 4.1. 

 

 

Figura 4.2 – Fluxo de Requisitos adaptado 

 

Para tanto, introduzimos um desvio condicional entre o Define the 

System e o Manage the Scope of the System, onde será identificada a 

existência de um comportamento Ativo. Esta identificação é de vital importância 

para a corretude do modelo e será explicado com mais detalhes no Capítulo 5.  

Na Identificação de Atividades Autônomas inicia-se a convergência do 

requisito não-funcional de concorrência para um esboço mais detalhado e 

abrangente do sistema. A Figura 4.3 mostra uma síntese dos atores, artefatos 
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e atividades envolvidas. Os principais objetivos desta atividade são: nivelar a 

compreensão da concorrência no sistema entre toda equipe de projeto; refinar 

as Especificações Suplementares visando representar a concorrência; refinar o 

Modelo de Casos de Uso para refletir os ajustes realizados nos casos de uso 

visando representar a concorrência. 

 

Figura 4.3 – Detalhe de fluxo – Identificação de Atividades Autônomas  

 

Foi criada a atividade Identificação de Elementos Ativos (Identify Active 

Elements) que trata os artefatos Especificações Suplementares e Modelo de 

Casos de Uso, apresentado na Figura 4.4. Nesta atividade, pode-se definir que 

partes do software serão Passivas ou Ativas, através do exame dos requisitos 

funcionais e não-funcionais. 

No passo “Descoberta de Elementos Ativos” (Find Active Elements) as 

descrições dos requisitos funcionais do sistema são examinadas e os 

elementos que possuem comportamento ativo são identificados. Estes 

elementos são sinalizados no artefato Especificações Suplementares, 

sugerindo que sejam representados como Cápsula e não como Classes, na 

disciplina de Análise e Projeto. Da mesma forma, consultando as matrizes de 

rastreabilidade identificamos os casos de uso relacionados aos elementos de 

comportamento ativo e os sinalizados no artefato Modelo de Casos de Uso, 

através de uma representação gráfica indicativa de concorrência, 
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proporcionando uma maior compreensão entre os desenvolvedores. 

 

 

 

Activity: Identify Active Elements  
Purpose: 

§ To identify active components as concurrent elements. 

Role:  System Analyst  

Frequency: As required, typically occurring multiple times per iteration, and most 
frequently in Inception and Elaboration iterations. 

Steps: 

§ Find Active Elements  
§ Analyse Non Functional Requirements for Concurrency 

Input Artifacts:   

§ Requirements Attributes 
§ Supplementary Specifications 
§ Use-Case Model  
§ Vision 
 

Resulting Artifacts:   

§ Requirements Attributes 
§ Supplementary Specifications  
§ Use-Case Model  

Workflow Details:   

§ Requirements  
§ Identify Autonomous Activity 

Figura 4.4 – Resumo da Identificação de Elementos Ativos 

 

 

No passo “Análise de Requisitos Não-Funcionais de Concorrência” 

(Analyse Non Functional Requirements for Concurrency) são examinadas as 

descrições dos requisitos não-funcionais de concorrência do sistema, bem 

como as matrizes de rastreabilidade; onde, os casos de usos que realizam 

estes requisitos são identificados e sinalizados no artefato Modelo de Casos de 

Uso, utilizando a mesma representação gráfica indicativa de concorrência. 

Para representarmos graficamente concorrência no Modelo de Casos de 

Uso é necessário adaptar a representação gráfica de Casos de Uso (Use 

Case) de UML, uma vez que não parece existir nenhuma notação disponível, 

nem na definição da linguagem e nem em trabalhos relacionados.  
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Para não arbitrarmos uma representação qualquer, pesquisamos na 

UML algo que fosse possível utilizar; desta forma, utilizamos duas barras 

verticais nas extremidades do caso de uso concorrentes, como visto na Figura 

4.5. Esta representação baseia-se na forma utilizada por UML para diferenciar 

Classes Passivas e Ativas [6]. 

 

Figura 4.5 – Casos de Uso: A - Padrão e C - Com identificação de concorrência 
 

Esta adaptação, na representação gráfica de Casos de Uso, apenas visa 

proporcionar antecipadamente, aos desenvolvedores, uma maior compreensão 

sobre existência de concorrência e elementos ativos, bem como sugerir a sua 

representação através de Cápsulas durante a Análise e Projeto.  

Para ilustrar nossa proposta, utilizamos como exemplo uma 

representação simplificada dos artefatos de um sistema. A Figura 4.6 mostra 

alguns requisitos do sistema extraídos dos artefatos de Visão e Especificações 

Suplementares. A Figura 4.7 expõe alguns elementos de comportamento ativo 

identificados e registrados nas atividades propostas. A Figura 4.8 exibe a 

matriz de rastreabilidade entre os elementos ativos e os requisitos onde eles 

apareceram. 

A Figura 4.9 mostra o Modelo de Casos de Uso gerado a partir dos 

artefatos acima apresentados. Consultando a matriz de rastreabilidade, 

apresentada na Figura 4.10, identificamos que: o caso de uso CasoB está 

relacionado com o requisito não-funcional de concorrência NF002; os casos de 

uso CasoC e CasoE estão relacionados com o requisito funcional FR003,  

conseqüentemente se relacionam com o ElementoA e ElementoB. Desta 

forma, os casos de uso CasoB, CasoC e CasoE estão sinalizados no modelo 

de casos de uso. 

 



Capítulo 4 Impacto em outras Disciplinas, Fases e Iterações 
 

53 

 

 

Figura 4.6 – Exemplo de requisitos 

 

 

Figura 4.7 – Exemplo de elementos ativos 

 

 

Figura 4.8 – Exemplo de matriz de rastreabilidade de Elementos Ativos 

As adaptações propostas nesta disciplina têm como objetivo garantir a 

representação do requisito não-funcional de concorrência e elementos ativos 

através de Cápsulas e não de classes, na disciplina de Análise e Projeto, 

buscando a menor interferência possível na disciplina de Levantamento de 

Requisitos. Entretanto, trabalhos futuros podem evoluir a proposta atual, 
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convergindo para outras propostas existentes, que visam representar os 

requisitos não-funcionais, incluindo concorrência, no processo de 

desenvolvimento de software.  

Poderemos convergir para o framework sugerido por [14] ou aplicarmos 

os conceitos do Paradigma Orientado a Aspectos através da Engenharia de 

Requisitos Orientada a Aspectos [15], que tratam da representação de 

requisitos não-funcionais, mesmo não fazendo referência direta ao RUP ou a 

UML.  

 

 

Figura 4.9 – Modelo de Casos de Uso exemplo 

 

 

Figura 4.10 – Exemplo de matriz de rastreabilidade de Casos de Uso 
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Como propostas mais próximas da abordagem adotada neste trabalho 

estão: [16] com a proposta de uma disciplina de Análise e Projeto com 

Aspectos, baseada no RUP e [17] com uma proposta para tratamento de 

Aspectos, principalmente os requisitos não-funcionais, através de UML. 

 

Implementação 

A disciplina de Implementação sucede a de Análise e Projeto no RUP; 

desta forma, visando uma maior integração entre as disciplinas, poderíamos 

sugerir algumas adaptações, porém o estudo aprofundado do impacto nesta 

disciplina foge ao escopo deste trabalho, sendo um tópico para trabalhos 

futuros. Contudo, como na disciplina de Gerenciamento de Projeto, alguns 

guidelines podem ser sugeridos sem a necessidade de interferência no fluxo e 

atividades da Implementação. 

Com o planejamento das iterações, sugerido na Seção 4.2.1, a validação 

do requisito não-funcional de concorrência é priorizado nas iterações especiais. 

As máquinas de estados representam o comportamento dos elementos de 

projeto, definindo sua resposta aos eventos e o ciclo de vida dos objetos. O 

comportamento especifica a seqüência de estados que um objeto irá passar 

durante seu ciclo de vida, em resposta aos eventos, junto com suas respostas 

e ações. As máquinas de estados são modeladas em UML, através do Digrama 

de Máquina de Estados (Statechart).  

O RUP indica que a implementação das máquinas de estados não é 

uma tarefa trivial, principalmente para estruturas complexas quando ocorrem 

mudanças nos modelos que devem ser refletidas no código. Como alternativas 

de representação o RUP indica a utilização de estruturas condicionais (switch 

em Java ou C++) ou a aplicação dos padrões de projeto State ou State Table. 

Considerando a filosofia de MDE (Model Driven software Engineering), onde o 

artefato principal no desenvolvimento são os modelos e não mais os programas 

codificados em uma linguagem de programação, sugerimos a utilização de 

estratégias e/ou ferramentas para a geração automática de código a partir dos 

statecharts; desta forma, as modificações realizadas nos modelos são 
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refletidas no código e a validação realizada no modelo é preservada pelo 

código. 

Atualmente, muitos trabalhos estão relacionados à transformação de 

modelos em código; desta forma, há várias estratégias de ação. Uma 

possibilidade imediata é gerar o código diretamente a partir dos statecharts. 

Esta estratégia tem um grande atrativo, pois trata o modelo com o centro do 

desenvolvimento, entretanto para uma utilização mais eficiente é necessária a 

utilização de ferramentas que automatizem o processo, conforme apresentado 

em [3, 4, 29, 30]. Através do Rose-RT [3] é possível gerar código, desde que os 

statecharts estejam devidamente anotados com ações na linguagem destino.  

Uma outra alternativa é mapear os statescharts em uma representação 

formal do modelo e, posteriormente, converter esta representação para código. 

A priori, podemos considerar esta estratégia como menos eficiente, visto que 

haverá um passo a mais na transformação do modelo; entretanto o passo 

intermediário de mapeamento dos statecharts em uma representação formal do 

modelo já está presente na atividade Validação de Propriedades proposta para 

a disciplina de Análise e Projeto, onde mapeamos os statecharts em uma 

álgebra de processos para representação de processos concorrentes em CSP 

(Communicating Sequential Processes) [32, 33, 34, 35], possibilitando a 

validação das propriedades clássicas de concorrência. Desta forma, podemos 

utilizar ferramentas para a conversão de CSP diretamente para o código em 

linguagens como Java ou C, conforme apresentado em [28]. A principal 

vantagem desta última estratégia é a transformação rigorosa de modelo em 

código, com a preservação da semântica.   
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Uma disciplina de Análise e Projeto para 
Aplicações Concorrentes 

 

Neste capítulo, uma proposta de adaptação da disciplina de Análise e 

Projeto do RUP é apresentada, a fim de apoiar o desenvolvimento envolvendo 

concorrência, incluindo a aplicação de leis de transformação de modelos, 

especialmente as leis apresentadas em [26], visando à aproximação com o 

paradigma de desenvolvimento baseado em modelos (MDE, Model Driven 

software Engineering). 
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A disciplina de Análise e Projeto no RUP, como exposto no Capítulo 3, 

sucede a de Requisitos, da qual recebe como entrada diversos artefatos. 

Dentre eles podemos destacar: Especificações Suplementares (Supplementary 

Specifications) e Modelo de Casos de Uso (Use-Case Model).  

Como o RUP é um processo dirigido por caso de uso, o principal artefato 

utilizado nesta disciplina é o Modelo de Casos de Uso, onde são representadas 

as funções pretendidas pelo sistema, bem como o seu ambiente. No entanto, a 

identificação de concorrência não é contemplada por este artefato, sendo 

expressa nas Especificações Suplementares, onde são registrados os 

requisitos não-funcionais do sistema, dentre eles a concorrência.   

Visando proporcionar, aos desenvolvedores na fase inicial do processo 

de desenvolvimento uma maior compreensão sobre a existência de 

concorrência e garantir a sua representação adequada, a identificação da 

concorrência nos artefatos de entrada para a disciplina de Análise e Projeto é 

explorada com mais detalhes no Capítulo 4. Desta forma, vamos considerar 

que os artefatos Especificações Suplementares e Modelo de Casos de Uso 

identificam adequadamente a concorrência. 

De modo geral, os objetivos da disciplina de Análise e Projeto são:  

• Transformar os requisitos em um projeto que represente como o 
sistema deve ser estruturado e organizado, para atender as 
expectativas dos usuários.  

• Desenvolver uma arquitetura robusta para o sistema.  

• Adaptar o projeto ao ambiente da execução, tendo como foco o 
desempenho e outros requisitos não-funcionais. 

 

 

Como toda disciplina do RUP, esta possui vários detalhes de fluxo, 

Figura 5.1, dentre os quais destacamos: Define a Candidate Architecture, 

Analyze Behavior, Design Components e Refine the Architecture. Na nossa 

extensão foram adicionadas: o Design Active Components, onde são refinados 

os elementos de projeto ativos e atualizadas as realizações de caso de uso, 

com base nas leis de refinamento; e Architectural Validation, onde a arquitetura 
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é validada buscando a garantia da robustez do sistema; apresentadas na 

Figura 5.2.  

 

Figura 5.1 – Fluxo original de Análise e Projeto 
 

 

Figura 5.2 – Fluxo de Análise e Projeto adaptado 

 

Fonte: IBM Rational 
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Da mesma forma, dentre as várias atividades definidas nesta disciplina 

as seguintes são modificadas: Use-Case Analysis, Architectural Analysis, 

Identify Design Elements and Capsule Design. Completando a nossa extensão 

foram adicionadas: a Capsule Refinement and Decomposition, onde são 

refinadas e decompostas as descrições das cápsulas; e Property Validation, 

onde as propriedades clássicas de concorrência são validadas em termos de 

não-determinismo, deadlock e livelock; apresentadas na Figura 5.3. 

 

 
 

Figura 5.3 – Atividades de Análise e Projeto adaptadas 

 

Cada inclusão ou alteração proposta em alguma atividade afeta um ou 

vários detalhes de fluxo da disciplina; desta forma, para proporcionar uma 

melhor visão do que é afetado, relacionamos as atividades por detalhe de fluxo 

e apresentamos a Figura 5.4, onde se identifica facilmente qual o efeito das 

modificações sobre a disciplina.  

