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GLOSSARIO DE TERMOS

Classe
	

Uma descric-do de urn ou mats Objetos (instd.ncias) pot- meio de um
con junto uniforme de atributos e servicos (metodos), incluindo uma
descricão de como criar novos Objetos (novas instâncias) na Classe
[COA 92].

Instáncia	 Uma ocorrëncia de uma classe.

Objeto	 Uma abstract-to de alguma coisa em urn dominio de problemas,
exprimindo as capacidades de um sistema de waiter informacOes
sobre ela, interagir corn ela, ou arnbos [COA 92]. Nesta tese, objeto é
usado, indistintamente, para referenciar instancia e classe.

Reutilizaedo "caixa preta"
Tecnica de reutilizaedo de descried° de objetos na qual é permitida a
instanciacdo, a agregaedo de novos atributos e metodos e a redefiniedo
de metodos, mas ndo é permitida a alteraedo, tanto da interface como
da implementaedo, dos atributos e metodos dos objetos.

Reutilizacdo "caixa branca"
Tecnica de reutilizaedo de descried° de objetos onde é permitida a
forma "caixa preta" e é permitida, tambem, a alteracdo dos atributos e
metodos dos objetos.
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RESUMO

Esta tese apresenta um modelo para representaedo de atividades em aplicacties de
escritOrio, prOprio para a modelagem dos aspectos dindmicos dessas aplicaeOes. Os
componentes empregados, para tanto, sdo atividades e objetos de escritOrio. A modelagem
das atividades de uma aplicaedo, urn diagrama de atividades, representa os trâmites dos
objetos de escritOrio, as transformaeOes realizadas sobre os mesmos pelos agentes do
escritOrio, e a tomada de decisdo eventualmente presente nas atividades. Tal modelagem de
atividades descreve, portanto, a dindmica dessa aplicaedo, respeitada a soluedo organizacional
e funcional da empresa e as atribuicaes e responsabilidades dos agentes que vela trabalham.

Objetos de escritOrio sdo complexos e podem ter caracteristicas multimidia.
Entretanto, a particularidade mais acentuada desses objetos, que os diferencia dos objetos .do
dominio de outras aplicacOes nao convencionais, é a massiva padronizacdo nas descrieOes dos
mesmos, sejam por razOes legais, como officio e requerimento, sejam por raz -Oes comerciais,
como ata, procuraceio e recibo. Como conseqUencia, objetos de escrit6rios constituem urn
dominio de classes que permite reutilizacdo intensiva das mesmas, na modelagem de aplicaeOes
de escritOrio. Esse trabalho considera que modelos que se destinem a representar aplicacoes de
escritOrio devem ter, como urn dos objetivos, buscar reutilizar classes de escritOrio, prOprias
do dominio do problema. Para esta tese, a biblioteca de classes de escritOrio, independente das
especificidades das aplicacOes do escritOrio, deve estar contemplada em urn SGBDOO, e seu
ambiente de descried°, e o mesmo deve ter, como recurso de descried°, heranca milltipla.

Atividade é o componente central do modelo delta tese e representa uma interaedo de
um agente corn a aplicacdo, onde objetos de escritOrios podem ser criados, consultados,
atualizados e destruidos e, ainda, podem ser enviados para outros agentes. Essa interaedo entre
o agente e uma atividade da aplicacdo é efetivada no lugar de trabalho do agente, ou seja, em
sua estacdo de trabalho. Os tramites dos objetos de escritOrio sdo representados, justamente,
pelas seqUéncias possiveis de lugares que os mesmos podem percorrer dentro dos escritOrios.
A estrutura de dados e os metodos necessdrios, para que os objetos de escritOrio possam tratar
lugares, sdo incorporados, por heranca milltipla, a partir de uma classe especial chamada lugar
de objeto de escritOrio. Para serem adequadamente empregados na representacdo da
interacdo dos objetos corn as atividades, os metodos pertencentes a interface pilblica dos
objetos de escritOrio devem estar classificados pelo tipo de interacdo (consulta, construed°,
alteracdo e destruiedo) e pelo contexto de atuacdo (metodos de classe e metodos de instdncia).
Atividade e definida como urn objeto, corn atributos e metodos prOprios, e plenamente
reutilizdvel. Atividade tem uma representacdo diagramAtica adequada que mostra quais sdo os
objetos tratados, e a forma de manipulacao correspondente, as condicties a serem satisfeitas
para a realizacao da mesma e os limites, que os agentes tern, na produedo dos resultados.

