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CAPITULO 12 

PROJETO DO 

PROGRAMA 

Outra etapa importante da fase de projeto são os programas que executarão a lógica de aplica

ção do sistema. Os programas podem ser muito complexos, assim os analistas precisam criar 

instruções e diretrizes para os programadores que descrevam claramente o que os programas têm 

de fazer. Este capítulo apresenta duas técnicas para descrever os programas que normalmente são 

usadas em conjunto. A primeira, o gráfico de estrutura, representa um programa em um nível alto 

na forma de gráfico. A segunda, a especificação de programa, é um conjunto de instruções escritas 

em um nível mais baixo de detalhes. Juntas, essas duas técnicas transmitem como a lógica de apli

cação do sistema precisa ser codificada. 

OBJETIVOS 

Ser capaz de criar um gráfico de estrutura. 
Ser capaz de escrever uma especificação de programa. 
Compreender o uso de pseudocódigos. 
Familiarizar-se com a programação controlada por eventos. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto do programa é a parte da fase de projeto do SDLC durante a qual os analistas criam as I 
instruções para os programadores sobre como o código deve ser escrito e como os fragmentos de 
código devem ser encaixados para formar um programa. Algumas pessoas podem achar que o j 
projeto do programa está se tornando cada vez menos importante, à medida que as equipes de projeto 
contam progressivamente com softwares prontos ou bibliotecas de códigos programados previa
mente para construir sistemas. Entretanto, as técnicas de projeto de programa ainda são importan
tes por duas razões. Primeiro, mesmo os códigos preexistentes precisam ser compreendidos, or-j 
ganizados e reunidos. Em segundo lugar, ainda é comum para a equipe de projeto ter de escrever 
partes do código (se não todo ele) e produzir programas originais que dêem suporte à lógica da 
aplicação do sistema. 

Pode ser tentador passar direto para a fase de implementação codificando sem muita elabora- | 
ção ou planejamento, mas isso pode levar a resultados desastrosos, como programas ineficientes, 
códigos que não funcionam com outros códigos e um sistema que não faz o que deveria fazer. Em 
vez disso, os analistas devem primeiro investir tempo na fase de projeto para criar um sistema | 
sustentável. Em outras palavras, os analistas devem criar um sistema que seja modular e flexível. 
Para fazer isso, os analistas podem projetar programas em uma abordagem top-down, modular, 
usando diversas técnicas de projeto de programa. 

Pense sobre como dar a alguém as instruções para chegar a sua casa (Figura 12-1). Antes de j 
chegar aos detalhes, como nome de ruas e pontos de referência, primeiro é melhor orientar a pes
soa para a sua localização de forma mais generalizada (p. ex., o estado em que você mora, a parte 
da cidade). À medida que ela começa a visualizar a direção a tomar você passa a detalhar mais as 
suas instruções. Essa abordagem top-down ajuda a orientar a outra pessoa e transmite uma ima
gem ampla de onde você mora, facilitando muito a compreensão do detalhamento das instruções. 

Além disso, as instruções podem ser passadas em módulos: 

Primeiro, dirija de sua casa para a via expressa. 
Depois, dirija da via expressa para a saída apropriada. 
A seguir, localize minha vizinhança. 
Finalmente, dirija para a minha casa. 

Cada linha, ou módulo, pode ser alterada sem afetar o restante das instruções. Por exemplo, se 
um amigo está vindo para sua casa da região norte e outro da região sul, é provável que os dois 
últimos módulos de instruções (especificamente, para a vizinhança e para a casa) não mudem, 
embora os dois primeiros módulos difiram para cada amigo. A abordagem modular facilita o de
senvolvimento e as alterações das instruções. 

O bom projeto de programa é semelhante à abordagem modular top-down que descrevemos. 
Primeiro, os analistas criam um diagrama de alto nível que mostra os vários componentes de um 
programa, como esses componentes devem ser organizados e como se correlacionam. Esse dia
grama, conhecido como o gráfico de estrutura, ilustra, para os analistas e programadores, a orga
nização e as interações dos diferentes fragmentos de código no programa, a fim de que o progra
ma possa ser desenvolvido por muitos programadores trabalhando de forma independente. O di
agrama pode ser usado quando a equipe de projeto planeja escrever o código desde o início ou 
quando fragmentos de código existentes serão reunidos para construir o sistema. Os modelos de 
processos oferecem um bom ponto de partida para compreender o que esse gráfico de estrutura 
precisa incluir. 

Logo que o programa todo esteja definido em um nível alto usando um gráfico de estrutura, as 
especificações do programa são escritas para descreverem exatamente o que precisa ser incluído 
em cada módulo do programa. As especificações incluem informações básicas de módulos (p. ex., 
um nome, cálculos que precisam ser executados e a linguagem de programação fixada), instru
ções especiais para o programador e o pseudocódigo. O pseudocódigo é uma técnica semelhante 
ao português estruturado que é usado para transmitir o que precisa ser escrito usando estruturas de 
programação e uma linguagem genérica, que não é uma linguagem de programação específica. 
As especificações do programa deixam os detalhes de implementação para os programadores, mas 
transmitem a lógica básica e as estruturas de programação para ajudar a reduzir erros lógicos e 
sintáticos durante a fase de implementação. Algumas abordagens de desenvolvimento de aplica
ção rápida (RAD, rapid application development) não enfatizam as especificações do programa. 
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|2-1 Primeiro, compreenda o 

Abordagem Modular Top- contexto geral. 

Segundo, decomponha o contexto 
em fragmentos lógicos. 

Finalmente, acrescente os 
detalhes a cada fragmento. 

Você observará, à medida que ler este capítulo, que as técnicas de projeto descritas estão base
adas em informações e técnicas de fases anteriores do SDLC. Por exemplo, os componentes do 
gráfico de estrutura normalmente refletem os processos encontrados nos diagramas de fluxo de 
dados, e as descrições dos processos sugerem as maneiras pelas quais os componentes do gráfico 
de estrutura devem se correlacionar. Os modelos de dados são usados para conhecer os dados que 
fluem por todo o diagrama. Além disso, os analistas usam as técnicas e as informações para de
senvolverem as especificações de programa, especialmente ao escrever o pseudocódigo. Freqüen
temente, durante o projeto, os analistas detectam problemas ou inconsistências com os documen
tos de análise e precisam ajustar e esclarecer trabalhos anteriores conforme avançam. 

Em anos recentes, os programadores saíram progressivamente das linguagens de programação 
estruturadas e migraram para a programação controlada por eventos, o que será descrito posterior
mente neste capítulo; essa tendência, porém, não reduziu o valor das abordagens de projeto estrutu
rado que descrevemos há pouco. O fato é que planejar antes de fazer quase sempre melhora o pro
cesso final ao começar a programação, e os analistas nunca devem começar a escrever o código sem 
ter uma compreensão completa do que ele precisa fazer. Infelizmente, nossa experiência sugere que 
muitas equipes de projeto pulam com muita rapidez para a fase de escrita do código do programa 
sem primeiro organizar e definir os módulos básicos do programa e como eles interagem. 

No final do projeto do programa, a equipe de projeto compila o documento projeto do progra
ma, que inclui todos os gráficos de estrutura e as especificações do programa que serão usadas 
para implementar o sistema. O projeto do programa é usado pelos programadores para escrever o 
código. Este capítulo descreverá primeiro o gráfico de estrutura, uma ferramenta útil que ilustra a 
organização global de um programa. Depois, apresentará a especificação de programa, que con
tém informações detalhadas sobre cada módulo do código. Muitas das informações deste livro 
são baseadas em um livro escrito por Meiler Page-Jones,1 que recomendamos caso você esteja 
interessado em obter informações adicionais sobre projeto de programa estruturado. 

lThe Practical Guide to Structured Systems Design, de Meiler Page-Jones, New York: Yourdon Press, 1980. 
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12-A VENCENDO PELO PROJETO 

O confronto de desenvolvimento rápido foi uma competição 
entre as equipes de desenvolvimento de aplicação rápida (RAD) 
de firmas líderes em consultoria nos Estados Unidos. O objetivo 
era ver qual equipe poderia desenvolver um sistema específico 
no menor período de tempo. A maioria das equipes usou uma 
etapa de projeto de programa muito curta e começou a progra
mar rapidamente. 

Os membros da equipe da Ernst & Young (E&Y) usaram uma 
abordagem diferente. Eles gastaram muito mais tempo na eta
pa de projeto do programa, para garantir que o sistema estava 

bem projetado antes de passarem para a programação. A prin
cípio, a equipe da E&Y ficou para trás, enquanto seus competi
dores pularam na frente. Mas a E&Y acabou vencendo porque 
a equipe gastou muito menos tempo programando ao seguir seu 
projeto bem planejado. 

PERGUNTA: 

Quais são as várias razões pelas quais o planejamento ante
cipado pode ter ajudado a E&Y a vencer? 

GRAFICO DE ESTRUTURA 

O gráfico de estrutura é uma técnica importante que ajuda o analista a projetar o programa do 
novo sistema. O gráfico de estrutura mostra todos os componentes de código que precisam ser 
incluídos em um programa em um nível alto, organizados em um formato hierárquico que implica 
a seqüência (em que ordem os componentes são carregados), a seleção (sob quais condições um 
módulo é carregado) e a repetição (com que freqüência um componente é repetido). Os compo
nentes normalmente são lidos de cima para baixo, da esquerda para a direita e numerados por meio 
de um esquema de numeração hierárquica, em que os níveis mais baixos têm um nível adicional 
de numeração (p. ex., o terceiro nível de módulos seria numerado 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3...). 