Por exemplo, através desta figura observamos que as alterações 

propostas na atividade Use-Case Analysis afetam automaticamente os 

detalhes de fluxo Define a Candidate Architecture e Analyze Behavior. Da 

mesma forma, alterações na atividade Identify Design Mechanisms afeta 

apenas o detalhe de fluxo Refine the Architecture. 

 

Fonte: IBM Rational 
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Figura 5.4 – Visão consolidada das Atividades x Detalhe de fluxo 

 

 

É importante lembrar que o RUP é um processo iterativo e incremental, 

onde os detalhes de fluxo e suas atividades são executados repetidamente a 

cada iteração. Desta forma, a dinâmica da disciplina de Análise e Projeto indica 

como os detalhes de fluxo serão executados durante as fases e iterações do 

RUP. Esta perspectiva não foi alterada neste trabalho, mesmo com a inclusão 

do Design Active Components e do Architectural Validation, sugerimos apenas 

alguns ajustes no planejamento das iterações, conforme exposto na Seção 

4.2.1. A Figura 5.5, mostra a distribuição dos detalhes de fluxo nas fases do 

RUP [16], já contemplando os novos detalhes de fluxo. 
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Figura 5.5 – Distribuição dinâmica dos detalhes de fluxo 

 

Para ilustrar a aplicação das modificações propostas neste trabalho, 

utilizamos como exemplo uma representação simplificada dos artefatos de uma 

aplicação apresentada na Seção 4.2.2. Como o principal artefato utilizado 

nesta disciplina é o Modelo de Casos de Uso, utilizamos como exemplo a 

Figura 5.6 onde os casos de uso CasoB, CasoC e CasoE estão sinalizados 

indicando concorrência. Os próximos exemplos exploram exclusivamente o 

caso de uso CasoB para facilitar o entendimento. 

 

Figura 5.6 – Modelo de Casos de Uso exemplo 
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As próximas seções exploram as alterações propostas em cada 

atividade e as suas conseqüências nos detalhes de fluxo da disciplina. Por 

questões de organização apresentamos a seguir cada detalhe de fluxo, seus 

objetivos, atividades e os passos a serem executados. No entanto, 

concentramos-nos apenas nas atividades afetadas por nossa proposta. 

 

Elaborar Síntese da Arquitetura (Perform Architectural 

Synthesis) 
 

Este detalhe de fluxo tem por objetivo construir e avaliar a prova de 

conceito da arquitetura para demonstrar antecipadamente se o sistema é 

viável, sendo conduzido durante a fase Concepção e de responsabilidade do 

Arquiteto de Software (Software Architect). Como a finalidade é definir a 

viabilidade do sistema, só devem ser executadas no máximo duas iterações; 

este detalhe de fluxo é opcional. A Figura 5.7 mostra uma síntese dos atores, 

artefatos e atividades envolvidas. 

 

Figura 5.7 – Elaborar Síntese da Arquitetura 

Fonte: IBM Rational 
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Não consideramos necessário fazer nenhum tipo de adaptação neste 

detalhe de fluxo, mantendo-o inalterado, mesmo tendo a Analisar Arquitetura 

(Architectural Analysis) como uma das atividades relacionadas ao detalhe de 

fluxo. 

 

Definir uma Arquitetura Candidata (Define a Candidate 

Architecture) 
 

O propósito deste detalhe de fluxo é criar um esboço inicial da 

arquitetura do software, sendo conduzido durante a parte inicial da fase 

Elaboração, sob a responsabilidade do Arquiteto de Software (Software 

Architect) e do Projetista (Designer). Seus objetivos são:  

• Criar um esboço inicial da arquitetura do sistema 
§ Definir um conjunto inicial de elementos relevantes da 

arquitetura, a ser usado como a base para a análise.  
§ Definir um conjunto inicial de mecanismos de análise.  
§ Definir a organização inicial do sistema.  

• Identificar as classes de análise para os casos de uso relevantes 
da arquitetura.  

• Atualizar as realizações de casos de uso com as interações entre 
as classes da análise. 

 

A Figura 5.8 mostra uma síntese dos atores, artefatos e atividades 

envolvidas. Este detalhe de fluxo é afetado, visto que todas as suas atividades 

são alteradas, conforme apresentado a seguir. 

 

Analisar Caso de Uso (Use-Case Analysis) 

A atividade Analisar Caso de Uso, apresentada na Figura 5.9, tem os 

seguintes objetivos:  

• Identificar as classes que participam do fluxo de eventos do caso 
de uso. 
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• Identificar as cápsulas que participam do fluxo de eventos do caso 
de uso. 

• Distribuir o comportamento do caso de uso nestes elementos de 
análise, usando realizações de caso de uso. 

• Identificar as responsabilidades, os atributos e as associações 
das classes e cápsulas.  

• Registrar o uso de mecanismos de arquitetura. 
 

O segundo objetivo exposto acima foi adicionado à proposta original. A 

identificação de cápsulas deve ocorrer para todo caso de uso com indicação de 

concorrência, fornecida pela disciplina de Requisitos, ou para quaisquer 

classes que possuam algum elemento de comportamento ativo, sendo também 

adicionado protocolo para cada interação entre cápsulas. Esta identificação 

contribui para antecipar o registro de entidades ativas da aplicação.  

 

 

Figura 5.8 – Definir uma Arquitetura Candidata 

 

Fonte: IBM Rational 
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Activity: Use-Case Analysis 
Purpose: 
 

§ To identify active components as concurrent elements 
§ To identify the classes which perform a use case’s flow of events.  
§ To distribute the use case behavior to those classes, using use-case 

realizations.  
§ To identify the responsibilities, attributes and associations of the classes.  
§ To note the usage of architectural mechanisms 
  

Role:  Designer  

Frequency: Once per iteration, for a set of use cases and/or use-case scenarios 
(those being developed in the current iteration).  

Steps: 

The following are performed for each use case in the current iteration: 

§ Create the Use-Case Realization  
§ Supplement the Use-Case Description  
§ Find Analysis Classes from Use-Case Behavior  
§ Distribute Behavior to Analysis Classes  
§ Describe Responsibilities  
§ Describe Attributes and Associations  

The following are performed once per iteration: 

§ Reconcile the Use-Case Realizations  
§ Qualify Analysis Mechanisms  
§ Establish Traceability  
§ Review the Results  
 
Note: The above steps are presented in a logical order, but you may have to 
alternate between them, or perform some of them in parallel. 
Input Artifacts:   

§ Analysis Class  
§ Analysis Model  
§ Design Model  
§ Glossary  
§ Project Specific Guidelines  
§ Software Architecture Document  
§ Supplementary Specifications  
§ Use Case  
§ Use-Case Model  
§ Use-Case Realization  
 

Resulting Artifacts:   

§ Analysis Class  
§ Analysis Model  
§ Use-Case Realization 

Workflow Details:   

§ Analysis & Design  
§ Define a Candidate Architecture  
§ Analyze Behavior  

Figura 5.9 – Resumo do Analisar Caso de Uso 

Fonte: IBM Rational 
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Para atingir estes objetivos alguns passos são executados, na busca de 

um melhor entendimento e realização do comportamento dos casos de uso, 

como também a sua melhor representação. Como resultado os seguintes 

artefatos são gerados e atualizados, a cada iteração: Classes de Análise 

(Analysis Class), Cápsulas (Capsule), Protocolos (Protocols) e Realização de 

Caso de Uso (Use-Case Realization). 

O artefato Classes de Análise representa um modelo conceitual inicial 

das responsabilidades e do comportamento do sistema. Elas representam um 

protótipo das classes do sistema e são o primeiro passo para uma maior 

abstração do que o sistema deve tratar. A partir delas surgirão as maiores 

abstrações do projeto do sistema, que são as Classes de Projeto (Design 

Classes) e os Subsistemas (Subsystems). O artefato Classes de Análise faz 

parte do artefato Modelo de Análise (Analysis Model), o qual representa um 

modelo que descreve as realizações de casos do uso e serve como uma 

abstração do Modelo de Projeto (Design Model). No modelo de análise estão 

os resultados das análises de casos de uso, além de instâncias das classes de 

análise.  

Os artefatos Cápsula e Protocolo representam parte dos elementos de 

projeto criados para representar concorrência e tempo real, conforme descrito 

no Capítulo 2.  

O artefato Realização de Caso de Uso representa como um caso de uso 

particular é realizado, em termos de colaborações dos objetos. Seu propósito é 

separar a visão dos especificadores do sistema (através do Modelo de Caso de 

Uso e dos requisitos) da visão dos projetistas do sistema, sendo a base para a 

construção do Modelo de Projeto.  

Para o nosso trabalho, utilizamos a seguinte premissa básica: sistemas 

ativos ou concorrentes necessitam de pelo menos uma cápsula para a sua 

representação; desta forma, cada caso de uso ativo é representado ao menos 

por uma cápsula, porém, se outras cápsulas e classes forem identificadas, 

todas deverão ser representadas.  
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No passo “Find Analysis Classes from Use-Case Behavior”, é 

identificado o conjunto dos possíveis elementos do modelo (classes de análise 

e cápsulas) que serão capazes de representar o comportamento descrito nos 

casos de uso; desta forma, todo caso de uso com indicação de concorrência ou 

elemento de comportamento ativo é representado através de cápsulas e os 

respectivos protocolos.  

Usando os guidelines propostos pelo RUP, podemos extrair algumas 

classes de análise do caso de uso CasoB, Figura 5.10. De acordo com estes 

guidelines, cada caso de uso gera uma Classe de Controle (Control Class), 

chamada de ControlB, que é responsável por governar o fluxo de controle do 

caso de uso. Da mesma forma, qualquer interação com um ator em um caso de 

uso resulta em uma Classe de Fronteira (Boundary Class), chamada de 

BoundaryB, que é responsável por isolar os detalhes da interface com o ator. 

Finalmente, as Classes de Entidade (Entity Classes), chamada de EntityB,  são 

identificadas na descrição do caso de uso e representam informação que 

precisam ser armazenadas.  

Partindo da premissa básica, apresentada anteriormente, efetuamos 

mudanças nas classes de análise propostas pelo guideline do RUP, 

introduzindo ao menos uma cápsula neste caso de uso ativo; desta forma, a 

classe de fronteira BoundaryB deve ser definida como uma cápsula. Para 

simplificar a ilustração omitimos os atributos, métodos e protocolos. 

 

 

Figura 5.10 – Modelo de Análise 

 

O nível de granularidade desta modelagem inicial pode variar. Em um 

extremo, podemos considerar a alternativa de definirmos apenas uma cápsula 

para representar o caso de uso CasoB, chamada BoundaryB, Figura 5.11; 

desta forma, todo comportamento do caso de uso estará embutido nesta 

cápsula. Como a evolução do desenvolvimento, podemos evoluir a BoundaryB 
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para a representação apresentada na Figura 5.10, através da aplicação de leis 

de transformação de modelos [26]. Outra alternativa é já iniciar com um modelo 

bastante detalhado, praticamente no nível de projeto. A estratégia proposta 

oferece flexibilidade ao desenvolvedor para escolher o nível de abstração 

adequado em cada caso. Exemplos de leis e transformações são ilustrados nas 

próximas seções 

 

 

Figura 5.11 – Modelo de Análise com apenas uma cápsula 

 

 

Analisar Arquitetura (Architectural Analysis) 

A atividade Analisar Arquitetura, apresentada na Figura 5.12, tem os 

seguintes objetivos:  

• Definir uma arquitetura candidata para o sistema, baseada na 
experiência obtida com outros sistemas ou no domínio de 
problema similares. 

• Definir os padrões arquiteturais, os mecanismos chaves e as 
convenções de modelagem para o sistema. 

 

Para atingir estes objetivos, muitos passos são executados, procurando 

arquiteturas conhecidas para problemas similares, minimizando assim o 

desperdício de esforço na redescoberta da arquitetura. Como resultado, os 

seguintes artefatos são gerados e atualizados, a cada iteração: Classes de 

Análise, Modelo de Implantação (Deployment Model), Modelo de Projeto e 

Documento de Arquitetura do Software (Software Architecture Document). 

O artefato Modelo de Projeto representa um modelo de objetos que 

descreve as realizações de casos de uso, e serve como uma abstração do 

Modelo de Implementação (Implementation Model) e do seu código fonte. Ele é 

usado como a entrada essencial às disciplinas de Implementação e Testes. 
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Activity: Architectural Analysis 
Purpose: 
 

§ To define a candidate architecture for the system based on experience gained 
from similar systems or in similar problem domains.  

§ To define the architectural patterns, key mechanisms, and modeling conventions 
for the system.  

  

Role:  Software Architect 

Frequency: Optionally occurs in inception. Should occur in the first elaboration 
iteration. Can recur in later iterations if substantial changes or additions to the 
software architecture need to be explored.  
   

Steps: 

§ Develop Architecture Overview  
§ Survey Available Assets  
§ Define the High-Level Organization of Subsystems  
§ Identify Key Abstractions  
§ Identify Stereotypical Interactions  
§ Develop Deployment Overview  
§ Identify Analysis Mechanisms  
§ Review the Results  
  

Input Artifacts:   

§ Architectural Proof-of-Concept  
§ Design Model  
§ Glossary  
§ Project Specific Guidelines  
§ Reference Architecture  
§ Risk List  
§ Software Architecture Document  
§ Supplementary Specifications  
§ Use-Case Model  
§ Vision  
  

Resulting Artifacts:   

§ Analysis Class  
§ Deployment Model  
§ Design Model  
§ Software Architecture Document 

Workflow Details:   

§ Analysis & Design  
§ Define a Candidate Architecture  
§ Perform Architectural Synthesis   
  

Figura 5.12 – Resumo do Analisar Arquitetura 

 

Nesta atividade, usando o conhecimento arquitetural na representação 

da Classe de Entidade, podemos identificar classes que são abstrações chaves 

para a interação entre casos de uso e a verificação da possibilidade de reuso. 