Um diagrama de atividades é um grafo anotado, composto de atividades e objetos de
escritOrio, onde cada atividade esta conectada, por ramos, somente a objetos, assim como cada
objeto pode estar conectado, por ramos, somente a atividades. Os ramos identificam as
diferentes formas de manipulaedo, dos objetos de escritOrio, pelas atividades. Um diagrama de
atividades corresponde a modelagem conceitual dos aspectos dindmicos de uma aplicaedo de
escritOrios. Os aspectos estdticos, e de dindmica intra-classes, sdo descritos em urn modelo de
objetos, compativel corn o SGBDOO adotado para a descried° e implementacdo dos objetos
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de escritOrio. Pelo diagrama de atividades de uma aplicacdo, sdo identifithveis as atividades
que podem ser realizadas de maneira independente, que possuam algum conflito na
manipulacao dos objetos, e que tenham uma ordenacdo relativa entre si. E representada, desta
maneira, a descentralizacdo das atividades e o assincronismo existente entre as mesmas. A
construcao de um modelo, para uma realidade complexa, é amparada por uma tecnica de
decomposicdo de diagramas, permitindo que o projetista divida o problema, dessa realidade,
em panes menores. !dem disso, as tecnicas de abstracdo generalizacrzo e agregagio estdo
disposicdo, possibilitando a reutilizacdo de modelagens feitas para problemas semelhantes ou
correlatos. Essas abstracOes, assim como a maioria dos aspectos referentes ao modelo desta
tese, estdo formalmente descritos.

Urn tipo especial de conflito entre atividades é particularmente interessante em
aplicacOes de escritOrio: a tomada de decistio. Para esta tese, tomar uma decisäo significa
escolher urn dos varios possiveis resultados na realizacdo de uma atividade, a partir dos
mesmos insumos. 0 trabalho descreve, precisa e formalmente, o que é tomada de decislio em
uma atividade e mostra como identificar, em diagramas de atividades, aquelas corn tomadas
de decisdo.

E demonstrado que a modelagem de uma aplicacão de escritOrios, composta do
modelo de atividades e do modelo de objetos, é implementhel em computador, considerando
a atual realidade das plataformas computacionais presentes em escritOrios. Para tanto, e
descrita uma arquitetura de urn ambiente adequado para descricdo e execucäo de aplicaeOes de
escritOrios, bem como sdo descritos os protOtipos desenvolvidos para validacdo dos principais
aspectos. Para mostrar a eficiéncia do processo e a qualidade dos produtos da modelagem de
sistemas de informacäo de escritOrios no modelo, sào apresentados dois estudos de caso: a
preparacdo de conferencias de trabalho da IFIP e a automacdo do servico de envio de fax.

PALAVRAS-CRAVE: Sistemas de Informacdo, Sistemas de Informacäo de
EscritOrios, Atividades, Reutilizacdo, Banco de Dados Orientado a Objetos.
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TITLE: "A MODEL FOR REPRESENTING ACTIVITIES IN OFFICE
APPLICATIONS."

ABSTRACT

This thesis presents a model for representing activities in office applications that is
adequate for the description of the dynamic aspects of such applications. This model has two
fundamental concepts, namely activities and office objects. Activity diagrams are used to
model office application activities, depicting the flow of office objects, the transformations
performed by office agents on those objects, and the decision making eventually involved on
these activities. By modeling activities in this way, the dynamics of an application is described
respecting the organizational and functional solutions adopted by an enterprise, as well as the
assignments and responsibilities of the agents working in the organization.

Office objects are complex and may present multimedia characteristics. However, the
most striking peculiarity of these objects is the massive standardization of their descriptions,
due to either legal or commercial reasons. It is this particularity that distinguishes office objects
from objects belonging to other non-conventional application domains. As a consequence,
office objects constitute a domain allowing intensive class reuse for modeling office
applications. This work assumes that models targeted at representing office applications should
have the reuse of office classes as one of their goals. In this thesis, it is considered that the
office class library must be supported by an OODBMS and its description environment,
independently of the specificity of office applications. Such OODBMS must support multiple
inheritance as a description resource.