Os gráficos de estrutura historicamente são usados para criar aplicações para mainframes ba
seadas em transações; essas aplicações têm muitas linhas de códigos que precisam ser cuidadosa
mente monitoradas. Esses gráficos ajudam os analistas a criar programas que são fáceis de com
preender e manter, porque o uso de módulos autocontidos impede que as alterações sejam propa
gadas por todos os programas. Acreditamos que os gráficos de estrutura podem ser úteis na cons
trução de muitos tipos de sistemas porque enfatizam a estrutura e a capacidade de reutilização, 
características de qualquer bom programa. 

Suponha que um sistema acadêmico precise de um programa que imprima uma listagem de 
estudantes junto com seus coeficientes de rendimento (CR), tanto do semestre atual quanto glo
bal. Primeiro, o programa tem de recuperar os registros de notas dos estudantes, calcular o CR 
atual e o acumulado e, finalmente, a lista pode ser impressa. O gráfico de estrutura mostrado na 

FIGURA 1 2 - 2 
Exemplo de Gráfico de Estrutura 
(CR = Coeficiente de Rendimento) 

1.0 CRIAR LISTA 
DE NOTAS DE 

ALUNOS 

1.1 OBTER O 
REGISTRO DAS 

NOTAS DOS 
ALUNOS 

1.2 CALCULAR O 
CR ATUAL 

1.3 CALCULAR O 
CR ACUMULADO 

1.4 IMPRIMIR A 
LISTA DE NOTAS 
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Elemento do Gráfico de Finalidade Símbolo 
Estrutura 

Todo módulo: Indica um fragmento lógico 
• Tem um número 
• Tem um nome 

do programa • Tem um número 
• Tem um nome 
• É um módulo de controle se 1. 2 CALCULAR 

chamar outros módulos CR 
abaixo dele ATUAL 

• É um módulo subordinado se 
for controlado por um módulo 

• É um módulo subordinado se 
for controlado por um módulo 
em um nível mais alto 

Todo módulo de biblioteca tem: Todo módulo de biblioteca tem: Indica um fragmento lógico do 
• Um número programa que é repetido no 1.2 
• Um nome gráfico de estrutura CALCULAR 
• Diversas instâncias em um CR ATUAL 

diagrama diagrama 

Um loop: Informa que um módulo (ou 
• É desenhado usando uma módulos) é repetido , V 

seta curva ( ) 
• É posicionado em torno de \ . J linhas de um ou mais módulos " • * • — " ^ 

que são repetidos 

Uma linha condicional: Informa que os módulos A 
• É desenhada usando um subordinados são chamados V 

losango pelo módulo de controle com A • Inclui módulos que são base em alguma condição / \ 
chamados com base em u ' \ 
alguma condição w 

Um conjugado de dados: Informa que os dados estão 
• Contém uma seta sendo passados de um módulo 
• Contém um círculo vazio para outro 

''registro de • Nomeia o tipo de dado que tf ''registro de 
está sendo passado notas 

• Pode ser passado nos dois 
sentidos 

• Tem uma direção que é 
indicada pela seta 

Um conjugado de controle: Informa que uma mensagem ou 
• Contém uma seta uma flag do sistema está sendo 
• Contém um círculo passada de um módulo para 

preenchido outro 
r fim de • Nomeia a mensagem ou flag r fim de 

que está sendo passada arquivo 
• Deve ser passado para cima, 

não para baixo 
• Tem uma direção que é 

indicada pela seta 

Um conector fora de página: Identifica quando partes do 
• É indicado pelo hexágono diagrama continuam em outra IMPRIMIR 
• Tem um título página do gráfico de estrutura LISTAGEM 
• É usado quando o diagrama DE NOTAS 

é muito grande para caber 
todo na mesma página 

Um conector na página : Identifica quando partes do 
• É indicado pelo círculo diagrama continuam em algum ^ m 
• Tem um título local diferente na mesma IMPRIMIR% 
• É usado quando o diagrama página do gráfico de LISTAGEM 

é muito grande para caber estrutura DE NOTAS 
todo no mesmo ponto de 
uma página 
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Figura 12-2 informa os componentes básicos desse programa e mostra as correlações dos módu-1 
los. Por exemplo, examinando o gráfico de estrutura um programador pode dizer que há quatro I 
módulos de códigos principais envolvidos na criação de uma listagem de notas de estudantes: obter I 
os registros de notas dos estudantes, calcular os CR atuais, calcular os CR acumulados e imprimir I 
a listagem. Além disso, há vários fragmentos de informações que são exigidos por cada módulo I 
ou criados por ele (p. ex., o registro de notas, o CR acumulado). As próximas seções descrevem 
cada componente do gráfico de estrutura usando esse exemplo. 

Sintaxe 

Módulo Um gráfico de estrutura é composto de módulos (linhas de código do programa que exe-
cutam uma única função) que trabalham juntos para formar um programa (Figura 12-3). Os mó-1 
dulos são representados por um retângulo e conectados por linhas, que representam a passagem I 
de controle. Um módulo de controle é um componente de nível mais alto, que contém a lógica de j 
execução de outros módulos, e os componentes que ele chama e controla são considerados módu
los subordinados. Por exemplo, na Figura 12-2 o módulo 1.0 é o módulo de controle que coman
da os módulos 1.1 até o 1.4 como seus subordinados. 

Às vezes, os módulos são reutilizados. Esses módulos, denominados módulos de biblioteca, 
possuem linhas verticais nos dois lados do retângulo para informar que eles aparecerão diversas 
vezes no gráfico de estrutura (consulte a Figura 12-3). O módulo de biblioteca na Figura 12-2 éo I 
1.1, obter registro de notas do estudante, e esse módulo é um módulo genérico que será represen
tado diversas vezes em outras partes do diagrama. Os módulos de biblioteca têm seu uso muito 
estimulado devido ao recurso de reutilização, que pode evitar que os programadores reescrevamo 
mesmo fragmento de código repetidamente. 

As linhas que conectam os módulos informam a passagem de controle. Na Figura 12-2 o con-1 
trole é linear, pelo qual todos os módulos são executados na ordem de cima para baixo, da esquer
da para a direita. Há dois símbolos que descrevem tipos especiais de controle que aparecem no 
gráfico de estrutura. A seta curva, ou loop, indica que a execução de algum ou de todos os módu
los subordinados é repetida, e uma linha condicional (representada por um losango) indica que a 
execução de um ou mais dos módulos subordinados ocorre em alguns casos mas não em outros 
(veja a Figura 12-3). 

Examine o gráfico de estrutura na Figura 12-4 e veja como os loops e as linhas condicionais 
afetam o significado do diagrama. Primeiro, o loop em torno das linhas dos módulos 1.1, 1.2 e 1.3 
significa que, antes que os próximos dois módulos sejam chamados, os primeiros três módulos 
serão repetidos até que a funcionalidade deles esteja concluída (especificamente, todas as notas 
dos estudantes serão lidas e os dois CR serão calculados antes de passar aos módulos de impres
são). Segundo, as linhas conectadas pela linha condicional informam que tanto o relatório da lista 

1.0 
CRIAR 

LISTAGEM DE 
NOTAS DE 

ESTUDANTES 

FIGURA 1 2 - 4 
Exemplo de Gráfico de Estrutura Revisado 

1.5 
> IMPRIMIR 

LISTA DO 
REITOR 

Fim de 
arquivo 

Registro de 
Notas do 
Estudante 

1.1 
OBTER 

REGISTRO DE 
NOTAS DE 

ESTUDANTES 

\ CR 
L o Acumulado 

1.4 
IMPRIMIR 
LISTAGEM 
DE NOTAS 

1.2 
CALCULAR CR 

ATUAL 

1.3 
CALCULAR CR 
ACUMULADO 
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do reitor quanto a listagem de notas não são impressos sempre que esse programa é executado, 
mas são executados com base em alguma condição. Portanto, há vezes em que um ou os dois 
módulos de impressão podem não ser chamados. 

Outro símbolo novo encontrado no gráfico de estrutura na Figura 12-4 é o conector (veja a Figu
ra 12-3). Os gráficos de estrutura podem se tornar muito difíceis de manusear, especialmente quan
do representam um programa grande ou complexo. Um círculo é usado para conectar partes do 
gráfico de estrutura quando há restrições de espaço e o diagrama precisa ter continuidade em ou
tra parte da página (especificamente, um conector na página), e um hexágono é usado para dar 
continuidade ao diagrama inteiramente em outra página (especificamente, um conector fora de 
página). Observe, na Figura 12-4, que os módulos 1.4 e 1.5 são representados em outra página do 
diagrama. 

Conjugados Os conjugados, mostrados usando setas, são desenhados no gráfico de estrutura para 
mostrar que informações são passadas entre módulos, com a ponta da seta indicando em qual sen
tido a informação está sendo enviada (veja a Figura 12-3). Os conjugados de dados, mostrados 
usando setas com círculos vazios, são usados para representar a passagem de fragmentos ou estru
turas de dados para outros módulos. Por exemplo, na Figura 12-4 um registro de notas de um es
tudante precisa ser enviado ao módulo 1.2 para o CR ser calculado, assim um conjugado de dados 
é usado para mostrar a estrutura de dados das notas sendo passada junto. 