Fonte: IBM Rational 
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Como exemplo, podemos adotar uma arquitetura simples de camadas, onde a 

manipulação de dados fica isolada das regras de negócio da Classe de 

Controle. Desta forma, a partir de ControlB introduzimos uma coleção de dados 

para armazenar as EntityB; obviamente, estamos assumindo que EntityB; foi 

identificada como persistente, justificando assim a introdução da coleção. O 

modelo gerado é apresentado na Figura 5.13.  

 

Figura 5.13 – Arquitetura Candidata 

 

Esta abordagem não é nova, para esta etapa do projeto, entretanto sua 

exposição é relevante, pois demonstra um dos focos de nosso trabalho que é a 

aplicação de leis de transformação de modelos [26]. Normalmente, durante a 

evolução do desenvolvimento, são identificadas classes ou cápsulas 

representando mais de uma abstração; desta forma, através de uma 

transformação, ajustamos o modelo com a promoção desta abstração 

escondida para uma classe ou cápsula. Para executarmos esta modalidade de 

transformação, podemos aplicar uma lei de transformação Extrair Classe [26], 

apresentada na Figura 5.14, que é apresentada sendo aplicada a uma cápsula, 

podendo também ser aplicada a uma classe. 

 

 

Figura 5.14 – Extrair Classe 
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Em [26], cada lei é definida por uma equação, onde os termos 

descrevem o contexto dos elementos do modelo antes e após a aplicação da 

lei. A aplicação destas leis pode ser feita em qualquer um dos sentidos 

(partindo-se do termo da esquerda ou da direita), porém obedecendo-se as 

condições impostas para aplicação da lei no sentido desejado.  

A Figura 5.14 demonstra a aplicação da lei Extrair Classe, onde o lado 

esquerdo representa cápsula original e o lado direito o resultado da 

transformação. À esquerda, temos: a cápsula A, representada pelos conjuntos 

de atributos aatts e batts, de métodos ameths e bmeths e de portas ports; e 

a máquina de estados de A, representada por um estado Sa que engloba todos 

os outros estados da máquina, e tem acesso a qualquer elemento da cápsula. 

O invariante de A é a conjunção ainv ^ binv, e a pré- e pós-condições dos 

métodos de A são expressos por apre, bpre, apost e bpost. Os elementos 

que podem ser extraídos para uma nova classe são: batts, bmeths, bpre e 

bpost, por serem fortemente coesos e não fazerem referência a qualquer outro 

elemento de A. Após a transformação, toda ação em Sax, método de ameths´ 

ou predicado (ainv´, apre´ ou apost´) que anteriormente acessava um atributo 
i de batts ou método m de bmeths deverá ser reescrita para acessá-los como 

b.i ou b.m. Desta forma, pode-se atribuir qualquer invariante binv a B, tal que 

ainv ^ binv seja aceitável pelo contrato de A, bem como as pré- e pós-

condições necessárias em B devem ser colocadas em métodos em ameths 

que deleguem todas as suas ações a métodos em bmeths. 

Como vimos anteriormente, a classe ControlB (Figura 5.10) representa 

mais de uma abstração; desta forma, através da aplicação da lei de 

transformação Extrair Classe podemos evoluir o modelo para  a representação 

apresentada na Figura 5.13.  

A abordagem apresentada nesta atividade está relacionada ao nível de 

granularidade adotado pelo desenvolvedor, conforme exposto na Seção 5.2.1. 

Em um extremo, podemos considerar a representação com apenas uma 

cápsula (Figura 5.11) e evoluirmos o modelo para a Figura 5.13, através de 

aplicações sucessivas da Extrair Classe. Por outro lado, podemos iniciar com 
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um modelo detalhado (Figura 5.13) já na atividade Analisar Caso de Uso. 

 

Analisar Comportamento (Analyze Behavior) 
 

Neste ponto, procura-se transformar as descrições de comportamento, 

elicitadas e registradas nos requisitos, em um conjunto de elementos no qual o 

projeto pode ser baseado, podendo também incluir a modelagem e a 

prototipação da interface com o usuário. O fluxo é conduzido nas iterações em 

que existam requisitos comportamentais a serem analisados e projetados; 

desta forma, ocorrendo em grande incidência, durante a fase de Elaboração, 

podendo passar para as demais fases, desde que surjam novos requisitos ou 

os existentes sejam modificados. A análise do comportamento é 

responsabilidade do Arquiteto de Software e do Projetista, recebendo o apoio 

do Projetista de Interface com o Usuário (User-Interface Designer) e do Revisor 

Técnico (Technical Reviewer), quando necessário.  

Seus objetivos são:  

• Identificar classes de análise que satisfarão os requisitos 
comportamentais.  

• Determinar como estas classes de análise serão integradas à 
arquitetura lógica do sistema. As classes de análise podem criar 
novos subsistemas ou pertencer a subsistemas existentes, 
podendo provocar sua redefinição e de suas relações.  

 

A Figura 5.15 mostra uma síntese dos atores, artefatos e atividades 

envolvidas. Este detalhe de fluxo sofre alteração, visto que a atividade Identify 

Design Elements  é modificada. 

 

Identificar Elementos de Projeto (Identify Design Elements) 
 

Nesta atividade as interações entre as classes de análise são 

examinadas para identificar elementos de projeto do modelo. A atividade 

Analisar Caso de Uso resulta em classes de análise que conceitualmente 
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representam o comportamento do sistema. No projeto, estas classes evoluem 

para diversos elementos de projeto: Classes, Classes Ativas, Cápsulas, 

Subsistemas, Interfaces e Protocolos.  

 

 

Figura 5.15 – Analisar Comportamento 

 

 

Para atingir estes objetivos, muitos passos são executados, na busca de 

uma melhor identificação dos elementos de projeto. Como resultado os 

seguintes artefatos são gerados e atualizados, a cada iteração: Cápsula, 

Protocolo, Evento (Event), Sinal (Signal), Classe de Projeto, Subsistema, 

Pacote (Design Package) e Interface, compondo o Modelo de Projeto. 

Os artefatos Cápsula, Evento, Protocolo e Sinal representam, como os 

Fonte: IBM Rational 
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próprios nomes indicam, o conjunto de elementos de projeto criados para 

representar concorrência e tempo real, conforme descrito no Capítulo 2. 

O exame de quais classes de análise devem ser transformadas em 

cápsulas pode ser realizado através de diversas técnicas; aqui, utilizamos uma 

árvore de decisão sobre as classes de Fronteira e Controle, como na Figura 

5.16. 

 
Figura 5.16 – Árvore de decisão para classes de Fronteira e Controle 

 

A árvore de decisão sugere que uma classe de análise cujo 

comportamento pode ser disparado por eventos externos deve ser 

representada como uma cápsula. Analogamente, se a classe de análise 

controla ou delega ações a um elemento de projeto já identificado como 

cápsula, então esta classe deve-se tornar também uma cápsula. A razão é que, 

conceitualmente, uma classe não pode ter uma cápsula como atributo e invocar 

seus métodos diretamente. A comunicação com uma cápsula deve envolver 

uma outra cápsula e um protocolo que formaliza as regras de comunicação. 

Para ilustrar a transformação de classes de análise, destacamos o passo 

“Identify Classes, Active Classes and Subsystems”, onde as classes de análise 

são refinadas para os elementos de projeto apropriados. Neste passo, nenhum 

comportamento novo foi adicionado, porém muitas leis de transformação 
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podem ser utilizadas para formalizar a prática informal do RUP.  

Como exemplo, podemos considerar que, durante o processo de 

refinamento, a classe ControlB  precisa ser transformada em cápsula, uma vez 

que possui o comportamento ativo de, periodicamente, executar uma 

determinada ação. Adotando a estratégia de transformação de modelos, 

podemos aplicar uma lei de transformação específica para este fim, chamada 

Transformar Classe em Cápsula [26], apresentada na Figura 5.17.  

 

Figura 5.17 – Transformar Classe em Cápsula 
 

A Figura 5.17 apresenta a lei Transformar Classe em Cápsula, onde o 

lado esquerdo representa a classe original e o lado direito o resultado da 

transformação. Originalmente a classe B não possui nenhum comportamento 

ativo associado (diagrama de máquina de estados); porém, após a sua 

transformação na cápsula B, surge um diagrama de máquina de estados que 

lida com as requisições para a chamada de seus métodos. Conforme exposto 

na Seção 5.2.1, protocolos são adicionados a cada interação entre cápsulas, 

representando a comunicação entre elas. Desta forma, o comportamento das 

chamadas de métodos em B é preservado por um diagrama de máquina de 

estados que simula uma comunicação sincronizada através do novo protocolo 

XB, que permite o acesso a todos os serviços (métodos públicos) da classe. 

Com aplicação da lei Transformar Classe em Cápsula sobre a classe 
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ControlB  no modelo anterior (Figura 5.13), evoluímos para o modelo resultante 

apresentado na Figura 5.18. 

 
Figura 5.18 – Identificar elementos de projeto 

 

Projetar Componentes (Design Components) 
 

Neste ponto, procura-se refinar o projeto do sistema. A Figura 5.19 

mostra uma síntese da versão original. Este detalhe de fluxo é conduzido nas 

iterações em que elementos de projeto (novos ou existentes) necessitem ser 

refinados; desta forma, ocorrendo em grande incidência, durante as fases 

Elaboração e Construção. O detalhe de fluxo é responsabilidade do Projetista e 

do Projetista de Cápsula (Capsule Designer), recebendo o apoio do Projetista 

de Teste (Test Designer) e do Revisor Técnico, quando necessário.  

 

Figura 5.19 – Projetar Componentes - Original 

 

Fonte: IBM Rational 
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Os objetivos de Projetar Componentes são:  

• Refinar a definição dos elementos de projeto, incluindo cápsulas e 
protocolos, a fim de detalhar como os mesmo realizarão o 
comportamento requerido no projeto.  

• Refinar e atualizar as realizações de caso de uso baseado nos 
novos elementos de projeto identificados. 

• Rever a evolução do projeto. 
 

 

Visando oferecer uma maior homogeneidade ao processo, modificamos 

este detalhe de fluxo, retirando toda a referência a Cápsulas e Protocolos, visto 

que no novo detalhe de fluxo proposto (Design Active Components) estes itens 

são devidamente tratados. Desta forma, retiramos o ator Projetista de Cápsula 

e suas atividades, como mostra a Figura 5.20. 

 

 

 

Figura 5.20 – Projetar Componentes - Alterado 

 

 

 

Fonte: IBM Rational 
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Projetar Componentes Ativos (Design Active 

Components) 
 

Neste novo detalhe de fluxo proposto busca-se, de maneira 

complementar e especializada, atingir os mesmos objetivos propostos no 

Projetar Componentes, concentrando-se em componentes ativos. O fluxo é 

conduzido nas iterações normais (veja Capítulo 4), onde serão refinados os 

elementos de projeto ativos e atualizadas as realizações de casos de uso, com 

base em leis de refinamento de modelos apresentados em [26]. A Figura 5.21 

mostra uma síntese dos atores, artefatos e atividades envolvidas. 

Como o detalhe de fluxo anterior, este será conduzido nas iterações em 

que elementos de projeto ativos (novos ou existentes) necessitem ser 

refinados, ocorrendo em grande incidência durante as fases Elaboração e 

Construção. Este detalhe de fluxo é responsabilidade do Projetista de 

Cápsulas.  

 

Figura 5.21 – Projetar Componentes Ativos 

Os objetivos de Projetar Componentes Ativos são:  
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• Elaborar, refinar e decompor a definição dos elementos ativos do 
projeto, a fim de detalhar como os mesmos realizarão o 
comportamento requerido a eles no projeto.  

• Refinar e atualizar as realizações de casos de uso com base nos 
novos elementos ativos de projeto identificados. 

 

Projetar Cápsulas (Capsule Design) 
 

Esta atividade foi transferida do detalhe de fluxo Projetar Componentes, 

onde originalmente era executada, apresentada na Figura 5.22. Aqui são 

elaboradas e refinadas as descrições das cápsulas, devendo ser executada 

para cada cápsula, incluindo as identificadas no escopo desta atividade.  
 

Activity: Capsule Design 
Purpose: 
§ To elaborate and refine the descriptions of a capsule.  
 

Role:  Capsule Designer 

Frequency: As required, typically occurring multiple times in an iteration, and most 
frequently in elaboration and construction iterations.  

Steps: 

§ Introduce New Design Element  
§ Create Ports and Bind to Protocols  
§ Validate Capsule Interactions  
§ Define Capsule State Machine  
§ Define States  
§ Define State Transitions  

§ Define Requirements on Passive Classes  
§ Introduce Capsule Inheritance  
§ Validate Capsule Behavior  
 

Input Artifacts:   

§ Capsule  
§ Event  
§ Protocol  
§ Signal   
  

Resulting Artifacts:   

§ Capsule  
§ Design Class  
§ Protocol  

Workflow Details:   

§ Analysis & Design  
§ Design Active Components  

Figura 5.22 – Resumo do Projetar Cápsulas 

Para atingir estes objetivos muitos passos são executados, desde a 
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Criação de Portas até a Introdução de Herança em Cápsulas. Como resultado, 

os seguintes artefatos são gerados e atualizados, a cada iteração: Classes de 

Projeto, Cápsula e Protocolo, compondo o Modelo de Projeto. 

O artefato Classes de Projeto representa um modelo abstrato do projeto 

contemplando as responsabilidades e o comportamento do sistema através de 

classes. Classes são a descrição de um conjunto de Objetos que compartilham 

as mesmas responsabilidades, relacionamentos, operações, atributos e 

semântica [02]. 

A introdução de novos elementos de projeto (atributos, métodos, 

classes, cápsulas, protocolos, relacionamentos,...) ou a identificação de 

cápsulas que representem mais de uma abstração, requerem uma atenção 

especial. Neste caso, diversas leis de transformação de modelos podem ser 

usadas, objetivando maior precisão e padronização. Um novo passo 

“Introdução de Novos Elementos de Projeto” (Introduce New Design Element) 

foi criado, para destacar a sua relevância.  