Activity is the main component of the model proposed here. An activity represents the
interaction of an agent with an application where office objects can be either created, queried,
updated or destroyed, and additionaly be sent to other agents. This interaction between the
agent and an application activity is performed in the agent workplace, i.e., in its workstation.
The flow of office objects is then represented by the possible sequences of places within the
office that those objects may follow. The data structure and the methods needed to allow office
objects to deal with places are integrated into the objects themselves. This is achieved through
multiple inheritance from a special class called office object place. The methods belonging to
the public interface of office objects must be classified by the interaction type (query, creation,
update, destruction) and by the action target (class or instance methods). An activiq_is defined 
as an object containing its own attributes and methods, potentially fully reusable. An activity
has an adequate diagrammatic representation that displays the objects handled, the
corresponding ways of manipulating objects, the conditions to be fulfilled such that the activity
can be performed and, finally, the constraints imposed on agents for the production of results.

An activity diagram is an annotated graph, composed of activities and office objects,
where activities can only be connected to objects, and objects may only be connected to
activities. The edges represent the different ways activities manipulate office objects. An
activity diagram corresponds to the conceptual modeling of the dynamic aspects of an office
application The static aspects, as well as the internal dynamic aspects of the classes, are
described by an object model, which is compatible with the OODBMS adopted for the
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description and implementation of office objects. Through the activity diagram, one can
identify activities that may be executed concurrently, activities presenting conflicts in object
handling, and activities with a relative temporal ordering. In this way, one can represent the
decentralization of the activities, as well as their relative concurrence. The construction of
complex models is supported by a technique of diagram decomposition, which allows the
designer to divide the model into smaller parts. In addition, generalization and aggregation
abstraction mechanisms are available, allowing the reusability of models created for similar
problems. These abstractions, as well as most of the modeling issues used, are formally
described in the thesis.

A particularly interesting type of conflict in office applications is decision making.
For the purposes of this work, decision making is considered to be the choice among the
various possible results of an activity, given a same input. This work describes in a precise and
formal way what decision making is in the context of an activity, and shows how to identify, in
activity diagrams, those activities involving decision making.

It is shown that office application modeling, described by an activity model and an
object model, can be implemented in a computer, considering the hardware and software
platforms presently available in offices. With this purpose, the architecture of an adequate
environment for the description and execution of office applications is described in the thesis,
together with the prototypes developed for validating the main aspects of this work. To show
the efficiency of the process, as well as the quality of the modeling of office applications with
the proposed model, two case studies are presented, namely the IFIP working conference
preparation and the fax sending service automation case studies.

KEYWORDS: Information Systems, Office Information Systems, Activities, Reuse,
Object-Oriented Database Systems.



1.	 INTRODUCÃO

A tese apresenta um modelo para representaedo de atividades em aplicacOes de
escrit6rios. Os componentes empregados na modelagem de escrit6rios, por esse modelo, sdo
atividades e objetos de escritOrio. Atividade 6 o componente principal do modelo e representa
a diramica dos objetos de eseritdrio dentro da soloed() organizacional e funcional da empresa.
Uma modelagem de atividades, de uma aplicae -do de escrit6rio, representa os tramites e as
transformaeOes sobre os objetos dessa aplicaedo, realizados pelos agentes envolvidos, atrav6s
das atividades. Portanto, tal modelagem de atividades descreve a diramica dessa aplicaedo. 0
modelo 6 voltado a reutilizacào intensiva de classes de objetos de escrit6rios, como
documentos e formuldrios, e apresenta atividade como componente reutilizdvel. Para tanto,
estao contemplados, no modelo, conceitos de abstragao de componentes: classificaedo,
generalizacao e agregaedo. 0 modelo tern uma notacao diagramdtica adequada e tern, tamb6m,
regras praticas para construedo de diagramas, o que permite administrar a ocasional
complexidade de aplicacOes de escrit6rio. E mostrado que uma modelagem de uma aplicaedo
de escrit6rio 6 implementavel em computador, considerando o atual estagio das plataformas
computacionais. A tese demonstra que o modelo 6 um formalismo mais adequado
representacdo de aplicac -Oes de escrit6rio que os hoje disponfveis.

Na seqUencia deste capitol°, 6 apresentado o contexto para o qual o modelo para
representacdo de atividades se destina: aplicac -Oes de escrit6rio. Dentro desse contexto,
discutido o potencial de reutilizaedo dos objetos de escrit6rio e evidenciado porque 6
conveniente um modelo pr6prio para atividades. Alden disso, sdo apresentadas as
caracterfsticas de aplicacOes de escrit6rio que servem como urn referencial inicial para a
discussão dos quesitos a serem atendidos pelo modelo. Ao final, 6 mostrado como esta
organizada esta tese e apresentadas as principals contribuieOes resultantes das pesquisas
desenvolvidas.