Os conjugados de controle, desenhados usando setas com círculos preenchidos, são usados para 
passar parâmetros ou mensagens relacionadas ao sistema de um lado para outro entre os módulos. 
Se algum tipo de parâmetro precisasse ser passado (p. ex., o cliente é novo; o final de um arquivo 
foi alcançado), um conjugado de controle (também denominado aviso) seria usado. Na Figura 
12-4, o módulo 1.1 envia um parâmetro fim de arquivo quando o programa alcança o final do ar
quivo de notas dos estudantes. 

Em geral, os avisos de controle devem ser passados de módulos subordinados para módulos de 
controle, mas não ao contrário. Os avisos de controle são passados para que os módulos de con
trole possam tomar decisões sobre como o programa operará (ou seja, o módulo 1.1 passa o mar
cador de fim de arquivo para indicar que todos os registros foram processados). Passar um aviso 
de controle de módulos mais altos para módulos mais baixos sugere que um módulo de nível mais 
baixo detém o controle sobre o módulo de nível mais alto. 

A presença de conjugados sinaliza que os módulos no gráfico de estrutura são interdependen
tes de alguma maneira. Uma regra geral é ser muito conservador quando aplicar conjugados ao 
diagrama. Em uma seção posterior discutiremos diretrizes de estilo para os conjugados a fim de 
ajudá-lo a diferenciar as situações de conjugações "boas" das "ruins". 

Criação do Gráfico de Estrutura 

Agora que você conheceu os componentes individuais do gráfico de estrutura, a próxima etapa é 
aprender como reuni-los para formar um projeto eficiente do novo sistema. Muitas vezes, os 
modelos de processos são usados como ponto de partida para os gráficos de estrutura. Há três ti
pos básicos de processos em um modelo de processos: aferente, central e eferente. Os processos 
aferentes são processos que fornecem entradas para o sistema; os processos centrais executam 
funções cruciais na operação do sistema; e os processos eferentes lidam com as saídas do sistema. 
Identifique esses três tipos de processos na Figura 12-5. 

Cada processo de um DFD (diagrama de fluxo de dados) tende a representar um módulo no 
gráfico de estrutura, e se forem usados DFDs nivelados cada nível do DFD tende a corresponder 
a um nível diferente na hierarquia do gráfico de estrutura (p. ex., o processo no DFD no nível de 
contexto corresponderia ao módulo superior no gráfico de estrutura). 

A dificuldade surge ao determinar como os componentes no gráfico de estrutura devem ser 
organizados. Como mencionamos anteriormente, o gráfico de estrutura transmite seqüência, sele
ção e repetição, mas nenhum desses conceitos é representado explicitamente nos modelos de pro
cessos. O analista tem de formular premissas e ler as descrições do modelo de processos.para re
almente compreender como o gráfico de estrutura deve ser desenhado. 

Estruturo de TronSOÇÕO Felizmente, há duas combinações ou estruturas básicas para combinar os 
módulos do gráfico de estrutura. A primeira combinação é usada quando cada módulo executa 
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Estrutura de 
Transformação 

Processos aferentes Processos centrais Processos eferentes 

Estrutura de transação 

Estruturas de Transformação: 
- Muitos processos aferentes 
- Poucos processos eferentes 
- Níveis mais altos do gráfico de estrutura 
- Preocupado em usar entradas para criar uma 
nova saída 

Estruturas de Transação: 
- Poucos processos aferentes 
- Muitos processos eferentes 
- Níveis mais baixos do gráfico de estrutura 
- Preocupado em coordenar o movimento de 
saídas 

FIGURA 1 2 - 5 
Estruturas de Transformação e de 
Transação 

1.0 
SISTEMA DE 
NOTAS DE 

ESTUDANTES 

FIGURA 1 2 - 6 
Estrutura de Transação 

1.1 
ARMAZENAR 
NOTAS DE 

ESTUDANTES 

1.2 
ARMAZENAR 
ESTUDANTES 

1.3 
GERAR 

RELATÓRIO 
DIVIDUAL DE 

NOTAS 
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apenas uma de um grupo de transações individuais. Essa estrutura de transação contém um módu
lo de controle que chama módulos subordinados para que cada um deles manipule uma determi
nada transação. Imagine que a Figura 12-6 ilustre o nível mais alto de um sistema de notas de 
estudantes. O módulo 1 é o módulo de controle que aceita uma seleção do usuário sobre qual ati
vidade precisa ser executada (p. ex., armazenar nota) e, dependendo da seleção, executa um dos 
módulos subordinados (1.1 ao 1.4). As estruturas de transações ocorrem com freqüência onde o 
sistema real contém menus ou submenus, sendo normalmente encontradas nas posições mais ele
vadas dos níveis de um gráfico de estrutura. 

Se a equipe de projeto usou DFDs nivelados para ilustrar os processos do sistema, os níveis 

altos do DFD normalmente representam atividades pertencentes a uma estrutura ae transação. No 
exemplo atual, o sistema de notas de estudantes poderia corresponder ao único processo no DFD 
no nível de contexto, e os quatro módulos (1.1 ao 1.4) seriam os quatro processos no diagrama 
nível 0. Se uma abordagem de DFD nivelado não for usada, então pode ser um pouco mais difícil 
diferenciar um módulo de controle de seus subordinados usando o modelo de processos. Uma 
solução é procurar pontos no DFD em que um único fluxo de dados insira um processo que pro
duza diversos fluxos de dados como entrada — isso normalmente indica uma estrutura de transa
ção. Veja a Figura 12-4 para obter um exemplo de um modelo de processos que tem a estrutura de 
transação; observe como ele contém muitos processos eferentes e poucos aferentes. 

Estrutura de Transformação Um segundo tipo de estrutura de módulo, denominado estrutura de 
transformação (transform structure), dispõe de um módulo de controle que executa diversos 
módulos subordinados em seqüência, após os quais algo "acontece". Esses módulos estão relaci
onados porque juntos eles formam um processo que transforma alguma entrada em uma saída. 
Geralmente, cada módulo aceita uma entrada do módulo que o antecede, trabalha na entrada e 
então a passa ao próximo módulo para mais processamento. Por exemplo, a Figura 12-4 mostra 
um módulo de controle que executa cinco subordinados. O módulo de controle descreve o que os 
subordinados farão (p. ex., criar listagem de notas de estudantes) e os subordinados são executa
dos da esquerda para a direita, e transformam os registros de notas de estudantes em dois tipos de 
listagem de notas de estudantes. 

Em um DFD em níveis, os níveis mais baixos normalmente representam estruturas de transfor
mação. Se a abordagem do DFD em níveis não for usada, então você deve procurar os processos 
no DFD para os quais uma entrada tenha sido alterada para uma saída de uma maneira diferente. 
Nessa situação, o processo em que a alteração é feita provavelmente se tornará um módulo de 
controle. Todos os processos que levam até o módulo de controle são subordinados que são exe
cutados primeiro pelo módulo de controle, seguidos pelos processos que vêm depois do módulo 
de controle. Veja a Figura 12-4 para obter um exemplo de estrutura de transformação; observe 
como há muitos processos aferentes e poucos eferentes. 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections 

Agora que você está familiarizado com os componentes básicos do gráfico de estrutura, a melhor 
maneira de aprender a construir o diagrama é simulando um exemplo que mostre como criar um. 
Criar um gráfico de estrutura normalmente é um processo em quatro etapas. Primeiro, o analista 
identifica os módulos de nível superior e, em seguida, os decompõe em níveis mais baixos. (Esse 
processo é similar, sob certos aspectos, a identificar processos de alto nível em um DFD e, em 
seguida, decompô-los em processos de níveis mais baixos.) Na segunda etapa, o analista adiciona 
as conexões de controle entre os módulos, como loops e linhas condicionais que mostram quando 
os módulos chamam os subordinados. Em seguida, ele adiciona conjugados, as informações que 
os módulos trocam entre si. Finalmente, o analista visualiza o gráfico de estrutura e o revisa repe
tidamente até concluí-lo. 

O objetivo desse exemplo é criar um gráfico de estrutura que contenha os módulos de código 
que precisam ser programados e que mostre como eles têm de ser organizados. O modelo de pro
cessos da fase de análise pode ser usado como seu ponto de partida. Embora possa não ser trans
portado exatamente para o programa futuro nem conter níveis de detalhes suficientes, o DFD for
mará um bom esboço de gráfico de estrutura que poderá, então, ser alterado e melhorado. A defi
nição de requisitos e os casos de uso fornecerão detalhes adicionais. Vamos simular um exemplo 
de gráfico de estrutura para a CD Selections. 
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FIGURA 1 2 - 7 
Etapa 1: Identificar Módulos e Níveis do 
Gráfico de Estrutura 

Etapa 1: Identificar Módulos e Níveis Primeiro, identifique os módulos pertencentes ao diagrama, 
convertendo os processos do DFD em módulos do gráfico de estrutura. Os módulos devem exi 
cutar somente uma função; assim, se por alguma razão um processo contiver mais de uma função, 
deverá ser desmembrado em mais de um módulo. 