Para melhor ilustrarmos os efeitos desta atividade no modelo utilizamos 

o nosso exemplo simbólico (Figura 5.18) agora incluindo os atributos, métodos, 

sinais e portas, normalmente identificados na atividade “Identificar Elementos 

de Projeto” (Figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23 – Modelo com atributos e métodos 

 

Para simplificar a evolução do nosso exemplo simbólico, todos os 



Capítulo 5 Uma disciplina de Análise e Projeto para Aplicações Concorrentes 
 

82 

métodos (ControlB():void, mcb(d:D):Rcb e cbmeths) da cápsula ControlB 

serão representados a partir de agora como cbmeths.  

Durante a introdução de novos elementos de projeto podem ser 

aplicadas diversas leis de transformação [26]; como exemplo, podemos 

considerar que durante o projeto da cápsula ControlB foi identificado um grupo 

de métodos (chamado de cpbmeths) fortemente coeso a um subconjunto dos 

atributos cbattrs (chamado de cpbattrs) e que não fazem referência a 

qualquer outro elemento de ControlB. O grupo cpbmeths pode ser composto 

de métodos existentes (cbmeths’, subconjunto de cbmeths) e/ou novos (novo 
(x:X):y), a serem introduzidos no modelo; para tanto, podemos aplicar a lei de 

transformação Introduzir Método [26] para introduzir um novo método ao 

modelo (Figura 5.24). 

 

 
Figura 5.24 – Introdução de novo método 

 

Como exposto no Capítulo 2, os aspectos comportamentais da 

concorrência são representados através de máquinas de estados, onde são 

definidos: as respostas aos eventos e o ciclo de vida dos objetos. O 

comportamento especifica as seqüências de estados pelas quais um objeto irá 

passar durante sua vida, junto com suas respostas e ações. As máquinas de 

estados são modeladas em UML através do Digrama de Máquina de Estados 

(Statechart). No passo “Definir Máquina de Estados da Cápsula” (Define 

Capsule State Machine) os aspectos comportamentais das cápsulas são 

definidos em termos de máquinas de estados; desta forma, podemos atualizar 

o modelo com a inclusão dos novos elementos, conforme apresentado na 

Figura 5.25. 



Capítulo 5 Uma disciplina de Análise e Projeto para Aplicações Concorrentes 
 

83 

 
Figura 5.25 – Modelo atualizado com as máquinas de estados 

 

A introdução de uma máquina de estados, para representar o 

comportamento da cápsula, pode ser justificada pelo fato de uma cápsula sem 

uma máquina ter um comportamento especificado pelos protocolos aos quais a 

cápsula está associada. Então, as máquinas de estados a serem introduzidas 

têm que respeitar o comportamento dos protocolos relacionados à suas 

cápsulas, ou seja, um refinamento dos componentes. Refinamento será 

discutido na próxima seção. 

No último passo desta atividade, “Validar Comportamento da Cápsula” 

(Validate Capsule Behavior), o RUP indica que o comportamento da cápsula 

deve ser avaliado e validado, usando a técnica manual Walk-Through ou uma 

ferramenta de simulação automática, devendo ser validado tanto o 

comportamento interno quanto o externo. A condução desta validação não é 

uma tarefa simples e exige conhecimento especializado sobre técnicas e 

ferramentas de validação; desta forma, transformamos este passo em uma 

atividade a ser executada no novo detalhe de fluxo Validação Arquitetural, a ser 

explorada na Seção 5.6. 
 

Refinamento e Decomposição de Cápsulas (Capsule 
Refinement and Decomposition) 

 

Esta atividade foi criada para refinar e decompor cápsulas, devendo ser 

executada para cada cápsula, incluindo as identificadas no escopo desta 
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atividade.  A Figura 5.26 mostra um resumo desta atividade. 

 

Activity: Capsule Refinement and Decomposition 
Purpose: 

§ To refine and decompose the description of a capsule. 

Role:  Capsule Designer  

Frequency: As required, typically occurring multiple times in an iteration and, most 
frequently, in elaboration and construction iterations. 

Steps: 

§ Identify Opportunity for Refinement 
§ Perform Data Refinement 
§ Perform Control Refinement 
§ Perform Decomposition  
  

Input Artifacts:   

§ Capsule  
§ Event  
§ Protocol  
§ Signal 

Resulting Artifacts:   

§ Capsule  
§ Design Class 
§ Protocol  

 

More Information:   

§ Guideline: Laws of Refinements  

Workflow Details:   

§ Analysis and Design  
§ Design Active Components 

Figura 5.26 – Resumo do Refinamento e Decomposição de Cápsulas 

 

Para atingir estes objetivos, muitos passos são executados: Identificar 

Oportunidade de Refinamento (Identify Opportunity for Refinement), Realizar 

Refinamento de Dados (Perform Data Refinement), Realizar Refinamento de 

Controle (Perform Control Refinement) e Realizar Decomposição (Perform the 

Decomposition). Como resultado, os seguintes artefatos são gerados e 

atualizados, a cada iteração: Classes de Projeto, Cápsulas e Protocolos. 

O Refinamento é uma técnica muito utilizada para evoluir especificações 

de sistemas, direcionando a uma eventual implementação. Inicialmente, os 

modelos dos sistemas são construídos, sem muitos detalhes, concentrando-se 

nas propriedades essenciais; sucessivamente os modelos são aperfeiçoados, 
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com o acréscimo de mais detalhes e, finalmente, uma implementação completa 

é obtida. Entretanto, para garantir a preservação do comportamento, a 

evolução dos modelos deve estar relacionada a alguma estratégia de 

refinamento; desta forma, assegura-se que o modelo evoluído preserva a 

semântica (comportamento) original.  

A atividade Refinamento e Decomposição de Cápsulas possui um 

comportamento diferenciado em comparação com a maioria das atividades no 

RUP. Normalmente, todos os passos propostos para uma atividade são 

executados sequencialmente até a conclusão da atividade. Opcionalmente, os 

passos podem ser separados por grupos e através de algum mecanismo de 

decisão os grupos são executados. Entretanto, nesta atividade, podemos 

considerar cada um dos passos como opcional (exceto o primeiro); podemos 

executar quantos passos forem necessários para obter o refinamento, podendo 

concluir a atividade até mesmo no primeiro passo. 

No passo “Identificar Oportunidade de Refinamento”, o único obrigatório 

nesta atividade, cada cápsula ou classe deve ser analisada em busca de 

oportunidades de refinamento. Através do refinamento mantém-se a interface 

externa (elementos públicos) do componente, alternando apenas a parte 

interna. Dependendo da necessidade identificada, podemos refinar um 

componente realizando: refinamento de dados, onde a estrutura interna dos 

dados é refinada, buscando uma melhor forma de representação em termos de 

desempenho ou aderência a padrões arquiteturais e de projeto; um refinamento 

de controle, onde os elementos comportamentais (máquinas de estados, 

código, etc.) são refinados, objetivando melhorar a desempenho ou uma 

melhor distribuição de responsabilidades; e uma decomposição, onde cada 

componente é decomposto em dois ou mais componentes, buscando aumentar 

a possibilidade de reuso ou distribuição e diminuir a complexidade.  

Neste passo, a identificação das oportunidades requer uma análise 

minuciosa; para tanto, podemos utilizar diversos guidelines, dentre eles um 

complemento da árvore de decisão utilizada na atividade Identificar Elementos 

do Projeto (Figura 5.16); onde o comportamento das cápsulas é analisado para 
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identificar uma possível concorrência interna, indicando a necessidade de 

transformar em várias cápsulas, conforme Figura 5.27. 

 

 

 
Figura 5.27 – Complemento da árvore de decisão – Sobre cápsulas 

 

Este passo é vital para a evolução desta atividade, pois a partir dele 

identificamos quais passos adicionais serão executados. No caso de 

utilizarmos o complemento da árvore de decisão (Figura 5.27) e identificarmos 

a necessidade de transformar uma cápsula em várias, automaticamente 

estaremos indicando a necessidade de uma decomposição, que tipicamente 

implica na necessidade de refinamento de dados e de controle, visto que a 

decomposição pressupõe a existência de um particionamento da cápsula. Para 

particionarmos uma cápsula é necessário separar atributos, métodos e portas 

formando grupos fortemente coesos (partição), ou seja, cada elemento da 

partição faz referência ou é referenciado apenas por elementos da própria 

partição; como a existência de partições não é comum durante a modelagem 

de uma cápsula, a aplicação de refinamento de dados e controle faz-se 

necessária para construirmos as partições e, conseqüentemente, 

possibilitarmos a decomposição.  

Uma vez identificada a necessidade de refinamento de dados (seja com 

o objetivo de uma decomposição ou não), o passo “Realizar Refinamento de 

Dados” é executado. Neste passo, o refinamento é obtido através da 

substituição da estrutura interna dos dados, mantendo a interface externa. 

Como exemplo clássico, podemos substituir uma estrutura de dados conjunto 
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por uma seqüência ou hash table, visando melhorar o desempenho das 

operações internas da cápsula. Para executarmos o refinamento de dados e 

preservarmos a semântica original, devemos aplicar o refinamento baseado em 

leis de transformação que garantam a preservação. Como exemplo, podemos 

citar a lei de Refinamento de Dados [23], conforme Figura 5.28. 

 

 

 
 

Figura 5.28 – Refinamento de Dados 

 

Nesta lei, a classe A é refinada mantendo-se a interface original; 

entretanto, para cada método, é possível enfraquecer a pré-condição ou 

fortalecer a pós-condição, tornando A mais especializada. Esta lei pode ser 

aplicada também em cápsulas, como descrito em [23]. Precisamos destacar 

que quando um refinamento de dados ocorre, automaticamente as operações 

que manipulam os atributos devem ser ajustadas à nova representação; estas 

modificações não são consideradas refinamento de controle e sim uma 

conseqüência do refinamento de dados. 

Uma vez identificada a necessidade de refinamento de controle (seja 

com o objetivo de uma decomposição ou não), o passo “Realizar Refinamento 

de Controle” é executado. Neste passo, o refinamento é obtido através do 

refinamento dos elementos comportamentais (máquinas de estados, código, 

etc.). Para executarmos o refinamento de controle e preservarmos a semântica 

original, devemos aplicar o refinamento baseado em leis de transformação que 
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garantam a preservação do comportamento. Como exemplo, podemos citar a 

lei Criar Região de [26], conforme Figura 5.29, onde uma nova região pode ser 

adicionada a uma cápsula caso ela não interfira no comportamento das regiões 

restantes da cápsula.  

 

 

Figura 5.29 – Criar Região 

 

No Figura 5.29, a máquina de estados de A é formada por um AND-

State composto por duas regiões (que contém os estados Sa e Sb), que 

interagem entre si ou com o ambiente. Desta forma, nas ações em Sa, 

somente atributos aatts e os métodos ameths são usados; analogamente, 

ações de Sb utilizam somente atributos batts e métodos bmeths. 

No passo “Realizar Decomposição”, cada elemento é decomposto em 

dois outros elementos, cujo fluxo de controle é governado pelo original, 

buscando aumentar a possibilidade de reuso ou distribuição e diminuir a 

complexidade.  Para executarmos a decomposição e preservarmos a 

semântica original, devemos aplicar leis de transformação que garantam a 

preservação do comportamento. Como exemplo, podemos citar a lei de 

transformação Decomposição Paralela de Uma Cápsula [26], conforme Figura 

5.30, onde uma cápsula A é decomposta no paralelismo de instâncias de 

cápsulas (B e C) com o propósito de diminuir sua complexidade e de, 

potencialmente, aumentar seu reuso. 
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Figura 5.30 – Decomposição Paralela de Uma Cápsula 

 

No Figura 5.30, a cápsula A, do lado esquerdo, tem uma máquina de 

estados formada por um AND-State, composto de duas regiões, representando 

as partições. A decomposição desta cápsula cria duas novas cápsulas 

componentes, B e C, uma para cada partição, e redimensiona a cápsula 

original A para agir como um mediador. No lado direito da lei, a cápsula A não 

possui uma máquina de estados, delegando completamente seu 

comportamento original para B e C. 

Para exemplificarmos a atividade de Refinamento e Decomposição de 

Cápsulas, iremos realizar uma decomposição, e consequentemente o 

refinamento de dados e de controle inerentes à decomposição. Utilizamos o 

exemplo simbólico da Seção 5.5.1, onde a cápsula ControlB, apresentada na 

Figura 5.31, tem um conjunto de atributos (cbatts), um conjunto de métodos 

(cbmeths) e um conjunto de estados (cbsts) representando o modelo original 

a ser refinado.  

No passo “Realizar Refinamento de Dados”, a ação de refinamento 

consiste em grupar os atributos, métodos e estados, de tal maneira que cada 

grupo represente um conjunto coeso (partição), onde cada elemento só se 

relaciona com os outros elementos do conjunto. Na Figura 5.31, após o 

refinamento de dados temos dois grupos de elementos (A e B), onde os 
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elementos originais cbatts e cbmeths são definidos pela união dos dois 

grupos de atributos e métodos, respectivamente.  
 

 

 
Figura 5.31 – Refinamento de Dados  

 

No passo “Realizar Refinamento de Controle”, a ação de refinamento 

consiste em particionar a máquina de estados para representar um And-State 

entre os dois grupos, como mostra a Figura 5.32. Para tanto, aplicamos a lei de 

transformação Criar Região (Figura 5.29). 

O modelo resultante, claramente reflete o fato de que a cápsula ControlB 

pode ser decomposta em duas cápsulas independentes, A e B. O processo de 

decomposição ocorre naturalmente durante o projeto do sistema, uma vez que 

os modelos evoluem com o aumento do conhecimento interno da estrutura dos 

componentes. 

 

 
Figura 5.32 – Refinamento de Controle 
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No passo “Realizar Decomposição” a cápsula ControlB é decomposta no 

paralelismo de instâncias de cápsulas (A e B), criando duas novas cápsulas 

componentes, uma para cada partição, e redimensiona a cápsula original 

ControlB para agir como um mediador, como mostra a Figura 5.33. Para tanto, 

aplicamos a lei de transformação Decomposição Paralela de Uma Cápsula 

(Figura 5.30). 