1.1.	 AplicacOes de EscritOrios

Escrit6rios s'do ambientes de trabalho, dentro das empresas, que concentram o
suporte administrativo necessario ao born funcionamento do negOcio, e cujo principal insumo
a informaedo. Este suporte 6 necessario para organizar, planejar e controlar o trabalho
realizado, para satisfazer as obrigaeOes legais e para administrar o relacionamento da empresa
corn o mundo externo. 0 trabalho realizado em escrit6rios 6 urn trabalho em equipe, onde cada
membro dessa equipe, urn agente de escrit6rio, tern um conjunto pr6prio de atribuiebes e
responsabilidades, e tem autonomia para a realizaeao de suas atividades. Essas atividades,
contudo, ndo são independentes entre si. Geralmente, hd uma interdependencia na realizaeao
das atividades causada pela manipulacäo da mesma informacdo em diferentes momentos. Ha,
portanto, uma estreita cooperac -ao no trabalho realizado pelos agentes do escrit6rio, aspecto
tamb6m ressaltado por [BRA 84].

0 veiculo empregado para representar informacOes em escrit6rios 6, em urn sentido
amplo, o document°. Segundo [HOR 85], urn document° 6 a representacdo de informaeOes no
format° bidimensional. Sob este conceito, formuldrios, planilhas e imagens tamb6m sdo
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documentos e caracterizam as principals classes de objetos de escrit6rios. A elaboracao e a
interpretacdo do contetido de urn documento nem sempre 6 simples e objetiva. Pelas
caracterfsticas multimfdia, de estruturacdo e de manipulacao complexas 6 que os objetos de
escrithrios (documentos, em essencia) sao considerados complexos. A complexidade dos
objetos de escrit6rio 6 uma caracterfstica, tambem, ressaltada por [BRA 84], [NIE 85] e
[BER 90].

A informatica tern chegado aos escrit6rios na forma de ferramentas prontas que
automatizam alguns procedimentos fundamentais como edicao de textos, construcdo de
planilhas e elaboracao de imagens, implantadas sobre microcomputadores (estacOes de
trabalho), sendo que estes estdo comumente distribufdos nas mesas de trabalho dos agentes do
escrit6rio. A grande disseminacao da mesma 6 devida a forma amigavel de comunicacao entre
o usuario e o computador e o baixo custo da combinacao software - hardware necessäria. As
pesquisas sobre aplicacOes nao convencionais tern se orientado para solucOes, em produtos de
software, sobre plataformas computacionais baseadas em estacOes de trabalho e interligadas
em redes locais. Considera-se que, a urn custo relativamente baixo, 6 possfvel construir uma
plataforma que ofereca distribuicao, recursos multimfdia para interface homem-máquina e
capacidade computacional, tanto em termos de processamento como em termos de
armazenamento, comparavel, ou ate superior, a oferecida por equipamentos de grande porte, e
compativel corn os tipos de objetos presentes nestes ambientes. 0 paradigma de orientacdo a
objetos aplicado a SGBDs, vem ser a resposta, de banco de dados, as chamadas aplicacOes nao
convencionais, onde esta inserida a automacao de escrit6rios. As caracteristicas nao
convencionais das aplicacOes de escrit6rio, no ponto de vista de SGBDOO, se concentram na
dificuldade em representar e adequadamente manipular os objetos complexos, nos sistemas
tradicionais de BD.

Sistemas de Informacao (SI) circunscreve a area dentro da Ciencia da Computacdo
que aborda o armazenamento (banco de dados) e o tratamento (engenharia de software) de
informacOes. InformacOes sao resultados da abstracao de uma realidade em termos de seus
atributos mais importantes e organizadas de forma adequada. Os SI ditos convencionais
caracterizam-se por ser possfvel implements-los satisfatoriamente corn o use de urn SGBD
relacional aliado a uma ferramenta de programacao de 3' ou 4 a geracao.