Os vários níveis do DFD geralmente se transformam em níveis diferentes do gráfico de estru
tura. Examine novamente os DFDs que criamos para a CD Selections no Capítulo 6 (Figuras 
6-16,6-19 e 6-20). O DFD no nível de contexto (o sistema global) é colocado na parte superior do 
gráfico de estrutura na Figura 12-7 para representar o módulo de controle global do sistema que 
gerencia o nível mais alto de funções do sistema. Depois, os processos do DFD nível 0 são posi
cionados abaixo como subordinados. Você deve reconhecer que essa determinada estrutura de 
módulos é uma estrutura de transação, porque os subordinados representam funções diferentes 
que podem ser chamadas pelo módulo de controle. 

Esse padrão permanece por todos os níveis do DFD. Por exemplo, o DFD nível 1 que criamos 
para o processo registrar solicitação está posicionado abaixo do módulo de controle do processo 
registrar solicitação. Os módulos subordinados são localizar CD, fornecer informações de CDs, 
localizar loja, e assim por diante — os cinco processos do DFD nível 1 do processo registrar so
licitação. Observe que essa estrutura de módulos é uma estrutura de transformação, porque os 
módulos subordinados são transmitidos em seqüência para executarem o processo que é repre
sentado pelo módulo de controle, registrar solicitação (Figura 12-7). 

Provavelmente, você precisará incluir níveis adicionais de detalhes ao gráfico de estrutura, até 
que os módulos tenham detalhes suficientes para que cada um execute somente uma função. Os 
detalhes adicionais para a estrutura podem ser encontrados nos casos de uso (Capítulo 5) e nas defi
nições de requisitos (Capítulo 4) do sistema. Por exemplo, se você ler o caso de uso para o processo 
registrar solicitação na Figura 5-5 observará que a etapa 1 inclui pesquisas de CDs com base em 
títulos, artistas e categorias. A etapa 5 do caso de uso explica que o processo de finalização inclui 
aceitar os CDs, calcular o valor total e aceitar as informações do cliente. Os módulos foram adicio
nados à última linha da Figura 12-7 para refletir nosso conhecimento detalhado desses processos. 

Finalmente, você deve determinar se algum módulo do diagrama é reutilizável; se for, deve ser 
representado como módulo de biblioteca. Nessa parte específica do gráfico de estrutura não há 
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nenhum módulo de biblioteca. Entretanto, se algum módulo fosse reutilizado no diagrama, linhas 
verticais seriam adicionadas às laterais do módulo para indicar a sua reutilização. 

Etapa 2: Identificar as Conexões Especiais A próxima etapa é adicionar loops e linhas condicionais 
para representar módulos que sejam repetidos ou opcionais. Por exemplo, um cliente do sistema 
de Internet pode fazer diversas solicitações de CDs. Portanto, colocamos uma seta curva em torno 
da linha sob o processo registrar solicitação para mostrar que os módulos 1.1.1 ao 1.1.4 podem 
ser repetidos diversas vezes. Somente quando esses quatro módulos forem concluídos acontecerá 
o processo de finalização. Só então o sistema começará a aceitar as informações do cliente. Você 
consegue pensar em outros módulos no gráfico de estrutura que serão repetidos? De acordo com 
a Figura 12-8, um módulo sob o processo de finalização também pode ocorrer diversas vezes antes 
que o sistema confirme as informações do cliente. 

Um losango é colocado abaixo de um módulo de controle que comanda subordinados, que podem 
ou não ser executados. Por exemplo, os clientes podem optar por procurar um CD pelo título, ar
tista ou categoria — eles não usam necessariamente as três alternativas de busca, assim um losan
go é adicionado abaixo do módulo localizar CD para informar isso ao programador. Que outra 
parte do gráfico de estrutura contém módulos subordinados que são chamados condicionalmente? 

FIGURA 1 2 - 8 
Etapa 2: Adicionar Conexões Especiais ao 
Gráfico de Estrutura 

Etapa 3: Adicionar Conjugados A seguir, precisamos identificar as informações que têm de passar 
entre os módulos. Essas informações podem ser atributos de dados (indicados por uma seta com um 
círculo vazio) ou parâmetros especiais de controle (indicados por uma seta com um círculo preen
chido). As pontas das setas indicam em qual sentido as informações são passadas. Os fluxos dos 
dados do DFD nos oferecem alguma orientação sobre os conjugados a adicionar porque as informa
ções que fluem na forma de fluxo de dados, entrando e saindo dos processos do DFD, provavelmen
te também se comportarão da mesma forma nos módulos do gráfico de estrutura correspondente. 

Vamos começar com o módulo de controle localizar CD. O DFD da Figura 6-20 mostra que o 
cliente fornece uma solicitação de pesquisa (especificamente, um título, artista ou categoria) e espera 
que as informações sejam baseadas nessa entrada. Portanto, deve parecer razoável para o módulo 
localizar CD do gráfico de estrutura passar um conjugado de dados com as informações da soli-
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citação ao módulo subordinado apropriado (p. ex., um título é enviado ao módulo subordinado 
localizar CD pelo título). O DFD contém um fluxo de resposta de pesquisa que sai do processo 
localizar CD, e um conjugado de dados com as informações do CD é adicionado ao gráfico de 
estrutura para representar o valor que resultou da pesquisa. 

Faça uma pausa aqui e veja se você pode identificar os conjugados de dados e/ou de controle 
pertencentes à parte de finalização do gráfico de estrutura. 

Primeiro, conjugados de dados com informações do pedido são enviados para os módulos aceitar 
CD e calcular total, e um conjugado de dados com as informações do cliente é enviado para o 
módulo aceitar informações do cliente. Um conjugado de controle é passado do módulo aceitar 
CDs para o seu módulo de controle para informar quando o cliente finalizou o pedido. A Figura 
12-9 mostra a aparência de gráfico de estrutura com os acréscimos que fizemos. 

FIGURA 1 2 - 9 
Etapa 3: Adicionar Conjugados ao Gráfico 
de Estrutura 

Revisar Gráfico de Estrutura Até agora criamos a versão inicial do gráfico de estrutura com base 
nos DFDs, casos de uso e definição de requisitos, mas raramente um gráfico de estrutura é conclu
ído na primeira tentativa. Há muitas áreas obscuras e decisões que precisam ser confirmadas por 
outras informações coletadas durante a análise. Há diversas ferramentas que podem auxiliar quando 
fizermos o ajuste fino no gráfico de estrutura. Primeiro, podemos examinar as descrições dos pro
cessos no repositório da ferramenta CASE para ver se há algum detalhe dos processos que ainda 
não tenha sido capturado no diagrama. As descrições dos processos podem descobrir conjugados 
que foram negligenciados ou explicar melhor sobre como os módulos devem ser decompostos. 
Segundo, podemos examinar o modelo de dados para confirmar se os registros corretos e os cam
pos específicos foram passados usando os conjugados de dados. Esse exercício também confir
mará se os dados que estão sendo passados estão realmente sendo capturados pelo sistema. 

De modo semelhante à maioria dos diagramas sobre os quais você aprendeu, o gráfico de es
trutura evoluirá e conterá mais detalhes à medida que novas informações forem descobertas ao 
longo do projeto. Os gráficos de estrutura não são fáceis. O exemplo que apresentamos é muito 
mais simples que os gráficos encontrados no mundo real. A próxima seção explica algumas dire
trizes e informações práticas que você deve aplicar ao gráfico quando estiver trabalhando no seu 
aperfeiçoamento. 
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mm 12-1 GRÁFICO DE ESTRUTURA 

EZ 

Usando o gráf ico de estrutura da Figura 1 2-9 como ponto de PERGUNTA: 
partida, adic ione módulos correspondentes a outras partes do Os módulos que você ad ic ionou têm uma estrutura de trans-
processo de registro de sol ic i tação. Use os d iag ramas de f luxo fo rmação ou de t ransação — ou ambas? Ad ic ione qualquer co-
de ciados do Capí tu lo 6 e o caso de uso do Cap i tu lo 5 para nexão especial ao gráfico, conforme seja apropriado. Adicione 
ajudá-lo. os conjugados de dados e de controle necessários. 

Diretrizes do Projeto 

À medida que você constrói um gráfico de estrutura, há diversas diretrizes que podem ser usadas 
para melhorar sua qualidade. Os gráficos de estrutura de alta qualidade resultam em programas 
que são modulares, reutilizáveis e fáceis de implementar. As medidas de um bom projeto incluem 
coesão, conjugação e níveis apropriados de entradas e/ou saídas em leque. 

Criar Módulos COItl Alta Coesão A coesão se refere ao melhor grau de correlacionamento existente 
entre as linhas de código em cada módulo do gráfico de estrutura. Preferencialmente, um módulo 
deve executar apenas uma tarefa, o que o torna altamente coesivo. Os módulos coesivos são fá
ceis de compreender e construir porque seus códigos executam uma função, e são construídos para 
executarem essa função de forma muito eficiente. Quanto mais tarefas um módulo tem de execu
tar, mais complexa a lógica no código tem de ser para implementar as tarefas corretamente. Nor
malmente, você detecta módulos que não são coesivos quando apresentam um e em seus títulos, 
sinalizando que o módulo executa várias tarefas. 