 
Figura 5.33 – Decomposição 

 

Validação Arquitetural (Architectural Validation) 
 

Neste novo detalhe de fluxo proposto busca-se garantir que a arquitetura 

desenvolvida seja robusta e livre de problemas inerentes a sistemas 

concorrentes como livelock e deadlock. O fluxo é conduzido nas iterações 

especiais (veja Capítulo 4), onde todas as cápsulas projetadas são validadas 

em conjunto; desta forma, o detalhe de fluxo é realizado durante as fases 

Elaboração e Construção, sendo de responsabilidade do Arquiteto de Software 

e recebendo o apoio do Revisor Técnico, quando necessário.  

Seus objetivos são:  

• Avaliar e validar a arquitetura considerando propriedades 
clássicas de concorrência (como ausência de livelock, deadlock e 
determinismo) e propriedades específicas da aplicação. 
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• Revisar a arquitetura para refletir possíveis problemas 
encontrados na validação, possivelmente provocando novas 
iterações para tratar da concorrência. 

 

A Figura 5.34 mostra uma síntese dos atores, artefatos e atividades 

envolvidas. 

 

 

Figura 5.34 – Validação Arquitetural 

 

Validação de Propriedades (Property Validation) 
 

Esta atividade foi criada para avaliar o projeto das cápsulas, onde as 

propriedades clássicas de concorrência (determinismo, deadlock e livelock) são 

validadas, possibilitando também a validação de propriedades específicas da 

aplicação.  A Figura 5.35 mostra um resumo desta atividade. 
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Activity: Property Validation 
Purpose: 

§ To validate classical and specific properties of concurrency. 

Role:  Software Architect  

Frequency: Once per special iteration. 

Steps: 

§ Perform StateChart to CSP Translation 
§ Validate Classical Properties 
§ Validate Specific Properties 
 

Input Artifacts:   

§ Capsule  
§ Protocol  
§ Design Class 
§ Design Model 
§ Supplementary Specification 
§ Software Architecture Document 

Resulting Artifacts:   

§ Capsule  
§ Protocol  
§ Design Class 
§ Design Model 
§ Software Architecture Document 
§ Validation Record 
  

More Information:   

§ Guideline: Statechart to CSP Translation and Metamodels  

Workflow Details:   

§ Analysis and Design  
§ Architecture Validation 

Figura 5.35 – Resumo da Validação de Propriedades 

 

Como descrito na Seção 5.5.1, o RUP indica que o comportamento de 

cada cápsula deve ser avaliado e validado, usando a técnica manual Walk-

Through ou uma ferramenta de simulação automática. Entretanto, a validação 

do sistema como um todo (todas as cápsulas), em termos das propriedades 

clássicas de concorrência não é explorado, muito menos com relação à 

validação de propriedades específicas da aplicação. Desta forma, 

consideramos de grande relevância que esta validação ocorra para garantir a 

robustez da arquitetura, um marco, no próprio RUP, que caracteriza o fim da 

fase de Elaboração.  

As máquinas de estados representam o comportamento das cápsulas, 

definindo sua resposta aos eventos e o ciclo de vida dos objetos. O 
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comportamento especifica a seqüência de estados que um objeto irá passar 

durante seu ciclo de vida, em resposta aos eventos (externos e internos), junto 

com suas respostas e ações. As máquinas de estados são modeladas em UML 

através do Digrama de Máquina de Estados (Statechart).  

Para atingir o objetivo desta atividade, há várias estratégias de ação. Um 

possibilidade imediata é realizar a validação diretamente a partir dos 

statecharts; esta estratégia tem um grande atrativo, pois trata o modelo como o 

centro do desenvolvimento, sendo necessária a utilização de ferramentas que 

automatizem o processo, como [4]; entretanto, conforme apresentado em [31], 

as ferramentas ainda não cobrem todas as características necessárias para 

uma verificação completa de statechrats. 

Uma outra alternativa é mapear statechart em um outro formalismo que 

disponha de ferramentas de análise. Muitas pesquisas estão sendo realizadas 

à procura de alternativas para que esta transformação seja a mais natural e 

automatizada possível [31, 32]. Uma opção largamente difundida, e sugerida 

neste trabalho, é a representação de processos concorrentes através de uma 

álgebra de processos; em particular, neste trabalho sugerimos o uso de CSP 

(Communicating Sequential Processes) [32, 33, 34, 35], que conta com o 

verificador de modelos FDR (Failures- Divergences Refinement) [38]. 

Com CSP é possível descrever sistemas concorrentes, com rigor 

matemático, onde os processos interagem através de comunicação [36, 37], 

possibilitando a aplicação de métodos formais para verificação de 

propriedades. A comunicação ocorre somente através da troca de mensagens 

explícitas, sendo que cada processo tem acesso apenas a seu ambiente 

interno. A comunicação é controlada através de um acordo entre as partes, ou 

seja, só ocorre quando ambos os processos estão de acordo ou prontos; no 

caso de um ficar pronto antes do outro, o mesmo terá que aguardar. O conjunto 

de todas as possíveis comunicações (eventos) de um processo é chamado de 

alfabeto (∑).  

Um processo pode ser caracterizado por seus traces: o conjunto finito de 

seqüências de eventos que um processo pode aceitar. Um deadlock ocorre 
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quando existe um ciclo de pedidos de comunicação entre processos que não é 

autorizado, ou seja, um processo aguarda indefinidamente o de acordo do 

outro processo.  Um livelock (divergência) ocorre quando existe um ciclo 

interno de pedidos de comunicação entre processos que pode ocorrer sem 

qualquer interação com o mundo externo; uma vez em tal estado, o sistema 

pode recusar todos os futuros pedidos de comunicação. Os processos podem 

também ser caracterizados por suas falhas (failures) e divergências 

(divergences). As falhas de um processo são formadas por registros contendo 

um trace e o conjunto de eventos que o processo pode recusar após o trace. 

As divergências são o conjunto de traces depois do qual o processo pode 

entrar em livelock.   

Para analisarmos uma especificação CSP usamos um dos três modelos 

semânticos de CSP, chamados trace (T), falhas (F) e falhas e divergências 

(FD). O primeiro modelo pode ser usado para provar as propriedades de 

segurança de um sistema; com o segundo podemos provar a ausência de 

deadlock do sistema; e com o último modelo podemos provar a ausência de 

livelock do sistema. 

A principal ferramenta de prova e análise para CSP é FDR (Failures- 

Divergences Refinement) [38]. FDR pode verificar se um procedimento de CSP 

executa corretamente uma especificação ou se pode entrar em deadlock ou 

livelock. Caso ocorra uma falha na execução ou apareça um deadlock ou 

livelock, FDR fornece uma análise detalhada da causa do problema, baseado 

nos traces, falhas e divergências.  

Para realizar o refinamento de UML-RT para CSP podemos seguir 

algumas das estratégias sugeridas em [26, 32, 33, 34, 35], onde o 

comportamento de todas as cápsulas é extraído de seus statecharts através da 

sua representação em CSP (podendo ser realizada manualmente ou através 

de ferramentas que extraem informações dos metamodelos UML-RT) e, com o 

auxílio de FDR, as propriedades de concorrência do sistema são validadas em 

termos de não-determinismo, deadlock e livelock; contribuindo assim para a 

robustez da arquitetura. 
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No passo “Executar a Tradução de StateChart para CSP” (Perform 

StateChart to CSP Translation) são executadas as traduções de todos as 

máquinas de estados para CSP; como dito anteriormente, existem diversas 

alternativas para este fim [26, 32, 33, 34, 35]. Na alternativa exposta na Seção 

3.2.2 de [26] temos vários níveis de mapeamento; a título de ilustração, a 

Figura 5.36 ilustra o ponto de partida da tradução correspondente ao estado 

inicial. 

 

 
Figura 5.36 – Mapeamento StateChrt para CSP 

 

Na figura, Ai representa um estado inicial e act() representa uma ação 

de transição. A função H efetua o mapeamento para CSP. No caso do estado 

inicial, a ação associada à transição inicial é representada como um processo 

CSP e a função H  é invocada recursivamente para o estado seguinte (A1), 

cada construção do statechart é mapeada de forma análoga [26]. 

No passo “Validar Propriedades Clássicas” (Validate Classical 

Properties), após a tradução de todas as máquinas de estados (de cápsulas e 

protocolos) para CSP, devem ser validadas as propriedades clássicas 

(determinismo, deadlock e livelock), através da ferramenta FDR, utilizando um 

dos modelos semânticos de CSP. 

 Após a validação das propriedades clássicas podemos considerar 

parcialmente verificada a robustez da arquitetura. Para uma verificação mais 

abrangente, tipicamente será necessário avaliar as propriedades específicas da 

aplicação. No passo “Validar Propriedades Específicas” (Validate Specific 

Properties) podemos validar todas as regras de negócio que considerarmos 

relevantes. Inicialmente, representamos cada regra de negócio em CSP e em 

seguida verificamos por refinamento em FDR. Por exemplo, considere uma 

regra de negócio (propriedade da aplicação) codificada em CSP como um 
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processo RN, assumindo que a aplicação em si está codificada como o 

processo P, a verificação de que P satisfaz RN pode ser realizada em FDR 

pelo refinamento: 

 

 
 

 

Este refinamento pode ser conduzido nos três modelos de CSP. Por 

exemplo, se RN é uma propriedade de segurança, utiliza-se o modelo de 

traces. 

 

 

Projetar a Base de Dados (Design the Database) 
 

Este detalhe de fluxo tem por objetivo identificar as classes de projeto 

que serão persistidas em um banco de dados e projetar a estrutura do banco 

correspondente, sendo conduzido nas iterações em que elementos de projeto 

(novos ou existentes) necessitem ser persistidos; desta forma, durante as fases 

Elaboração e Construção ocorre em grande incidência. A responsabilidade do 

detalhe de fluxo é do Projetista e do Projetista de Banco de Dados (Database 

Designer), recebendo o apoio do Revisor Técnico, quando necessário. Seus 

objetivos são:  

• Identificar as classes persistentes do projeto.  

• Projetar as estruturas de base de dados apropriadas para 
armazenar as classes persistentes.  

• Definir mecanismos e estratégias para armazenar e recuperar 
dados persistentes, de tal maneira que os critérios de 
desempenho para o sistema sejam alcançados.  

 
A Figura 5.37 mostra os atores, artefatos e atividades envolvidas. 

Mesmo que nesta atividade o artefato Classes de Projeto seja 

atualizado, não consideramos necessário fazer qualquer tipo de adaptação 

neste detalhe de fluxo, mantendo-o inalterado. 
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Figura 5.37 – Projetar a Base de Dados 

 

Refinar a Arquitetura (Refine the Architecture) 
 

Este detalhe de fluxo tem por objetivo concluir a arquitetura para cada 

iteração, sendo conduzido nas iterações em que a arquitetura sofre 

atualizações; desta forma, durante as fases Elaboração e Construção ocorre 

em grande incidência, podendo se estender pela fase Transição. O detalhe de 

fluxo é responsabilidade do Arquiteto de Software, recebendo o apoio do 

Revisor Técnico, quando necessário. Seus objetivos são:  

• Prover uma transição natural entre as atividades de Análise e 
Projeto, identificando: 
§ Elementos de projeto apropriados para os elementos de 

análise.  
§ Mecanismos de projeto apropriados para os mecanismos de 

análise.  

Fonte: IBM Rational 
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• Descrever a organização do sistema em tempo de execução, 
além da arquitetura de distribuição.  

• Organizar o Modelo de Implementação para fazer uma transição 
sem costuras entre o projeto e a implementação. 

• Manter a consistência e a integridade da arquitetura, assegurando 
que: 
§ Novos elementos de projeto identificados na iteração corrente 

estejam integrados com os já existentes.  
§ O máximo de componentes e de elementos de projetos 

disponíveis sejam reusados, minimizando o esforço no projeto. 
 

A Figura 5.38 mostra uma síntese dos atores, artefatos e atividades 

envolvidas. 

 

Figura 5.38 – Refinar a Arquitetura 
 

Durante o refinamento, duas atividades estão relacionadas aos 

requisitos de concorrência: a atividade Identificar Elementos de Projeto, já 

explorada na Seção 5.3.1; e a atividade Descrever a Arquitetura de Execução 

(Describe the Run-time Architecture). 

Fonte: IBM Rational 
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A atividade Descrever a Arquitetura de Execução tem por finalidade: 

analisar os requisitos de concorrência; identificar processos; identificar 

mecanismos de comunicação entre processos; alocar recursos para 

coordenação entre processos; identificar ciclos de vida dos processos; e 

distribuir os elementos do modelo entre os processos; onde, os artefatos 

Modelo de Projeto e Documento de Arquitetura do Software são atualizados. 

Neste detalhe de fluxo não consideramos necessário fazer qualquer tipo 

de adaptação, além das propostas na atividade Identificar Elementos de 

Projeto. Entretanto, mesmo não sendo o foco deste trabalho, é importante 

ressaltar que a aplicação de regras de transformação de modelos pode 

contribuir para a preservação do comportamento previamente modelado. A 

partir de regras simples, como as de [26], poderiam ser construídos 

refactorings no nível de padrões de projeto ou arquiteturais, contribuindo 

expressivamente para a construção de um arquitetura robusta e eficiente. 
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Estudo de Caso - SAP 

 

Neste capítulo, um estudo de caso é apresentado com ênfase no 

detalhamento da disciplina de Análise e Projeto, para demonstrar a aplicação 

da estratégia proposta neste trabalho. 
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Descrição informal do sistema 
 

Nesta seção descrevemos, de maneira informal, o estudo de caso a ser 

utilizado neste trabalho, sobre o projeto de um Sistema Automático de 

Produção – SAP (Automatic Manufacturing System – AMS), inicialmente 

explorado em [18]. O sistema é responsável por processar um número de 

peças (workpieces), onde o transporte deste material entre os processadores 

(máquinas) e armazéns é feito por autônomos ou holonic transportation agents 

(chamados de holons). O sistema a ser considerado aqui (Figura 6.1) consiste 

dos seguintes dispositivos:  

• Três processadores (A, B e C) que processam as peças (Figura 
6.2); 

• Um armazém de entrada com um estoque de peças não 
processadas; 

• Um armazém de saída com um estoque de peças manufaturadas, 
Figura 6.3; 

• Holons que realizam o transporte das peças entre as máquinas e 
os armazéns.  