Nos Sistemas de Informacdo de EscritOrios (SIE), as informacOes nao sac)
adequadamente armazenadas e tratadas por SGBD relacionais e, por conseqiiencia, pelas
ferramentas de programacdo associadas. Por esta razao 6 que SIE sac, classificados como
pertencendo ao conjunto de aplicacOes nao convencionais, como Projeto Assistido por
Computador e Ambientes de Desenvolvimento de Software ([BRA 84], [NIE 85], [BER 90]).
Objetos de escritOrios, como documentos, formularios e planilhas, possuem uma estruturacao
dos dados diferente da abordagem relacional para BD. Enquanto que a abordagem relacional
prega a normalizacao dos dados como forma de torna-los mais simples de serem armazenados
e manipulados [DAT 84], a pr6pria natureza dos objetos de escrit6rios 6 nao normalizada. A
freqtiente existencia de campos multivalorados em documentos constitui urn exemplo. Esta
monografia 6 urn documento. E composta de urn ou mais capftulos. Portanto, capftulo 6 um
atfibuto multivalorado de monografia. Nao faz sentido tratar os capftulos isoladamente, a parte
da monografia, pois perde-se a seqtiencia e a consistencia da exposicao no documento.

Os documentos que circulam nos escritOrios sao, em sua maioria, padronizados, ou
seja, possuem formas de tratamento e de apresentacao pre-determinadas, diferentemente de
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outras classes de aplicacOes. A padronizacdo dos documentos acontece ou por determinacdo
legal (como os formuldrios para o Imposto de Renda) ou por personalizacdo da prOpria
empresa (como Cartas e Tabelas de Preps). [KAS 85] define e exemplifica as seguintes
classes de documentos como usualmente utilizadas na administracdo pliblica: apostila, ata,
atestado, certidao, circular, despacho, edital, exposicao de motivos, informaciio, memoranda
officio, ordem de servico, parecer, portaria, relatOrio, requerimento, telegrama e telex. E dada
a conceituacdo de cada classe, seus objetivos, em que partes se dividem, regras de formatacdo
e cuidados a serem tomados quando da elaboracao. [LUF 90] classifica documentos em
destinados a correspondencia comercial e a correspondencia official. Define como documentos
comerciais: ata, aviso, carta, declaractio, memoranda procuraceio, recibo e telegram.
Define como documentos oficiais: apostila, atestado, certidclo, officio, ordem de servico,
parecer, portaria e requerimenro. De maneira semelhante a feita em [KAS 85], 6 mostrada a
conceituacdo, estruturacdo e regras de formatacdo para esses documentos. Essa padronizacdo
de classes permite concluir, intuitivamente, que as classes de escritOrio formam um contexto
que permite reutilizacdo intensiva das mesmas na modelagem de SIE. Portanto, 6 possivel o
desenvolvimento de bibliotecas de classes de escrit6rios independentes das aplicacOes, ou seja,
bibliotecas especificas do domlnio do problema (conforme classificacdo apresentada em
[McG 92] para nil/els de bibliotecas de componentes orientados a objetos).

Apesar da reutilizacdo ser urn dos efeitos mais ben6ficos do paradigma de orientacão
a objetos, tanto em linguagens de programacdo como em SGBDs, as tdcnicas de andlise e
projeto orientado a objetos praticamente it'd() consideram a reutilizacdo de componentes. De
acordo corn [REI 93], urn estudo sobre as tecnicas de andlise orientada a objetos, somente
[COA 92] trata de reutilizacdo. Entretanto, a reutilizacdo, no metodo de [COA 92], resume-se
a seguinte sentenca, "verifique resultados anteriores em domlnios de problemas iguais ou
semelhantes ...", estrategicamente colocada em alguns capitulos. E. Yourdon (co-autor de
[COA 92]) jd admitia, em [YOU 90], que reutilizacdo 6 muito conveniente mas que ningu6m 
sake direito como fazer. Na mesma linha, [NIE 92] afirma: "classes de objetos reutilizaveis
sao como poemas - e facil falar sobre eles; porêm é dificil escrever urn born poema". Isto
acontece porque os modelos empregados ou nä.° sdo prOprios para reutilizacdo ou n -do sdo
empregados, para tanto, de maneira adequada.