Volte ao exemplo da Figura 12-2. No momento, cada módulo possui uma boa coesão. Imagi
ne, porém, que o módulo 1.3 diga na realidade para calcular o CR atual e o acumulado e que o 
módulo 1.4 fosse para imprimir a listagem de notas e a lista do reitor. A palavra e nos dois casos 
indica um problema. Esses módulos não seriam considerados coesivos porque cada um executa 
duas tarefas diferentes, limitando a flexibilidade dos módulos e dificultando muito a construção e 
a compreensão deles. Se o programa tivesse de calcular somente o CR atual, embora o módulo 
executasse as duas funções, isso exigiria uma lógica muito mais complexa no código para efetuar 
o cálculo. 

Outro sinal de coesão inadequada é a presença de avisos de controle que são passados aos 
módulos subordinados; a presença deles sugere que os subordinados possuem diversas funções 
das quais uma é selecionada. Colocar esse tipo de recurso em um módulo subordinado não é acon
selhável, porque requer lógica complexa no módulo para determinar quais funções serão executa
das. No exemplo anterior, se nosso módulo subordinado fosse imprimir a listagem de notas e a 
lista do reitor um aviso de controle precisaria ser enviado ao módulo subordinado para determi
nar qual relatório seria impresso, ou os dois; o módulo subordinado teria de tomar decisões rela
tivas a como executar suas funções. 

Há vários tipos de coesão, alguns dos quais são melhores que os outros. Por exemplo, a coesão 
funcional ocorre quando um módulo executa uma tarefa relacionada ao problema, e essa forma de 
coesão é altamente desejável. Inversamente, a coesão temporal acontece quando as funções em 
um módulo podem não ter muito em comum com outra que esteja sendo chamada ao mesmo tem
po; e a coesão coincidente ocorre quando não há relacionamento aparente entre as funções de um 
módulo (definitivamente, algo a ser evitado). A Figura 12-10 lista sete tipos de coesão, junto com 
exemplos de cada tipo. Se você tiver dificuldade em distinguir os tipos diferentes de coesão, use 
a árvore de decisões da Figura 12-11 para sua orientação. 

Afatoração é o processo de separar uma função de um módulo em um módulo de sua propri
edade. Se você achar que um módulo não é coesivo ou que exibe características de uma forma 
"ruim" de coesão, é possível aplicar a fatoração para criar uma estrutura melhor. Assim, um pro
jeto mais coesivo para o exemplo imprimir a listagem de notas e a lista do reitor seria imprimir a 
listagem de notas e imprimir a lista do reitor em dois módulos separados. Um aviso de controle 
não é necessário ao usar essa abordagem, porque os módulos subordinados não teriam de tomar 
nenhum tipo de decisão; cada um executaria uma tarefa — imprimir um relatório. 
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Construir Módulos Conjugados Livremente A conjugação envolve a proximidade com que os mó
dulos estão relacionados, e a segunda diretriz de um bom projeto de gráfico de estrutura afirma 
que os módulos devem estar livremente conjugados. Dessa maneira, os módulos são independen
tes entre si, o que evita que as alterações no código se propaguem por todo o programa. Os núme
ros e os tipos de conjugados no gráfico de estrutura revelam a presença de conjugações entre os 
módulos. Basicamente, quanto menos setas nos diagramas, mais fácil será fazer futuras alterações 
no programa. 

Observe a conjugação no gráfico de estrutura da Figura 12-4. Os conjugados de dados (p. ex., 
registro de notas) indicam dados que são passados entre módulos, e o conjugado de controle (fim 
de arquivo, p. ex.,) mostra que uma mensagem está sendo enviada. Embora os módulos estejam se 
comunicando entre si, observe que a comunicação é muito limitada (somente um conjugado de 
dados chega ou sai do módulo), e não há conjugados supérfluos (dados que sejam passados sem 
nenhuma razão). 

Há cinco tipos de conjugação, cada um recaindo sobre partes diferentes de um intervalo que 
varia de bom para ruim. A conjugação de dados ocorre quando os módulos trocam parâmetros ou 
fragmentos de dados específicos entre si, e essa é uma forma de conjugação que você precisa ver 
em seu gráfico de estrutura. Um tipo de conjugação ruim é a conjugação de conteúdo, pela qual 
um módulo na verdade recorre ao interior de outro módulo. A Figura 12-12 apresenta os tipos de 
conjugações e os exemplos de cada tipo. 

Criar um Fluxo Alto de Entradas em Leque A entrada em leque descreve o número de módulos de 
controle que se comunicam com um subordinado, assim um módulo com um fluxo alto de entra
das em leque possui muitos módulos de controle que o chamam. Essa é uma situação muito boa, 
porque um fluxo alto de entradas em leque indica que um módulo é reutilizado em muitos locais 
no gráfico de estrutura, o que sugere que o módulo contém um código genérico, bem escrito. (A 
entrada em leque também ocorre quando são usados módulos de biblioteca.) As estruturas com 
um fluxo alto de entradas em leque melhoram a capacidade de reutilização dos módulos e facili
tam o trabalho de recodif icação dos programadores quando são feitas alterações ou são descober
tos erros, porque uma alteração pode ser feita apenas em um local. As Figuras 12-13a e 12-13/? 
mostram duas abordagens diferentes para representar a funcionalidade de leitura de um registro 
de empregados. O exemplo a é melhor. 
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Bom De dados 

Matriz 

De controle 

Comum 

De conteúdo 

Ruim 

DEFINIÇÃO 

Os módulos passam campos 
de dados ou mensagens 

Os módulos passam as 
estruturas dos registros 

O módulo passa um fragmento 
de informação que tem a 
intenção de controlar a lógica 

Os módulos recorrem à mesma 
área de dados global 

O módulo recorre ao interior 
de outro módulo 

EXEMPLO 

Atualizar Registro 
do Estudante 

Identificação 
do Estudante 

Registro 
de Notas 

CR 
Atual 

Calcular 
CR Atual 

Todos os conjugados que são 
passados são usados pelo 
módulo receptor 

Atualizar Registro 
do Estudante 

Identificação ; 
do Estudantex'7 

Registro]' 
de Notasv 

CR 
Atual 

O registro do estudante não é 
usado integralmente, somente 
o campo ID do estudante 

Atualizar Registro 
do Estudante 

Identificação 
do Estudante v 

Registro f 
de Notas 

Flag Atual ou 
Acumulada 

CR Atual 
ou 
Acumulado 

Calcular o CR 
Atual 

ou Acumulado 

O Módulo Receptor tem de 
Determinar qual CR Calcular 

Normalmente, a conjugação 
comum não pode ser mostrada 
no gráfico de estrutura; ela ocorre 
quando os módulos acessam as 
mesmas áreas de dados, e os erros 
ocorridos nessas áreas podem se 
propagar para todos os módulos que 
usam os dados 

Módulo A: Atualizar Estudante 

Se estudante = novo 
Então, vá para o Módulo B 

Módulo B: Criar Estudante 

Evite a todo custo módulos que 
se comportem dessa maneira 

FIGURA 1 2 - 1 2 
Tipos de Conjugação (CR = Coeficiente de Rendimento) 
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1.1 1.2 
Calcular Imprimir 

Salários de Lista de 
Empregados Empregados 

1.1.2 
Ler 

Registros de 
Empregados 

(a) 

1.3 
Calcular 

Benefícios 

1.1 1.2 1.3 
Calcular Imprimir Calcular 

Salários de Lista de Benefícios 

Empregados Empregados 

(h) 

1.1.1 1.2.1 1.3.1 
Ler Ler Ler 

Registros de Registros de Registros de 

Empregados Empregados Empregados 

1 
Pagar 

Empregados 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Ler Calcular Calcular Calcular Calcular Imprimir Atualizar Arq. 

Registros de Salários de Benefícios de" Imposto de 1 Seguridade * Contracheque de Folha de 

Empregados Empregados Empregados Renda Social i Pagamento 

(c) 

1.8 
Imprimir 

Relatório de 
Folha de 

Pagamento 

Empregados 

1.1 
Ler 

1.2 
Calcular 

Registros de 
Empregados " 

Salário 

1.3 
Imprimir 
contra-

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 

Calcular Calcular Calcular Calcular 

Salários de Benefícios de i Imposto de Seguridade 

Empregados Empregados Renda Social 

UD 

FIGURA 12-13 
Exemplos de Entradas e Saídas em Leque: (a) Fluxo Alto de Entradas em Leque; 
Saídas em Leque (PPI = Plano de Previdência Individual) 

1.4 
Atualizar 
Folha de 

Pagamento 

1.4.1 
Gravar no 
Arquivo de 

Folha de 
Pagamento 

1.4.2 
Imprimir 
Relatório 
Folha de 

Pagamento 

Fluxo Baixo de Entradas em Leque; (c) Fluxo Alto de Saídas em Leque; (d) Fluxo Baixo de 
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FIGURA 1 2 - 1 4 
Lista de Verificação para Checar a 
Qualidade do Gráfico de Estrutura 

/ Os módulos de biblioteca foram criados sempre que possível. 

/ O diagrama tem uma estrutura de fluxo alto de entradas em leque. 

/ Os módulos de controle não têm mais de sete subordinados. 

/ Cada módulo executa somente uma função (alta coesão). 

/ Os módulos compartilham poucas informações (conjugação livre). 

/ Os conjugados de dados que são passados são usados, na realidade, pelo módulo de 

aprovação. 

/ Os conjugados de controle são passados de "baixo para cima". 

/ Cada módulo tem uma quantidade razoável de código associada a ele. 