 

Cada peça processada pelo sistema é retirada do armazém de entrada, 

tratada pelos processadores (A, B e C – nesta ordem) e entregue no armazém 

de saída.  

O transporte das peças entre os processadores e os armazéns é 

organizado por meio de uma negociação que usa “broadcast” para enviar 

mensagens: Um processador envia uma mensagem quando finaliza uma peça 

a ser transportada. Os holons respondem individualmente a solicitação 

enviando uma mensagem com o custo do transporte (isto é o tempo necessário 

para realizar o transporte); desta forma, o processador tem condições de 

decidir qual holon irá atendê-lo.  
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Figura 6.1 – Automatic Manufacturing System 

 

 

Figura 6.2 – Exemplo de processador recebendo peças do holon 
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Cada holon possui um buffer para carregar uma peça. Além disso, cada 

holon tem uma base de dados interna que contém uma cópia completa das 

peças transportadas, que é utilizada internamente nas tomadas de decisão e 

para manter atualizadas as mensagens recebidas.  

 

 

 

 

Figura 6.3 – Exemplo do holon deixando uma peça no armazém de saída  

 

 

 

Análise de Requisitos 

Como dito anteriormente, o RUP é um processo de software de 

propósito geral baseado no conceito de desenvolvimento iterativo e 

incremental, dividido em fases e disciplinas. Vimos também que as disciplinas 

adaptadas por este trabalho são Requisitos e Análise e Projeto, que serão 

ilustradas no estudo de caso.  
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Para o nosso estudo seguimos o fluxo da disciplina de Requisitos para 

gerar os artefatos de Especificações e do Modelo de Casos de Uso, essenciais 

para atividade da disciplina de Análise e Projeto. 
 

Na proposta de extensão do fluxo da disciplina de Requisitos, 

apresentado na Figura 4.2, criamos o detalhe de fluxo de Identificação de 

Atividades Autônomas, onde são ajustados os artefatos Especificações 

Suplementares, Modelo de Casos de Uso e Atributos de Requisitos, para 

representar o requisito não-funcional de concorrência, bem como os elementos 

de comportamento ativo. 
 

Inicia-se a convergência dos requisitos de alto nível para um esboço 

mais detalhado e abrangente das exigências do sistema, através dos artefatos 

de Visão e Especificações Suplementares, onde são identificadas as tarefas 

básicas que o sistema deve executar; com isto, os artefatos Modelo de Casos 

de Uso e Atributos de Requisitos são produzidos, sem levar em consideração 

concorrência. 
 

No novo detalhe de fluxo, Identificação de Atividades Autônomas, inicia-

se a convergência do requisito não-funcional de concorrência para um esboço 

mais detalhado do sistema. Através da atividade Identificação de Elementos 

Ativos, define-se que partes do software são Ativas, através do exame dos 

requisitos funcionais e não-funcionais. A Figura 6.4 apresenta alguns exemplos 

de requisitos relevantes para o estudo de caso.  
 

No passo “Descoberta de Elementos Ativos”, as descrições dos 

requisitos funcionais do sistema são examinadas e os seguintes artefatos são 

atualizados: Especificações Suplementares, onde os elementos com 

comportamento ativo são sinalizados (Figura 6.5); e Atributos de Requisitos, 

onde é registrada a matriz de rastreabilidade relacionando Elementos Ativos e 

Requisitos (Figura 6.6).  
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Figura 6.4 – Alguns exemplos de requisitos para o estudo de caso 
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No passo “Descoberta de Elementos Ativos”, as descrições dos 

requisitos funcionais do sistema são examinadas e os seguintes artefatos são 

atualizados: Especificações Suplementares, onde os elementos com 

comportamento ativo são sinalizados (Figura 6.5); e Atributos de Requisitos, 

onde é registrada a matriz de rastreabilidade relacionando Elementos Ativos e 

Requisitos (Figura 6.6).  

 

 

Figura 6.5 – Elementos ativos identificados 

 

 

 

Figura 6.6 – Matriz de rastreabilidade relacionando Elementos Ativos e Requisitos 

 

Com o exame da descrição dos requisitos observamos que todos os 

elementos ativos afetam diretamente o FR005 e o FR008, sendo os FR003, 
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FR006 e FR007 parcialmente afetados, conforme mostra a matriz de 

rastreabilidade acima.  

No passo “Análise de Requisitos Não-Funcionais de Concorrência” as 

descrições dos requisitos não-funcionais de concorrência do sistema são 

examinadas, sendo atualizado o artefato Atributos de Requisitos, onde o 

relacionamento entre os Casos de Uso e Requisitos é registrado na matriz de 

rastreabilidade apresentada na Figura 6.7.  

Consultando as matrizes (Figuras 6.6 e 6.7), identificamos os casos de 

uso relacionados aos elementos ativos e a concorrência, sinalizando-os no 

artefato Modelo de Casos de Uso, apresentado na Figura 6.8, através de uma 

representação gráfica indicativa de concorrência, proporcionando uma maior 

compreensão entre os desenvolvedores. 

 

 

Figura 6.7 – Matriz de rastreabilidade relacionando Casos de Uso e Requisitos 
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Figura 6.8 – Modelo de Caso de Uso base do SAP 

 

A Figura 6.8 mostra o Modelo de Casos de Uso gerado a partir dos 

artefatos acima apresentados. Consultando a matriz de rastreabilidade, 

apresentada na Figura 6.7, identificamos que o caso de uso Solicitar 

Transporte está relacionado com o requisito não-funcional de concorrência 

NF004 e realiza o requisito funcional FR008; conseqüentemente, está 

relacionado com Elementos Ativos. Desta forma, o caso de uso “Solicitar 

Transporte” é sinalizado no Modelo de Casos de Uso. O mesmo ocorre com 

“Solicitar Espaço” e “Negociar Transporte”. 

Visando uma maior ênfase em aspectos de concorrência, evoluímos 

nosso estudo de caso com os três casos de uso citados; desta forma, e com 

base nestes artefatos, iniciamos a disciplina de Análise e Projeto. 

 

Modelo de Análise e Projeto 

Como proposto no Capítulo 4, categorizamos as iterações como normais 

e especiais; neste estudo de caso, diversas iterações normais serão 

executadas e apenas uma especial ocorrerá para finalizar a fase de 

Elaboração. 

Nas iterações iniciais na fase de Elaboração o detalhe de fluxo Definir 

uma Arquitetura Candidata é executado; por conseguinte, as atividades de 

Analisar Caso de Uso e Analisar Arquitetura são exploradas. 
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Na atividade de Analisar Caso de Uso, dentre outros passos, 

destacamos o passo que foi adicionado: Identificar as cápsulas que participam 

do fluxo de eventos do caso de uso. 

A identificação de cápsulas deve ocorrer para todo caso de uso com 

indicação de concorrência, fornecida pela disciplina de Requisitos, ou para 

quaisquer classes que possua algum comportamento ativo. Desta forma, temos 

que identificar corretamente o que é ou não cápsula já nas primeiras iterações.  

Para atingir estes objetivos, muitos passos são executados na busca de 

um maior entendimento do comportamento dos casos de uso, como também a 

sua melhor representação. Desta forma, para cada caso de uso devemos 

encontrar as classes de análise e identificar a persistência. Para cada classe, 

devemos distribuir o comportamento do caso de uso, descrever as 

responsabilidades e descrever atributos e associações. 

Usando os guidelines propostos pelo RUP, podemos extrair algumas 

classes de análise dos casos de uso em análise. De acordo com os guidelines, 

cada caso de uso gera: 

• Classes de Fronteira (Boundary Class), responsáveis por isolar os 
detalhes da interface com o ator. Cada interação ator / caso de 
uso gera uma classe de fronteira. 

• As Classes de Entidade (Entity Classes), responsáveis por 
armazenar e controlar as informações no sistema, sendo 
identificadas na descrição dos casos de uso.  

• Pelo menos uma Classe de Controle (Control Class), que é 
responsável por governar o fluxo de controle do caso de uso.  

 

Na Figura 6.9 ilustramos as classes de análise para o caso de uso 

Solicitar Transporte. Para simplificar a ilustração omitimos os atributos e 

métodos.  

 

 

Figura 6.9 – Classes de Análise padrão para Solicitar Transporte 
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Partindo da premissa de que qualquer sistema ativo ou concorrente deve 

ter pelo menos um objeto ativo (uma cápsula), através do qual a execução do 

fluxo é iniciada; observamos que o guideline do RUP, para extrair classes de 

análise de casos de uso, é insuficiente para aplicações deste domínio. Desta 

forma, efetuamos mudanças no guideline e passamos a considerar que toda 

classe de fronteira, para casos de uso ativos, deva ser definida como cápsula, 

podendo então reagir periodicamente aos eventos externos; para tanto, um 

protocolo tem que estar associado a esta cápsula, conforme apresentado na 

Figura 6.10. 

 

 

Figura 6.10 – Classes de Análise para Solicitar Transporte 

 

As classes de análise, apresentadas na Figura 6.10, pode ser um ponto 

de partida para a realização do caso de uso; entretanto, a nossa abordagem 

leva em consideração, desde o início, os elementos de comportamento ativo, 

identificados durante o levantamento de requisitos, para compor as classes de 

análise; desta forma, com base nas matrizes de rastreabilidade (Figuras 6.6 e 

6.7), identificamos quais Elementos Ativos (Figura 6.5) serão introduzidos no 

modelo como cápsula. Como vimos no Capítulo 2, cápsulas são elementos 

reativos que se comunicam exclusivamente pela troca de mensagem através 

de portas, que realizam um protocolo; desta forma, para introduzir um elemento 

ativo no modelo, temos que associá-lo a outra cápsula, visto que uma classe 

não pode realizar um protocolo.   

Para o caso de uso Solicitar Transporte, os elementos ativos Armazém 

de Entrada, Armazém de Saída e Processador devem ser acrescidos ao 

modelo como cápsulas, se relacionando com os demais elementos do modelo 

através de protocolos; entretanto, o modelo atual (Figura 6.10) não suporta a 

introdução destas cápsulas, pois, a classe de análise CtrlST, a qual os 

elementos ativos estão relacionados, está representada no modelo através de 

uma classe, sendo necessário executarmos a sua transformação para cápsula. 
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Esta transformação não deve ser realizada de maneira informal, na verdade 

estamos apenas antecipando a transformação prevista para a atividade 

“Identificação de Elementos de Projeto” do detalhe de fluxo “Analisar 

Comportamento”, onde, utilizando uma árvore de decisão (Figura 5.16) sobre 

as classes de Fronteira e Controle, verificamos que a classe de controle 

(CtrlST) deve ser transformada em cápsula, visto que controla outras cápsulas. 

Aplicando a lei de transformação Transformar Classe em Cápsula (Figura 

5.17), obtemos a Figura 6.11, apresentando as classes de análise do caso de 

uso Solicitar Transporte, incluindo os seus elementos ativos e os respectivos 

relacionamentos. Para simplificar a ilustração omitimos todos os atributos, 

métodos e portas.  
 

 

Figura 6.11 – Classes de Análise incluindo elementos ativos 
 

Formalmente, o diagrama na Figura 6.11 pode ser obtido através de 

transformações a partir do diagrama da Figura 6.10; entretanto, o mesmo pode 

ser considerado também o ponto de partida para a realização do caso de uso, 

a partir dos requisitos analisados, sendo esta a estratégia adotada aqui. 

Continuando a realização desta atividade, distribuímos o comportamento 

dos casos de uso entre as classes de análise, alocando responsabilidades para 

as mesmas e modelando as interações através do diagrama seqüência. Os 

diagramas de interação (seqüência e colaboração) capturam a semântica do 
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fluxo de eventos do caso de uso e auxiliam a identificar classes adicionais, 

responsabilidades e relacionamentos. Evoluímos o modelo apenas do caso de 

uso Solicitar Transporte através do diagrama de seqüência, apresentado na 

Figura 6.12. 

 

Figura 6.12 – Diagrama de Seqüência para Solicitar Transporte 

 

A partir do diagrama de seqüência identificamos que os métodos 

“solicitarEspaco” e “negociarTransporte” representam o ponto de ligação deste 

caso de uso com o “Solicitar Espaço” e “Negociar Transporte”. Desta forma, 

atualizamos a Figura 6.11, para representarmos estes métodos, conforme 

apresentado na Figura 6.12. Assumimos que o comportamento destes métodos 

é invariavelmente arbitrário, representando o comando abort (pré-condição 

False e pós-condição True); na seqüência este comportamento será refinado.  

Continuando no detalhe de fluxo “Definir uma Arquitetura Candidata”, 

executamos a atividade “Analisar Arquitetura”. Nesta atividade, usando o 

conhecimento arquitetural na representação de Classes de Entidade, podemos 

identificar classes que são abstrações chaves para a interação entre casos de 

uso e a verificação da possibilidade de reuso. Com a adoção de uma 

arquitetura simples de camadas, onde a manipulação de dados fica isolada das 

regras de negócio da Classe de Controle, introduzimos uma coleção de dados 

para armazenar as WorkPieces, a partir de CtrlST; da mesma forma, 

procedemos com ArmEntrada e ArmSaida.  
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Figura 6.12 – Classes de Análise incluindo métodos 
 

Esta abordagem demonstra um dos focos de nosso trabalho que é a 

aplicação de leis de transformação de modelos [26]. Para executarmos esta 

modalidade de transformação, podemos aplicar a lei de transformação Extrair 

Classe [26], apresentada na Figura 5.14, que pode tanto ser aplicada a classes 

como a cápsulas. A Figura 6.13 mostra a transformação do modelo para 

Solicitar Transporte. 