No meu ponto de vista, para que urn modelo permita reutilizacdo adequada de seus
componentes 6 necessdrio que o mesmo coloque a disposicao, do projetista, mecanismos que
possibilitem o aproveitamento de modelagens para problemas semelhantes, e que este
aproveitamento resulte em ganho de tempo e de qualidade. Al6m da classificacdo, os principals
conceitos que viabilizam estes ganhos sao: agregacdo e generalizacdo. Estes conceitos jd sdo
tradicionais na construcao de bancos de dados e tem, no trabalho de J. M. Smith & D. C. P.
Smith ([SMI 77]), um referencial obrigatOrio. Segundo os autores, "AGREGACAO refere-se a
uma abstracdo na qual urn relacionamento entre objetos 6 considerado como urn objeto de
maior ordem.", e "GENERALIZACAO refere-se a uma abstracdo na qual urn conjunto de
objetos similares 6 considerado como urn objeto generico.". Alguns modelos de dados como o
modelo entidade-relacionamento, contemplam esses conceitos de forma adequada. Entretanto,
hd uma dificuldade maior em contemplar agregacdo e generalizacdo em modelos para
procedimentos. Os modelos mais empregados para modelagem de procedimentos, como
diagramas de fluxo de dados, diagramas de estados e redes de Petri (de alto nivel, ou nä- 0), ndo
apresentam, ordinariamente, esses conceitos.
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Por serem complexos os objetos de escritOrio e configurarem classes de objetos
capazes de serem intensivamente reutilizaveis, convern diferenciar os procedimentos
intrinsecos desses objetos daqueles preprios das aplicacOes que os utilizam. Os procedimentos
intrinsecos de uma classe representam a dinamica intra-classe, como descricdo dos diversos
estados validos, conjunto de m6todos validos, restricOes a serem satisfeitas e transicOes de
estado validas. Os procedimentos pr6prios das aplicacOes representam a dinfimica inter-
classes, como o fluxo de objetos no escritOrio, os agentes que os manipulam e as interacOes
entre objetos para a realizacao de transacOes da aplicacdo. Uma classe de escrit6rio, para ser
considerada como do domfnio do problema, nao deve caracterizar a dinamica inter-classes e,
como conseqiiencia, nao deve reconhecer a solucdo organizacional da empresa e nem os perfis
dos profissionais que nela atuam.

Pelos pontos discutidos acima, aplicacOes de escrit6rio podem ser caracterizadas,
inicialmente, pelos seguintes aspectos:

Descentralizacdo das Atividades Executadas:
Os agentes de escritOrio executam suas atividades em estacOes de trabalho
instaladas nas suas mesas, interligadas por rede local.
Assincronismo entre as Atividades:
Os agentes tem autonomic para realizar suas atividades. Caso nao estejam
tratando corn a mesma informacdo, duas atividades podem ser realizadas
concorrentemente. Em escriterios corn um nUmero grande de agentes, a
realizacdo concorrente de atividades 6 uma das principais formas de
racionalizar e, eventualmente, otimizar, o trabalho.
Diferenciacao do Trabalho Executado:
O trabalho realizado em urn escrit6rio 6 urn trabalho em equipe. Portanto,
cada membro dessa equipe realiza uma parcela daquele trabalho. Essa parcela
estä relacionada ao cargo, a qualificacdo e as atribuicOes de cada agente.
Mesmo para agentes corn mesmas atribuicOes, pode haver diferenciacdo do
trabalho executado por eles terem conjuntos de informacOes distintos a
manipular.
Variavel Grau de Determinismo:
Muitas atividades podem produzir diferentes resultados a partir das mesmas
informacOes. Esse indeterminismo presente, eventualmente, em uma atividade,
caracteriza urn processo de tomada de decisdo, nessa atividade, por parte do
agente.

(5)	 Complexidade dos Objetos Manipulados:
Objetos de escrit6rio sab complexos.

Esses aspectos configuram um referencial inicial para caracterizar, de maneira mail
precisa, as carencias e deficicncias, hoje existentes, nos modelos para representar aplicacOes de
escrit6rio. Esta tese considera que existem dois contextos diferentes a serem representados na
modelagem de aplicacOes de escritOrio:

uma biblioteca de classes de escritOrio, prOpria do domfnio do problema (corn a
dinrimica intra-classe), e
uma modelagem da aplicacdo, nos seus aspectos dinamicos inter-classes, que
represente o fluxo de objetos e as transacOes aplicadas, sobre os mesmos, pelos
agentes.
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A biblioteca de classes do primeiro contexto, pode estar representada por urn modelo
de objetos como, por exemplo, [BOO 91], [COA 92] e [RUM 91]. 0 importance 6 que essa
biblioteca esteja descrita em urn SGBD que contemple os conceitos principais do paradigma de
orientacao a objetos (heranca, encapsulamento e polimorfismo), para permitir a reutilizacdo de
sous componentes.