Evitar um Fluxo Alto de Saída em Leque Embora desejemos que um subordinado tenha vários 
módulos de controle, precisamos evitar um grande número de módulos associados a um único I 
módulo de controle. Lembre-se do conceito de gerenciamento "raio de ação", que afirma que há 
um limite para o número de empregados que um chefe pode gerenciar com eficiência. Esse con
ceito também é aplicado aos gráficos de estrutura, porque um módulo de controle ficará muito 
menos eficiente quando a ele for dado um grande número de módulos para controlar. A regra prá
tica geral é limitar os subordinados de um módulo de controle a aproximadamente sete. Uma ex
ceção para isso é um módulo de controle dentro de uma estrutura de transação. Se um módulo de ] 
controle coordena a chamada de subordinados, cada um executando funções exclusivas, então ele 
normalmente pode manipular qualquer número de transações existente. As Figuras 12-13cei 
\2-\3d mostram situações de fluxos alto e baixo de saídas em leque, respectivamente. 

Avaliar a Qualidade do Gráfico Finalmente, compilamos uma lista de verificação (Figura 12-14) 
que pode ajudá-lo a avaliar a qualidade de seu gráfico de estrutura. Além disso, você deve estar 
ciente de que algumas ferramentas CASE criticarão a qualidade de seu gráfico de estrutura usan
do análises predeterminadas. A ferramenta Visible Analyst Workbench, por exemplo, faz a veri-1 
ficação para se certificar de que todos os módulos estejam rotulados e conectados e de que todos 
os conjugados de dados estejam rotulados. Depois, revê as conexões entre os módulos para veri
ficar a correção de conexão, a complexidade de interface e a integralidade do projeto. O analisa-
dor avisa sobre situações de baixo fluxo de entradas em leque e de alto fluxo de saídas em leque. 

ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMA 

Logo que o analista tenha transmitido a descrição global de como o programa deve ser consolida- ) 
do, ele deve descrever os módulos individuais em detalhes para que os programadores assumam 
o comando e comecem a escrever o código. Os módulos no gráfico de estrutura são descritos usando 
as especificações de programa, documentos escritos que incluem instruções explícitas sobre como 
programar os fragmentos de código. Normalmente, os membros da equipe de projeto escrevem 
uma especificação de programa para cada módulo no gráfico de estrutura e, em seguida, entregam 
todas aos programadores, que escrevem o código durante a fase de implementação do projeto. As I 
especificações devem ser muito claras e fáceis de compreender, ou os programadores demorarão | 
tentando decifrar instruções vagas e incompletas. 

Além disso, as especificações de programa podem localizar problemas de projeto existentes 
no gráfico de estrutura. Em um nível alto, o gráfico de estrutura pode fazer sentido, mas quando 
o analista realmente começa a escrever os detalhes por trás dos módulos ele pode encontrar ma
neiras melhores de organizá-los ou descobrir conjugados que estejam faltando ou sejam desne
cessários. 

Fo 

Sintaxe 

Não há nenhuma sintaxe formal para uma especificação de programa, assim cada empresa usa seu 
próprio formato, freqüentemente um formulário como o da Figura 12-15. A maioria dos formulá
rios de especificação de programa contém quatro componentes que transmitem as informações 
que os programadores precisarão para escrever o código apropriado. 

file:///2-/3d
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Especificação de Programa 1.1 para o Sistema ABC 

Módulo 
Nome: 
Finalidade: 
Programador: 
Data planejada: 

PowerScript COBOL Visual Basic 

Eventos 

Nome da entrada Tipo Usada por Observações 

Nome da saída Tipo Usada por Observações 

Pseudocódigo 

Outros 

FIGURA 1 2 - 1 5 
i de Especificação de Programo 

Informação de Programa A parte superior da Figura 12-15 contém informações básicas, como o 
nome do módulo, sua finalidade, o prazo final, o programador e a linguagem de programação 
proposta. Essas informações são usadas para ajudar a gerenciar as atividades de programação. 

Eventos A segunda seção do formulário é usada para listar eventos que acionam a funcionalidade 
no programa. Um evento é algo que acontece ou se realiza. Clicar no mouse gera um evento de 
mouse, pressionar uma tecla gera um evento de digitação — de fato, quase tudo que o usuário faz 
provoca a ocorrência de um evento. 
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No passado, os programadores usavam linguagens de programação de procedimentos (p. ex.,1 
COBOL, C) que continham instruções que eram implementadas em uma ordem predefinida, con-l 
forme determinado pelo sistema informatizado, e os usuários não estavam autorizados a se desvi- • 
arem da ordem. Com a programação estruturada, a parte relativa a eventos na especificação dei 
programa é irrelevante. Entretanto, muitos programas de hoje são controlados por eventos (Visu-B 
ai Basic, C+ +), e esses programas incluem procedimentos que são executados em resposta aunfl 
evento iniciado pelo usuário, sistema ou código do programa. Após a inicialização, o programH 
aguarda por algum tipo de evento para que execute a tarefa apropriada e, em seguida, permanecH 
em espera. 

Achamos que muitos programadores ainda usam especificações de sistema ao programarenfl 
linguagens controladas por eventos e incluem a seção de eventos no formulário para captar quaim 
do o programa será chamado. Outros programadores mudaram para outras ferramentas de projeto 
que captam instruções de programação controlada por eventos. Uma dessas ferramentas, o dia-fl 
grama de mudança de estado, será descrita no Capítulo 15. 

Entradas e Saídas As próximas partes da especificação de programa descrevem as entradas e saí-fl 
das para o programa, que são identificadas pelos conjugados de dados e de controle encontrados 
no gráfico de estrutura. Os programadores devem conhecer quais informações estão sendo passa-1 
das e o motivo pelo qual essas informações serão transformadas, em última instância, em varífl 
veis e estrutura de dados no programa atual. 

PseudocÓdigo O pseudocódigo é um esquema detalhado das linhas de código que precisam ser I 
escritas, e é apresentado na próxima seção do formulário. Você deve se lembrar, quando descre-1 
vemos os processos nos DFD, que usamos uma técnica denominada português estruturado, uma I 
linguagem com sintaxe baseada em português e linguagem estruturada. Essas descrições do DFD I 
em português estruturado agora são usadas como a entrada principal para produzir o pseudocódigo. I 

O pseudocódigo é uma linguagem que contém estruturas lógicas, incluindo instruções seqüen-1 
ciais, instruções condicionais e repetições. Difere do português estruturado porque o pseudocódigo J 
contém detalhes que são específicos de programação, como instruções de inicialização ou de vin-1 
culação, e também é mais extenso para que o programador possa escrever o módulo, refletindo as | 
instruções do pseudocódigo. Em geral, o pseudocódigo é muito mais parecido com o código real, 
e é dirigido aos programadores em vez de aos analistas. Seu formato não é tão importante quanto 
as informações que ele transmite. A Figura 12-16 mostra um pequeno exemplo de pseudocódigo 
para um módulo que é responsável por localizar informações de CDs. 

Escrever um bom pseudocódigo pode ser difícil — imagine criar instruções que outra pessoa 
possa acompanhar sem ter de perguntar para obter esclarecimentos ou adotar uma premissa erra
da. Por exemplo, alguma vez você já deu a um amigo instruções sobre como chegar a sua casa, 
mas ele acabou se perdendo? Para você, as instruções poderiam ter sido muito claras, mas isso é I 
devido a suas premissas pessoais. Para você, a instrução "vire a primeira à esquerda" pode signi
ficar, na verdade, "vire à esquerda no primeiro sinal luminoso". A interpretação de outra pessoa 
poderia ser "vire à esquerda na rua, com ou sem sinal luminoso". (Bárbara tem um senso de dire
ção muito ruim, e era conhecida por fazer um retorno à esquerda por cima de uma calçada!) 

Portanto, ao escrever o pseudocódigo, preste especial atenção aos detalhes e à legibilidade. 
A última seção da especificação de programa proporciona espaço para outras informações que 

devem ser transmitidas ao programador, como cálculos, regras operacionais especiais, chamadas 
para sub-rotinas ou bibliotecas e outros assuntos relevantes. Aquela seção também pode mencio
nar alterações ou melhorias que serão feitas ao gráfico de estrutura com base em problemas que o 
analista tenha detectado durante o processo de especificação. 

(Módulo Obrer_lnfo_CD) 

Aceitar (Título.CD) {Obrigatório} 

Aceitar (Artista.CD) {Obrigatório} 

Aceitar (Categoria.CD) {Obrigatório} 

Aceitar (Duração.CD) 

Retornar FIGURA 12-16 

0 Pseudocódiao 
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12-2 ESPECIFICAÇÃO DE PROGRAMA 

VEZ 

Crie uma especificação de programa para o módulo 1.2.5.3 PERGUNTA: 
aceitar informações do cliente, no gráfico de estrutura mostrado Com base em sua especificação, há alguma alteração ao 
na Figura 12-9. gráfico de estrutura que você recomendaria? 