 

Figura 6.13 – Classes de Análise para Solicitar Transporte incluindo coleção  
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De maneira similar à apresentada até agora em relação ao caso de uso 

Solicitar Transporte, utilizamos os mesmos procedimentos para os demais 

casos de uso e apresentamos as classes de análise nas Figuras 6.14 e 6.15. 

 

 

Figura 6.14 – Classes de Análise para Solicitar Espaço 

 

 

Figura 6.15 – Classes de Análise para Negociar Transporte 
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Neste ponto do desenvolvimento, os modelos já incluem alguns 

elementos de projeto. Desta forma, antes de entrarmos nas iterações focadas 

no projeto, vamos consolidar os modelos construindo uma arquitetura 

candidata para toda a aplicação, mais próxima do projeto a ser implementado. 

A partir dos modelos apresentados, identificamos que a cápsula CtrlST inclui os 

casos de uso Solicitar Espaço e Negociar Transporte através dos métodos 

solicitarEspaco e negociarTransporte; como estes casos de uso estão 

representados como cápsulas, podemos aplicar a lei de transformação 

Introduzir Associação Cápsula-Protocolo [26], apresentada na Figura 6.16, para 

estabelecer o relacionamento entre as cápsulas. 

 

 

 

Figura 6.16 – Introduzir Associação Cápsula-Protocolo  

 

A lei Introduzir Associação Cápsula-Protocolo estabelece quando 

podemos adicionar ou remover uma associação entre um protocolo e uma 

cápsula. Como conseqüência da introdução desta associação, é criada uma 

instância deste protocolo (porta) na cápsula. Desta forma, ao aplicarmos esta 

lei sobre a cápsula CtrlST e os protocolos ProtSE e ProtNT, podemos delegar o 

comportamento dos métodos de CtrlST para CtrlSE e CtrlNT, conforme ilustra a 

Figura 6.17, onde apresentamos apenas a ligação entre as cápsulas de 

controle. 
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Figura 6.17 – Cápsula CtrlST e a associação com ProtSE e ProtNT  

 

É importante destacar que a delegação dos métodos requer uma 

justificativa em termos de refinamento algoritmico. Observe que, neste caso, o 

refinamento é trivial, já que o corpo dos métodos foi intencionalmente definido 

com o comportamento abort. 

A partir deste modelo (Figura 6.17), temos encapsulado o 

comportamento dos casos de uso Solicitar Espaço e Negociar Transporte 

através da delegação feita pela cápsula CtrlST.   

Como o caso de uso Solicitar Transporte inclui os dois casos de uso 

(Solicitar Espaço e Negociar Transporte), não há uma interação do ambiente 

com os mesmos; portanto, a CtrlST pode realizar diretamente as ações que as 

cápsulas MsgSE e MsgNT realizam. O propósito dos passos a seguir é 

formalizar esta transformação. 

Como último passo da consolidação dos modelos visando a construção 

de uma arquitetura candidata para toda a aplicação, realizamos um refactoring 

a partir do modelo apresentado na Figura 6.17, visto que as cápsulas MsgSE e 

MsgNT passaram a desempenhar o papel de meros repassadores de sinais 

entre CtrlST e as cápsulas CtrlSE e CtrlNT.  

Inicialmente, considerando o novo papel das cápsulas  MsgSE e MsgNT, 

substituímos os protocolos ProtSE por ProtSE_C e ProtNT por ProtNT_C, visto 

que os mesmos possuem compatibilidade de assinatura e um comportamento 

de simples delegação; desta forma, os protocolos ProtSE e ProtNT podem ser 

retirados do modelo. A seguir, aplicando a lei Introduzir Associação Cápsula-

Protocolo (Figura 6.16), incluímos a associação entre o protocolo ProtSE_C e a 
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cápsula CtrlST, como também entre o protocolo ProtNT_C e a cápsula CtrlST; 

desta forma, CtrlST pode delegar o comportamento dos seus métodos para 

CtrlSE e CtrlNT, e por conseqüência MsgSE e MsgNT tornam-se irrelevantes, 

servindo apenas como intermediário da comunicação.  

Em seguida, aplicando duas vezes a lei de transformação Inserir 

Cápsula para Intermediar Comunicação [26], apresentada na Figura 6.18, da 

direita para esquerda, removendo as cápsulas MsgSE e MsgNT da 

comunicação entre CtrlST e ,respectivamente, CtrlSE e CtrlNT. 

 

 

Figura 6.18 – Inserir Cápsula para Intermediar Comunicação 
 

 

A lei Inserir Cápsula para Intermediar Comunicação expressa como uma 

instância de uma cápsula pode ser inserida para intermediar a comunicação de 

outras duas cápsulas; como conseqüência, a cápsula C aceita e envia os 

mesmo sinais que poderiam ser transmitidos através de k. Desta forma, ao 

aplicarmos esta lei, da direita para a esquerda, sobre a cápsula CtrlST, 

podemos reorganizar o modelo eliminando as cápsulas MsgSE e MsgNT, e 

substituindo-as pelas cápsulas CtrlSE e CtrlNT, conforme apresentado na 

Figura 6.19. 
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Figura 6.19 – Cápsula CtrlST e a associação CtrlSE e CtrlNT, após refactoring 

 

A Figura 6.20 apresenta a arquitetura candidata para toda a aplicação, 

onde, a partir de um modelo abstrato de análise, evoluímos para um modelo 

mais concreto do projeto, mantendo inalterado o comportamento da aplicação.  

 

 

Figura 6.20 – Arquitetura candidata para toda a aplicação, após transformações 

 

A partir deste estágio, as iterações focam o projeto, sendo o detalhe de 

fluxo Projetar Componentes realizado, onde a definição dos elementos de 

projeto são refinadas, a fim de detalhar como os mesmos realizarão o 

comportamento requerido no projeto. Como vimos no capítulo anterior, o 

projeto e refinamento dos componentes ativos é realizado em um outro detalhe 

de fluxo, chamado Projetar Componentes Ativos.  Neste detalhe de fluxo, a 
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atividade Projetar Cápsula é executada, sendo elaboradas e refinadas as 

descrições das cápsulas. A introdução de novos elementos de projeto 

(atributos, métodos, classes, cápsulas, protocolos, relacionamentos,...) e a 

identificação de cápsulas que representem mais de uma abstração requerem 

atenção especial. A utilização de leis de transformação de modelos permite 

precisão e padronização. Um novo passo, “Introdução de Novos Elementos de 

Projeto”, foi criado para destacar a sua relevância. Nele podemos introduzir 

novos elementos de projeto, através da aplicação de leis de transformação 

simples como a Introdução de Sinais de Entrada e Saída, ilustrada nas figuras 

6.21 e 6.22. 

 

 

Figura 6.21 – Introduzir Sinal de Entrada 

 

 

Figura 6.22 – Introduzir Sinal de Saída 
 

As leis Introduzir Sinal de Entrada e Introduzir Sinal de Saída são 

semelhantes e complementares, estabelecendo quando é permitido adicionar 

ou remover sinais de entrada e saída em um protocolo. Desta forma, de 

maneira análoga, também podemos introduzir atributos, métodos e portas. 
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Outro passo importante desta atividade é “Definir Máquina de Estado da 

Cápsula”, onde os aspectos comportamentais das cápsulas são definidos em 

termos de máquinas de estado. A Figura 6.23 ilustra a atualização do modelo 

sugerido pela arquitetura candidata, incluindo alguns atributos, métodos, 

portas, sinais e máquinas de estado. Para simplificar nossa representação, 

destacamos apenas duas cápsulas e um protocolo (CtrlST, Processador e 

ProtCtrlST). 

 

 

 

Figura 6.23 – Modelo atualizado após Projetar Cápsulas 

 

Nesta figura, apresentamos o comportamento da cápsula CtrlST através 

da sua máquina de estados, onde o estado Csts representa o encapsulamento 

de todos os estados desta cápsula e o recebimento do sinal solTran (pc,et) 

provoca a execução de solEsp (pc,et)  (através da delegação para a cápsula 
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CtrlSE), em seguida a execução de negTran (pc,r) (através da delegação para 

a cápsula CtrlNT) e finalizando a comunicação com a cápsula que iniciou a 

solicitação de transporte, indicando o posicionamento da peça, posPeca (pc, r, 

h). Na máquina de estados do Processador, o estado Psts representa o 

encapsulamento de todos os estados desta cápsula e o comportamento é 

registrado através do envio do sinal solTran (pc,et), quando uma peça está 

pronta para ser transportada, e o recebimento do sinal posPeca (pc, r, h), 

indicando que a peça pode ser posicionada, para que receptor (r) enviar e qual 

holon (h) executará o transporte.  O protocolo ProtCtrlST tem seu 

comportamento representado por uma máquina de estados, onde os sinais 

solTran e posPeca alternam seus estados entre StsA e StsB. 

Continuando no detalhe de fluxo Projetar Componentes Ativos, 

executamos a atividade Refinamento e Decomposição de Cápsulas para cada 

cápsula do modelo, visando refinar ou decompor cápsulas quando necessário. 

Como vimos no capítulo anterior, podemos explorar refinamentos de dados, 

controle ou decomposição; para tanto, diversos passos são propostos, sendo 

cada um considerado opcional (exceto o primeiro).  

No passo “Identificar Oportunidade de Refinamento”, cada cápsula é 

analisada em busca de oportunidades de refinamento. No nosso estudo de 

caso, analisando as cápsulas da Figura 6.23, utilizamos a árvore de decisão 

(Figura 5.27) e identificamos que a cápsula Processador possui uma 

concorrência interna, representando a abstração de diversos (três) 

processadores que rodam em paralelo; desta forma, é necessário transformá-la 

em várias cápsulas através de decomposição, o que tipicamente implica na 

necessidade de refinamento de dados e de controle para a construção das 

partições. Esta decomposição não poderá ser realizada de uma vez só; é 

necessário decompor primeiro em A e BC, para depois decompormos BC em B 

e C, conseguindo então o objetivo inicial que seria a decomposição em A, B e 

C.  

Iniciamos com o passo “Realizar Refinamento de Dados”, para 

agruparmos os atributos e métodos para cada partição. A cápsula Processador 
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representa a abstração de dois processadores, desta forma, serão criadas 

duas partições chamadas de A e BC. Esta separação não é trivial, devendo ser 

realizada com base em leis de transformação que garantam a preservação do 

comportamento original, como a lei de Refinamento de Dados, apresentada na 

Figura 5.28, não sendo o detalhamento deste refinamento o foco deste 

trabalho. A Figura 6.24 representa a evolução do modelo após o refinamento 

de dados. 

 

 

 

Figura 6.24 – Refinamento de Dados para Processador 

 

O próximo passo para a decomposição é realizar o “Refinamento de 

Controle”, onde os elementos comportamentais (máquinas de estado, código, 

etc.) são grupados para concluir o particionamento; desta forma, a ação de 

refinamento consiste em particionar a máquina de estados para representar um 

And-State entre as partições. Esta separação deve ser realizada com base em 

leis de transformação que garantam a preservação do comportamento original; 

neste exemplo, aplicamos a lei de transformação Criar Região (Figura 5.29) 

[26]. A Figura 6.25 representa a evolução do modelo após o refinamento de 

controle. 
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No nosso exemplo, aplicando a lei de transformação Decomposição 

Paralela de Uma Cápsula (Figura 5.30) sobre a cápsula Processador, obtemos 

duas novas cápsulas componentes ProcA e ProcBC, uma para cada partição, e 

o redimensionamento da cápsula original Processador para agir como 

mediador, como exposto na Figura 6.26.  

Para completamos a decomposição do Processador em três cápsulas, 

seria necessário realizar os mesmos passos sobre a cápsula ProcBC, 

decompondo-a em ProcB e ProcC. 

 

 
Figura 6.25 – Refinamento de Controle para Processador 

 

Com a continuação da evolução natural do estudo de caso, a Solicitação 

de Transporte seria descentralizada, passando a ser realizada por cada um dos 

processadores envolvidos (ProcA, ProcB e ProcC), sem a necessidade de um 

mediador (Processador). 

Como proposto no Capítulo 4, categorizamos as iterações como normais 

e especiais; neste estudo de caso, diversas iterações normais foram 

executadas. Para finalizar a fase de Elaboração, executamos uma iteração 

especial, onde os elementos da arquitetura relativos à concorrência são 

analisados e validados, visando à construção de uma arquitetura robusta. No 
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detalhe de fluxo Validação da Arquitetura, busca-se garantir que a arquitetura 

desenvolvida seja robusta e livre de problemas inerentes a sistemas 

concorrentes como livelock e deadlock, sendo necessária a validação em 

conjunto de todas as cápsulas da aplicação.  

A realização de uma validação completa para o estudo de caso, onde 

todos os modelos e artefatos serão gerados e validados, é assunto para 

trabalho futuro. A realização dos detalhes de fluxo Projetar Base de Dados e 

Refinar a Arquitetura estão fora do escopo deste estudo de caso. 

 

 
Figura 6.26 – Decomposição de Processador para ProcA e ProcBC 
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Conclusão 

 

A Engenharia de Software vem evoluindo seus conceitos e paradigmas, 

diante dos novos domínios das aplicações, incluindo o de aplicações 

concorrentes e de tempo real, que possuem características específicas que as 

diferenciam das aplicações tradicionais, sendo necessário criar ou adaptar 

modelos e processos específicos para este domínio.  

Visando atender a esta necessidade, este trabalho trouxe uma 

adaptação e extensão da disciplina de Análise e Projeto para aplicações 

concorrentes, baseada no RUP, com o auxílio da aplicação de leis de 

transformação de modelos, sugeridas em estratégias formais de 

desenvolvimento. 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações gerais e 

contribuições deste trabalho, bem como os trabalhos relacionados e as 

propostas de trabalhos futuros. 
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Um dos preceitos da Engenharia de Software é a necessidade da 

aplicação de um processo sistemático, disciplinado, e quantificado ao 

desenvolvimento de software; desta forma, destacamos o RUP, o processo de 

software mais usado e aceito pela comunidade acadêmica e a indústria, cujo 

principal objetivo é garantir a produção de software de alta qualidade que 

atenda as necessidades dos usuários dentro do prazo e do orçamento para 

uma grande faixa de projetos e organizações. Para atender a demanda de 

sistemas concorrentes e de tempo real, o RUP absorveu e integrou vários 

conceitos de UML-RT; entretanto, como vimos, a sistemática proposta, 

originalmente, negligencia meios para a análise formal de propriedades da 

aplicação, sejam clássicas de concorrência (como ausência de deadlock) ou 

específicas do negócio.  