0 objetivo da tese 6 a construcdo de um modelo que seja capaz de atender o segundo
contexto acima. 0 componente central desse modelo, que representa uma interacao de urn
agente corn a aplicacdo, onde objetos de escritOrio podem ser criados, consultados, atualizados
e destruidos, e, ainda, podem ser enviados para outros agentes, 6 denominada atividade. Esse
modelo deve buscar contemplar os aspectos antes relacionados como configurando urn
referencial initial para modelos que representem aplicacOes de escrit6rio, e deve buscar
considerar a existencia, de infcio, de uma biblioteca de classes de escrit6rio como uma base de
componentes reutilizaveis, descritos em urn modelo apropriado. Portanto, urn modelo para
representacao de atividades em aplicacOes de escrit6rio 6 o objetivo da tese.

1.2.	 Organizacdo da Tese

Para se chegar na necessidade de ter-se um modelo para representar atividades, em
aplicacOes de escritOrio, värios trabalhos foram realizados. A origem dos mesmos sao as
pesquisas desenvolvidas, desde 1985, sobre formuldrios eletrOnicos ([OLI 85], [OLI 85a],
[OLI 86], [KOR 87], [KOR 87a], [RUI 87], [RUI 88], [RUI 88a], [RUI 88b], [OLI 89] e
[RUI 89]). Fo ► mularios, como uma classe particular de documentos, permitiram estudar a
complexidade de escritOrios por urn ponto de vista mais restrito, nos aspectos tanto de
descricao de dados como de controle de fluxo. Estes trabalhos mostraram a necessidade de
separar a parte de descricao de formuldrios da parte de comportamento, dos mesmos, nos
escritbrios. Foi concebido urn novo componente, chamado de visa() de formulario, para
representar a parte dinamica de aplicac -Oes de escritbrios baseadas em formularios. 0 capitulo 2
a seguir. apresenta urn resumo desse trabalhos, mostrando a evolucdo do modelo de
formularios, as dificuldades encontradas para representacao de aplicacOes nesse modelo, as
alternativas levantadas e as decisOes tomadas em calla problema encontrado. Ao final do
mesmo capftulo 2, 6 mostrado o contexto onde se decidiu ampliar o conjunto de objetos
tratados. de formularios para documentos, porque foi tomada esta decisao e em que momento
passou-se a concentrar esforcos na elaboracao de urn modelo pr6prio para descrever os
aspectos dinamicos de SIE.

Para permitir o desenvolvimento do modelo proposto, faz-se necessario discutir,
claramente, os componentes nos quais esse modelo deve se basear para representar os aspectos
dinamicos. Estes componentes sao: classes de escritOrio e atividades. No capitulo 3 sao
discutidas as caracteristicas que objetos de escritOrio tern e os requisitos que urn modelo para
objetos deve, essencialmente, contemplar. Esses requisitos formam urn conjunto restrito de
caracterfsticas para permitir a reutilizacao intensiva das classes de escritOrios. Nesse mesmo
capItulo. sao discutidos, exaustivamente, os aspectos a serem satisfeitos por atividades na
modelagem da dinamica de aplicacOes de escritOrio. Esses aspectos sao discutidos tanto na
modelagem conceitual de aplicacoes como na implementacao de SIE. Corn isso, 6 definido urn
conjunto de requisitos a serem contemplados por modelos que se destinem a representar os
aspectos dinamicos de aplicacoes de escritOrios, que serve tanto para analisar outros modelos
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para problemas andlogos (apresentados no capftulo 4) Como requisitos a serem atendidos pelo
modelo desenvolvido nesta tese (apresentado no capftulo 5). Esse conjunto de requisitos
resulta das realizaeOes e das dificuldades encontradas nas pesquisas sobre formuldrios
eletrOnicos, mais as discuss -6es feitas, nesse capftulo 3, sobre atividades e objetos de escritOrio.

0 conjunto de modelos apresentados no capftulo 4 6 urn extrato dos mais
representativos modelos, das principais tendencias, que objetivam representar os aspectos
dindmicos de aplicaebes, de maneira semelhante a identificada no capftulo 3. A forma
empregada para comparaedo 6, principalmente, o use do conjunto de requisitos definidos no
capftulo 3. Assim 6 feito porque a elaboraedo de uma modelagem de urn problema em
particular, em urn dos modelos analisados, antes de mostrar que a respectiva tecnica de
modelagem 6 deficiente em representar aspectos importances, pode mostrar a inabilidade, do
elaborador, em empregar tal tecnica.