Especificação de Processo da 
Fase de Análise com a descrição 
de processo em inglês 
estruturado 

E3H3 

FIGURA 1 2 - 1 7 
Descrição de Processos — Análise e Projeto 

Especificação de Processo da 
Fase de Projeto: 
• o inglês estruturado foi 

substituído pelo pseudocódigo 
• informações relevantes de 

especificações, como entradas, 
saídas e regras operacionais, 
foram adicionadas à seção 
Notes 



Especificação de Programa 1.2.1.1 para o Sistema de Vendas pela internet 

Módulo 
Nome: Exibir CD_pelo_Título 
Finalidade: Exibir informações básicas sobre o CD, usando um título digitado pelo 

usuário 
Programador: John Smith 
Data planejada: 26 de abril de 2002 

DC IPowerScript D COBOL D FORTRAN 

Eventos 
Pesquise pelo botão de ação de títulos que é clicado  
Pesquise pela opção do menu de títulos que é selecionada  

Nome da entrada: Tipo: Fornecido por: Observações: 

Título do CD String (50) Programa 1.3.1 

Nome da Saída: Tipo: Usado por: Observações: 

Identificação do CD String(10) Programa 1.3.1 

Nãojocalizado Lógico Programa 1.3.1 Usado para informar quan
do o CD não é localizado 

Pseudocódigo 
(Módulo Localizar_CD) 

Localizar identificação do CD através do título 
Se nenhum CD for localizado 

Coloque verdadeiro em nãojocalizado 
Senão 

Coloque falso em nãojocalizado 
Fim_se 

Retornar 

Outros 
Regra operacional: se uma identificação de CD não for localizada, o "CD da semana" aparecerá para 
o usuário  

Observação: um conjugado de controle contendo uma flag nãojocalizado deve ser adicionado de 
1.3.1.1 para 1.3.1 para instruir o módulo 1.3.1 a exibir uma mensagem de não localizado e o CD ; 

da semana ao usuário 

Módulo Aceitar Informações do Cliente 
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Algumas equipes de projeto não criam especificações de programas usando formulários, inse
rem as informações da especificação diretamente em uma ferramenta CASE. Nesses casos, as 
informações são adicionadas à descrição do módulo apropriado no gráfico de estrutura (ou ao seu 
processo correspondente no DFD). A Figura 12-17 ilustra como o repositório CASE pode ser usado 
para capturar informações sobre o projeto do programa. 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections 

Consulte o gráfico de estrutura da Figura 12-9 para o exemplo a seguir. Cada módulo no diagrama 
deve possuir uma especificação de programa associada; mas, por enquanto, vamos criar uma es
pecificação para o módulo 1.1.1.1, localizar CDs pelo título. 

A primeira parte do formulário (Figura 12-18) contém informações básicas sobre a especifica
ção, como seu nome e finalidade. Como será usada uma linguagem de programação controlada 
por eventos, listamos os eventos que acionarão o que o programa executará (especificamente, um 
clique de mouse, uma seleção de menu). 

As entradas e saídas para o programa correspondem a dois conjugados no gráfico de estrutura: 
o título que é enviado ao módulo 1.1.1.1 e o CD que é passado pelo módulo. Adicionamos esses 
conjugados às seções de entrada e saída do formulário, respectivamente. 

A seguir, usamos a descrição em português estruturado para o módulo que é encontrado na 
descrição do processo para desenvolver o pseudocódigo que transmitirá o código que deve ser 
escrito para o programa. Entretanto, à medida que escrevemos o pseudocódigo e examinamos a 
descrição do processo descobrimos um problema — o gráfico de estrutura parece não tratar a si
tuação em que a solicitação de pesquisa de um usuário não pode ser localizada pelo sistema. Embora 
o pseudocódigo inclua a condição "não encontrado", não há nenhum mecanismo para o programa 
devolver esse resultado ao programa solicitante. Nesse ponto, fizemos uma observação na última 
seção da especificação de programa para adicionar um conjugado de controle ao gráfico de estru
tura que passe um aviso "não encontrado", e uma segunda saída foi adicionada ao formulário de 
especificação atual. 

Finalmente, adicionamos uma regra operacional à especificação para explicar ao programador 
o que acontecerá quando um CD não for localizado; porém, a funcionalidade dessa regra será tra
tada em outro local do programa. A especificação de programa agora está pronta para a fase de 
implementação, quando o formulário será então entregue ao programador para o desenvolvimen
to do código que satisfaça seus requisitos. 

RESUMO 

Gráfico de Estrutura 
O gráfico de estrutura mostra todos os componentes funcionais que precisam ser incluídos no 
programa em um nível alto, organizado em um formato hierárquico que implique ordem e contro
le. As linhas que conectam os módulos podem conter um loop, o que significa que o módulo su
bordinado é repetido antes que os outros módulos à sua direita sejam chamados. Um losango é 
posicionado sobre os módulos subordinados que são chamados condicionalmente. Uma seta com 
um círculo preenchido representa um conjugado de controle ou aviso, que passa mensagens do 
sistema de um módulo para outro. O conjugado de dados, uma seta com um círculo vazio, indica 
a passagem de registros ou campos. 

Os módulos podem ser organizados em um dos dois tipos de estruturas. A estrutura de transa
ção contém um módulo de controle que chama subordinados que executam tarefas independen
tes. Inversamente, as estruturas de transformação convertem algumas entradas em saídas por meio 
de uma série de módulos subordinados, e o módulo de controle descreve a transformação que ocorre. 

Construindo Gráficos de Estrutura 
Construir um gráfico de estrutura normalmente é um processo de quatro etapas. Na primeira, o 
analista identifica os módulos de nível superior e, em seguida, os decompõe em níveis mais bai
xos. Em seguida, o analista adiciona as conexões de controle entre os módulos, como loops e li
nhas condicionais que mostram quando os módulos chamam os subordinados. Na terceira fase, o 
analista adiciona conjugados, ou seja, as informações que os módulos trocam entre si. Finalmen
te, o analista visualiza o gráfico de estrutura e o revisa repetidamente até que esteja concluído. 
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Diretrizes de Projeto do Gráfico de Estrutura 
Há diversas diretrizes de projeto que você deve seguir ao projetar gráficos de estrutura. Primeira- I 
mente, construir módulos com alta coesão, para que cada módulo execute somente uma função. 
Há sete tipos de coesão, variando de bom a ruim, e as instâncias de coesão ruim devem ser remo
vidas do gráfico de estrutura. A segunda diretriz recomenda que os módulos não devem ser inter- I 
dependentes, porém conjugados livremente, usando bons tipos de conjugação. Há cinco tipos de 
conjugação, variando de bom a ruim; assim como a coesão, as instâncias ruins devem ser evita- I 
das. Finalmente, os gráficos de estrutura devem exibir alto fluxo de entradas em leque e baixo 
fluxo de saídas em leque, o que significa que os módulos devem ter muitos módulos de controle. 
mas módulos subordinados limitados. 

Especificação de Programa 
As especificações de programas proporcionam instruções mais detalhadas aos programadores sobre 
como codificar os módulos. A especificação de programa contém diversos componentes que trans
mitem informações básicas do módulo (p. ex., um nome, cálculos que precisam ser executados e 
a linguagem de programação fixada), entradas e saídas, instruções especiais para o programador 
e o pseudocódigo. 

Pseudocódigo 
O pseudocódigo é uma técnica similar ao português estruturado que transmite o código que preci
sa ser escrito usando estruturas de programação e uma linguagem genérica que não é uma lingua
gem de programação específica. O pseudocódigo é muito mais parecido com o código real que o 
português estruturado, e é dirigido ao programador, em vez de ao analista. Muitos programas de 
hoje são controlados por eventos, significando que suas instruções não são necessariamente cha
madas em uma ordem predefinida, conforme determinado pelo sistema informatizado. Ao contrá
rio, os usuários controlam a ordem dos módulos por meio da maneira que eles interagem com o 
sistema. Quando é usada a programação controlada por eventos, as especificações do programa 
devem incluir uma seção que descreva os tipos de eventos que chamam o código. 

TERMOS IMPORTANTES 

Abordagem modular top-down 
Coesão 
Coesão coincidente 
Coesão de comunicação 
Coesão de procedimento 
Coesão funcional 
Coesão lógica 
Coesão seqüencial 
Coesão temporal 
Conector 
Conector fora da página 
Conector na página 
Conjugação 
Conjugação comum 
Conjugação de conteúdo 

Conjugação de controle 
Conjugação de dados 
Conjugação matriz 
Conjugado 
Conjugado de dados 
Controlado por eventos 
Entradas em leque 
Especificação de programa 
Estrutura de transação 
Estrutura de transformação 
Evento 
Fatoração 
Gráfico de estrutura 
Linha condicional 

Loop 
Módulo 
Módulo de biblioteca 
Módulo de controle 
Módulo subordinado 
Processos aferentes 
Processos centrais 
Processos eferentes 
Projeto de programa 
Pseudocódigo 
Repetição 
Saídas em leque 
Seleção 
Seqüência 

PERGUNTAS 

1. O que significa usar uma abordagem modular top-down para 
o projeto de programa? Descreva os benefícios dessa abor
dagem. 

2. O que é o documento denominado projeto do programa que 
faz parte da fase de projeto? O que ele inclui e como é usado? 

3. Como um gráfico de estrutura é usado no projeto do pro
grama? 

4. Quais são os componentes principais no gráfico de estrutu
ra e como eles são representados? 

5. Quais ferramentas e técnicas de análise são usadas pelos 
analistas para criar um gráfico de estrutura? 

6. Quais são as diferenças entre módulos de controle, subordi
nado e de biblioteca? Um só módulo pode ser todos os três? 
Justifique. 
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7. Qual é a diferença entre conjugados de dados e conjugados 
de controle? 