Visando contribuir neste sentido, este trabalho trouxe uma adaptação e 

extensão de uma das disciplinas mais afetadas do RUP, Análise e Projeto, a 

fim de integrar de forma mais detalhada e rigorosa os conceitos e implicações 

do desenvolvimento, envolvendo concorrência, ao processo, incluindo a 

aplicação de leis de transformação de modelos, sugeridas em estratégias 

formais de desenvolvimento.  

Para adaptarmos a disciplina de Análise e Projeto do RUP revisamos 

alguns detalhes de fluxo, atividades e guidelines, bem como reorganizamos 

algumas iterações, afetando a parte dinâmica (fases e iterações) e estática 

(disciplinas, fluxos, detalhes de fluxo e atividades) do RUP. Sugerimos 

pequenas modificações relativas ao planejamento das fases do projeto, onde 

caracterizamos as iterações para enfatizar a relevância da concorrência na 

construção de uma arquitetura robusta. Propomos a categorização das 

iterações como: Normais, onde os casos de uso são completamente analisados 

e projetados, contemplando os requisitos funcionais e não-funcionais, incluindo 

a concorrência; e Especiais, onde o relacionamento e as interações entre os 

elementos da arquitetura relativos à concorrência são analisados e validados, 

com o objetivo de construir uma arquitetura que preserva certas propriedades 
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clássicas ou específicas da aplicação.  

Na disciplina de Gerenciamento de Projeto, que atravessa todas as 

fases do processo de desenvolvimento do RUP, sugerimos que as iterações 

devem ser planejadas levando em consideração primordialmente o requisito 

não-funcional de concorrência, por envolver um dos principais riscos técnicos 

das aplicações do domínio em questão. A forma de intercalar iterações normais 

e especiais de concorrência deve ser conduzida desde o início do processo, 

contemplando as fases de Concepção, Elaboração (principalmente) e 

Construção. Ao menos uma iteração especial deve existir ao final da 

Elaboração ou tantas iterações especiais quantas forem necessárias, sempre 

com o intuito de validar grupos relevantes de funcionalidades com 

características de concorrência. 

Dentre as disciplinas do RUP afetadas pela proposta de adaptação de 

análise e projeto, a outra disciplina que sofreu o maior ajuste foi a de 

Requisitos, que precede a de Análise e Projeto. Foi criado o detalhe de fluxo de 

“Identificação de Atividades Autônomas” e introduzido um desvio condicional 

entre o “Projetar Sistema” e “Gerenciar Escopo do Sistema”, onde a existência 

de um comportamento Ativo é identificada e os artefatos (Especificações 

Suplementares e Modelo de Casos de Uso) são ajustados para representar o 

requisito não-funcional de concorrência. Para tanto, criamos a atividade 

Identificação de Elementos Ativos, onde são definidas que partes do software 

serão Passivas ou Ativas, através do exame dos requisitos funcionais e não-

funcionais. No passo “Descoberta de Elementos Ativos”, as descrições dos 

requisitos funcionais do sistema são examinadas e os elementos que possuem 

comportamento ativo são identificados e sinalizados no artefato Especificações 

Suplementares. Complementarmente, no passo “Análise de Requisitos Não-

Funcionais de Concorrência” são examinadas as descrições de tais requisitos 

no sistema. Como resultado, através da consulta às matrizes de 

rastreabilidade, os casos de uso relacionados aos elementos de 

comportamento ativo, ou que realizam concorrência, são identificados e 

sinalizados no artefato Modelo de Casos de Uso. A indicação é através de uma 

representação gráfica de concorrência, proporcionando uma maior 
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compreensão entre os desenvolvedores sobre existência de concorrência e 

elementos ativos, bem como sugerindo a sua representação através de 

Cápsulas durante a Análise e Projeto. 

A disciplina de Análise e Projeto recebe como entrada de Requisitos os 

artefatos de Especificações Suplementares e Modelo de Casos de Uso, 

previamente ajustados para representar o requisito não-funcional de 

concorrência. Na nossa extensão, além da modificação de detalhes de fluxo 

existentes, foram adicionados dois novos: o Projetar Componentes Ativos, 

onde são refinados os elementos de projeto ativos e atualizadas as realizações 

de caso de uso, com base nas leis de refinamento; e a Validação Arquitetural, 

onde a arquitetura é validada buscando garantir a sua robustez e a ausência de 

problemas inerentes à concorrência. Da mesma forma, além da modificação de 

atividades existentes, foram adicionadas duas novas: a Refinamento e 

Decomposição de Cápsulas, onde são refinadas e decompostas as descrições 

das cápsulas; e Validação de Propriedades, onde as propriedades clássicas de 

concorrência (como determinismo, deadlock e livelock) e específicas do 

negócio são validadas. 

 No detalhe de fluxo Definir uma Arquitetura Candidata é criado um 

esboço inicial da arquitetura do software. Na atividade Analisar Caso de Uso 

todo caso de uso com indicação de concorrência, ou qualquer classe que 

possua algum elemento de comportamento ativo, é identificado como cápsula, 

seguindo a premissa básica deste trabalho, onde: sistemas ativos ou 

concorrentes necessitam de pelo menos uma cápsula para a sua 

representação; desta forma, cada caso de uso ativo é representado ao menos 

por uma cápsula, porém, se outras cápsulas e classes forem identificadas, 

todas deverão ser representadas. Para realizar esta atividade, efetuamos 

mudanças nas classes de análise propostas pelo guideline do RUP, 

introduzindo ao menos uma cápsula para cada caso de uso ativo. Na atividade 

Analisar Arquitetura, sugerimos a aplicação de leis de transformação de 

modelos para validar as modificações provocadas com a adequação às 

arquiteturas conhecidas para problemas similares. 
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No detalhe de fluxo Analisar Comportamento, as descrições de 

comportamento, registradas nos requisitos, são transformadas em um conjunto 

de elementos no qual o projeto pode ser baseado. Na atividade Identificar 

Elementos de Projeto, as interações entre as classes de análise são 

examinadas para identificar os elementos de projeto do modelo. De maneira 

similar a Analisar Arquitetura, nesta atividade nós sugerimos a aplicação de leis 

de transformação de modelos. 

No detalhe de fluxo Projetar Componentes, procura-se refinar o projeto 

do sistema, sendo conduzido nas iterações em que elementos de projeto 

(novos ou existentes) necessitem ser refinados. Na nossa adaptação, 

modificamos este detalhe de fluxo, retirando toda referência a Cápsulas e 

Protocolos e transferindo-a para o novo detalhe de fluxo Projetar Componentes 

Ativos. Neste novo detalhe de fluxo, são refinados os elementos de projeto 

ativos e atualizadas as realizações de casos de uso, com base em leis de 

refinamento de modelos apresentados em [26]. Na atividade Projetar Cápsulas 

são elaboradas e refinadas as descrições das cápsulas, devendo ser 

executada para cada cápsula do sistema; desta forma, a introdução de novos 

elementos de projeto ou a identificação de cápsulas que representem mais de 

uma abstração, requerem uma atenção especial, não devendo ser feitas de 

maneira intuitiva. Neste caso, diversas leis de transformação de modelos 

podem ser usadas, objetivando maior precisão e padronização; desta forma, 

um novo passo “Introdução de Novos Elementos de Projeto” foi criado, para 

destacar a sua relevância. A nova atividade Refinamento e Decomposição de 

Cápsulas foi criada para refinar e decompor cápsulas, devendo ser executada 

para cada cápsula; entretanto, esta atividade deve estar relacionada a alguma 

estratégia de refinamento, assegurando assim que o modelo evolua  

preservando a semântica (comportamento) do original. O passo “Identificar 

Oportunidade de Refinamento” é obrigatório nesta atividade; neste ponto, cada 

componente (cápsula) deve ser analisado em busca de oportunidades de 

refinamento; dependendo da necessidade identificada, podemos refinar um 

componente executando um refinamento de dados, um refinamento de controle 

ou uma decomposição. Mais uma vez, indicamos a utilização de diversas leis 
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de transformação de modelos objetivando maior precisão e padronização. 

No detalhe de fluxo proposto Validação Arquitetural busca-se garantir 

que a arquitetura desenvolvida seja robusta e livre de problemas inerentes a 

sistemas concorrentes como livelock e deadlock, sendo conduzido nas 

iterações especiais, onde todas as cápsulas projetadas são validadas em 

conjunto. Na atividade Validação de Propriedades,  as propriedades clássicas 

de concorrência (determinismo, deadlock e livelock) são validadas, 

possibilitando também a validação de propriedades específicas da aplicação; 

para tanto, sugerimos mapear os statecharts em um outro formalismo que 

disponha de ferramentas de análise. Como exemplo, neste trabalho, sugerimos 

o mapeamento para CSP, visto que o mesmo possui uma ferramenta para 

verificação de modelos, chamada FDR. No passo “Executar a Tradução de 

StateChart para CSP” são executadas as traduções de todos as máquinas de 

estados para CSP; mais uma vez, utilizamos as estratégias propostas em [26]; 

entretanto, qualquer outra pode ser utilizada, por exemplo [32, 33, 34, 35]. No 

passo “Validar Propriedades Clássicas”, após a tradução de todas as máquinas 

de estados para CSP, as propriedades clássicas de concorrência são validades 

através de FDR, podendo ser utilizado um dos três modelos semânticos de 

CSP, chamados trace (T), falhas (F) e falhas e divergências (FD). No passo 

“Validar Propriedades Específicas”, realizamos uma verificação mais 

abrangente, avaliando as propriedades específicas da aplicação; para tanto, 

cada regra de negócio relevante é representada em CSP e em seguida 

verificada por refinamento em FDR. 

Na disciplina de Implementação, que sucede a de Análise e Projeto no 

RUP, para gerar o código que preserve o comportamento previamente validado 

nas iterações especiais, em particular das máquinas de estados (statecharts), 

seguimos a adoção da filosofia de MDE e sugerimos a utilização de estratégias 

e ferramentas para a geração automática de código a partir dos statecharts. 

Dentre as estratégias existentes, destacamos o mapeamento dos statescharts 

para uma representação formal do modelo e posteriormente a sua conversão 

para código, visto que, na atividade Validação de Propriedades proposta para a 

disciplina de Análise e Projeto, o mapeamento dos statecharts em uma álgebra 



Capítulo 7 Conclusão 
 

132 

de processos (CSP) já é realizado, para possibilitar a validação das 

propriedades clássicas de concorrência. Desta forma, podemos utilizar 

ferramentas para a conversão de CSP diretamente para o código em 

linguagens como Java ou C, conforme apresentado em [28], preservando a 

semântica através de uma transformação rigorosa de modelo em código. 

Em resumo, consideramos ter contribuído para a integração de 

pesquisas em processos de software com os resultados na área de Métodos 

Formais, através da adaptação de RUP permitindo que o desenvolvedor 

escolha o nível de formalismo a ser utilizado no desenvolvimento. 

 

Trabalhos Relacionados 
 

Tendo em vista a pluralidade de questões envolvidas neste trabalho, 

podemos citar diversos trabalhos direta ou indiretamente relacionados.  

Com relação a adaptações para a disciplina de Análise e Projeto, 

podemos citar: [22], onde é proposta uma extensão para o desenvolvimento de 

aplicações web; e [16], onde é proposta uma extensão baseada em Aspectos.  

Já na linha de adaptações gerais do RUP, dentre outros, podemos 

destacar [27] com sua proposta de processo de software, com suporte para 

implementação progressiva.  

Na área de leis de transformação de modelos, destacamos: uma 

estratégia para refinamento de classes e cápsulas para UML-RT [23]; a 

proposição de leis algébricas para transformação de UML-RT [24]; e uma 

semântica para UML-RT usando uma extensão do CSP [25, 26].  

Em relação ao mapeamento de statecharts para CSP, além do 

apresentado em [26], destacamos: [32], onde são comparadas duas estratégias 

para transformação de modelos; [33], onde CSP é utilizado para representar 

concorrência e refinamento em UML; [34] com sua proposta para a tradução 

automática de modelos UML em domínios semânticos; e [35] com a 

formalização de diagramas de máquinas de estados em CSP. 
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Trabalhos Futuros 
 

A adaptação da disciplina de Análise e Projeto do RUP, proposta neste 

trabalho, foi construída através de inclusão ou adaptação de detalhes de fluxo, 

atividades, passos, artefatos e guidelines, além da reorganização de iterações, 

afetando a parte dinâmica e estática do RUP. Esta seção tem o objetivo de 

explorar oportunidades de continuação deste trabalho. 

A disciplina de Requisitos já foi suficientemente ajustada, para 

representar a integração com a proposta deste trabalho, o mesmo não 

acontecendo com as demais; desta forma, uma adaptação mais vertical destas 

disciplinas constitui uma grande oportunidade para trabalhos futuros.  

Na disciplina de Implementação um estudo mais aprofundado das 

ferramentas existentes para geração de código a partir de diagramas de 

máquinas de estado pode representar um grande avanço. A ausência de 

ferramentas também constitui uma oportunidade para evoluirmos este trabalho, 

através da proposição das mesmas. 

Na disciplina de Gerenciamento de Projeto, uma melhor organização das 

iterações e atividades pode representar um campo promissor para um melhor 

planejamento e gerenciamento de aplicações concorrentes.  

Não obstante as sugestões apresentadas acima, para trabalhos futuros, 

vemos como a evolução mais significativa para o nosso trabalho, a aplicação e 

validação da nossa proposta, considerando a realização de estudo de casos 

através de experimentos controlados em organizações de desenvolvimento de 

software que envolva concorrência. 
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