8. Em que direção um conjugado de controle deve ser passa
do? Por quê? 

9. Qual é a diferença entre uma estrutura de transação e uma 
estrutura de transformação? Um módulo pode fazer parte dos 
dois tipos de estruturas? Justifique. 

10. Quais são os cinco tipos de conjugações? Dê um exemplo 
de conjugação boa e um exemplo de conjugação ruim. 

11. Quais são os sete tipos de coesão? Dê um exemplo de coe
são boa e um exemplo de coesão ruim. 

12. Por que é desejável que um gráfico de estrutura seja alta
mente coesivo e livremente conjugado? 

13. Descreva três diretrizes de projeto de um gráfico de estrutu
ra e por que são importantes para um diagrama de alta qua
lidade. 

14. Cite duas maneiras em que as especificações de programas 
são úteis durante o projeto do programa. 

15. Quais são as seções principais que estão incluídas em uma 
especificação de programa? 

16. Qual é a diferença entre programação estruturada e contro
lada por eventos? Qual seção da especificação de programa 
é usada para a programação controlada por eventos? 

17. Como um analista pode identificar as entradas e saídas per
tencentes a uma especificação de programa? 

18. Como as equipes de projeto podem capturar informações da 
especificação de programa sem usar um formulário de pa
pel? 

19. O projeto de programa é mais ou menos importante quando 
está usando linguagens controladas por eventos como Vi
sual Basic? 

EXERCÍCIOS 

A. Quais símbolos você usaria para representar as situações a 
seguir em um gráfico de estrutura? 
• Uma função ocorre diversas vezes antes de o próximo 

módulo ser chamado. 
• Uma função tem continuidade na parte inferior da página 

do gráfico de estrutura. 
• O registro de um cliente é passado de uma parte para outra 

do programa. 

• O programa imprimirá um registro na tela ou na impres
sora, dependendo da preferência do usuário. 

• A identificação de um cliente é passada de uma parte para 
outra do programa. 

• Uma função não pode ser encaixada na página atual do 
gráfico de estrutura. 

B. Descreva as diferenças de significados entre os dois gráficos 
de estrutura a seguir. Como os símbolos alteraram os signifi
cados? 

Localizar 
Livro pelo 

Autor 

mpnmir 
Rodapé 

(a) 

Imprimir 
Rodapé 

C. Crie um gráfico de estrutura baseado nos diagramas de fluxo 
de dados (DFDs) que você criou para os seguintes exercícios 
do Capítulo 6: 
• Exercício D 
• Exercício E 
• Exercício F 
• Exercício G 
• Exercício H 

D. Critique o gráfico de estrutura a seguir, que representa um 
hóspede fazendo uma reserva de hotel. Descreva o gráfico em 
termos de entradas em leque, saídas em leque, conjugação e 
coesão. Desenhe novamente o gráfico e melhore o projeto. 
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1.1 
LOCALIZAR 

QUARTO 
DISPONÍVEL 

1.2 
LER 

REGISTROS 
DE 

HÓSPEDES 

1.3 1.4 
EDITAR EDITAR 

INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES 
DO NOVO I DO ANTIGO 
HÓSPEDE HÓSPEDE 

1.5 1.6 
ATRIBUIR GRAVAR 
QUARTO E REGISTRO 

INFORMAÇÕES ATUALIZADO 
SOBRE PREF. DO CLIENTE 

1.7 
GRAVAR 

NOVA 
RESERVA 

1.8 
IMPRIMIR 

CONFIRMAÇÃO 
DE RESERVA 

E. Identifique os tipos de conjugações que estão representadas 
nas situações a seguir: 

Registro do 
Cliente 

Registro do 
Cliente, 
Registro do 
Pedido 

Registro do 
Endereço do 
Cliente 

IMPRIMIR 
LISTA DE 

ENDEREÇAMENTO 

(a) 

IMPRIMIR 
LISTA DE 

ENDEREÇAMENTO\ 

Nome, Endereço, 
Cidade, Estado, 
CEP do Cliente 

IMPRIMIR 
LISTA DE 

ENDEREÇAMENTO 

(c) 

IMPRIMIR 
LISTA DE 

ENDEREÇAMENTO 

F. Identifique os tipos de coesão que estão representados nas si
tuações a seguir: 

aceitar endereço do cliente 
imprimir registro da etiqueta de endereçamento 
imprimir listagem de endereços de clientes 
imprimir relatório de endereços para comercialização 
aceitar endereço do cliente 
validar CEP e estado 
formatar endereço do cliente 
imprimir endereço do cliente 
aceitar endereço do cliente 
imprimir registro da etiqueta de endereçamento 

• aceitar endereço do cliente 
• imprimir registro da etiqueta de endereçamento ou 
• imprimir listagem de endereços de clientes ou 
• imprimir relatório de endereços para comercialização ou 
• validar endereço do cliente 
• imprimir registro da etiqueta de endereçamento 
• verificar saldo do cliente 
• imprimir relatório de endereços para comercialização 
• registrar informações sobre preferências do cliente 

G. Identifique se as estruturas a seguir são de transação ou de 
transformação, e explique o embasamento de suas respostas.2 

2Os gráficos de estrutura baseados em um sistema de biblioteca são adaptados de um exemplo fornecido com o software Visible Analyst Workbench. 



Menu Principal 
da Biblioteca 

1.2 1.3 1.6 1.7 1.4 1.5 
Adicionar Remover Totalizar Retornar 1 Controlar Reportar 
Biblioteca Biblioteca Livros Biblioteca Biblioteca Biblioteca 
de Livros de Livros F l f de Livros de Menus de Menus 

(a) 

Adicionar 
Novos Livros 

Informação 
do Autor 

Exibir Tela 
de Adição 
de Livros 

lnformaçãoN 

do Autor 

\ 
Obter 

Informação 
Sobre 
Livro 

Salvar 
Cópia 

Salvar 
Livro 

(/>) 
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Menu de 
Controle 

Exibir Teia 
de Menu de 

Controle 

Adicionar Usuário 

Exibir Tela 
de Adição 
de Usuário 

Excluir 
Usuário 

H. Crie uma especificação de programa para o módulo 1.1.1.2 
no gráfico de estrutura da Figura 12-9. 

I. Crie uma especificação de programa para o módulo 1.2.5.2 
no gráfico de estrutura da Figura 12-9. 

J. Crie o pseudocódigo para a especificação de programa que 
você escreveu no Exercício H. 

K. Crie o pseudocódigo para a especificação de programa que 
você escreveu no Exercício I. 

L. Crie um pseudocódigo que explique como pôr em funciona
mento o computador em seu laboratório e como abrir um ar
quivo no processador de texto. Troque seu pseudocódigo com 
um colega de turma e siga as instruções exatamente como elas 
são apresentadas. Discuta os resultados com seu colega. Em 
quais pontos cada conjunto de instruções estava vago ou não 
muito claro? Como você melhoraria o pseudocódigo que criou 
originariamente? 

MINICASOS 

1. No novo sistema da Holiday Travei Vehicles, os usuários do 
sistema seguem um processo de duas etapas para registrar in
formações completas sobre todos os veículos vendidos. Quan
do um utilitário ou trailer chega na empresa proveniente do 
fabricante, um funcionário do departamento de estoque cria 
um registro de veículo novo para ele no sistema informatiza
do. Os dados são digitados imediatamente, incluindo infor
mações descritivas básicas sobre o veículo, como fabricante, 
nome, modelo, ano, custo básico e despesas de frete. Quando 
o veículo é vendido, o registro de veículo novo é atualizado 

para refletir os termos finais de venda, e os opcionais instala
dos pela concessionária são adicionados ao veículo. Essas in
formações são digitadas no sistema simultaneamente à ven
da, quando o vendedor conclui a fatura de venda. 

Quando chega o momento de o funcionário finalizar o re
gistro de veículo novo, ele seleciona uma opção no menu do 
sistema, que é denominada "Finalizar registro de veículo novo". 
As tarefas envolvidas nesse processo são descritas a seguir. 

Quando o usuário seleciona a opção "Finalizar registro de 
veículo novo" no menu do sistema, imediatamente lhe é soli-
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citado que forneça o número de série do veículo novo. Esse 
número de série é usado para recuperar o registro de veículo 
novo para esse veículo na armazenagem do sistema. Se um 
registro não puder ser encontrado, o número de série possi
velmente é inválido. O número de série do veículo é, em se
guida, usado para recuperar os registros de opcionais que 
descrevem os opcionais instalados pela concessionária que 
foram adicionados ao veículo na solicitação do cliente. Pode 
haver zero ou mais opções. O custo do opcional especificado 
nos registros de opcionais é totalizado. Depois, o custo da 

concessionária é calculado usando o custo básico do veículo, 
a despesa de frete e o custo total dos opcionais. O registro de 
veículo novo concluído é devolvido ao módulo solicitante. 

a. Desenvolva um gráfico de estrutura para esse segmen
to do sistema da Holiday Travei Vehicles. 

b. Que tipo de gráfico de estrutura você desenhou: uma 
estrutura de transação ou uma estrutura de transforma
ção? Por quê? 

2. Desenvolva uma especificação de programa para o módulo 
4.2.5 (Calcular o Custo da Concessionária) no minicaso 1. 