No capftulo 5 6 apresentado o modelo para representacdo de atividades em aplicacoes
de escritOrio. Nesse capftulo, o modelo 6 mostrado de maneira informal e atrav6s de exemplos.
Classes de escritOrio sdo tratadas como componentes reutilizdveis, e atividades representam os
procedimentos executados, por agentes, sobre os objetos fiestas classes. Atividades podem
caracterizar processos de tomada de decisdo por parte de agentes. 0 modelo permite
identificar essas tomadas de decisdo em atividades. 0 Iluxo de documentos em escrit6rios 6
representado atravds de lugares de objetos, uma associaedo entre o local de trabalho de urn
agente (sua escrivaninha eletrOnica) e a localizacdo de urn objeto dentro do escritOrio, o que
permite descrever os trdmites dos objetos na aplicacao. Urn modelo de atividades 6 uma rede
de classes de escritOrio (corn, eventualmente, lugares) interligadas por atividades, e tern uma
representaedo diagramatica adequada, capaz de espelhar a dinamica das aplicae5es de
escritbrio. Para a elaboracdo de uma modelagem, sdo apresentadas regras de decomposiedo de
diagramas, permitindo administrar a eventual complexidade dessas aplicacOes. Os conceitos de
generalizaedo e agregacdo sdo descritos, permitindo construir diagramas de atividades
reutilizando modelagem de atividades, ja existentes, para problemas semelhantes ou correlatos.
As formas de implementacdo de atividades, corn exemplos de prot6tipos desenvolvidos,
apresentada, mostrando ser vidvel a execuedo, em computador, de uma modelagem de uma
aplicacdo de escrit6rios. E comentado, tambdm, que caracterfsticas urn ambiente de execuedo
deve ter para executar uma modelagem. Nesse capftulo 5 6 mostrado, ainda, urn mdtodo para
construe -do de urn modelo de atividades e mostrada urn experiencia na construcdo de urn
protOtipo para uma ferramenta de descried.° de modelos de atividades. Por fim, 6 feita uma
avaliacdo do modelo, tendo por base o conjunto de requisitos definidos no capftulo 3.

No capftulo 6 6 apresentada a formaliz_.aedo do modelo de atividades. Sdo mostradas,
de maneira sistemdtica, as notacOes diagramaticas adotadas para o modelo de atividades. E
definida classe de escritOrio, sdo definidas atividade e rede de atividades, 6 mostrada, por
definicOes, a dindmica de uma rede de atividades, 6 caracterizada a tomada de decisao em
uma atividade e sdo formalizados os conceitos de abstracdo do modelo: generalizacäo e
agregacdo. Esse capftulo evidencia o potencial em reutilizar classes de escritOrio que o modelo
de atividades tem, mostra como atividades podem ser tratadas, tamb6m, como componentes
reutilizdveis, e enfatiza os aspectos dinamicos de uma rede de atividades, ou seja, o
comportamento de uma aplicacdo modelada.
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0 capftulo 7 mostra dois estudos de caso corn o emprego do modelo. 0 primeiro 6 a
modelagem de uma aplicaedo tfpica de escritOrio, a preparacdo de conferencias de trabalho da
IFIP, bem conhecida da comunidade de sistemas de infonnacdo, que tern uma razoavel
complexidade e que tern silo representada em varios modelos. Nesse primeiro estudo de caso,
mostra-se a capacidade do modelo em modelar uma aplicacdo e a qualidade da modelagem
obtida. 0 segundo estudo de caso 6 a modelagem de uma aplicacdo simples de escrit6rio,
automaedo do envio de fax do Cesusp, desenvolvido por urn grupo de formandas em
informatica pela PUC-RS. 0 objetivo desse estudo de caso foi desenvolver uma soluedo, em
uma arquitetura cliente-servidor, para implementacdo de SIE modelados no modelo de
atividades. Para os dois estudos de caso, sdo apresentados resumos dos trabalhos feitos,
modelos resultantes, dados das implementacOes e aspectos que se conseguiu validar atravës
dos mesmos.

Por fim, s -do apresentadas, no capitulo 8, as conclusaes desta tese, que resaltam os
principals aspectos nela contidos:

sintese das contribuicOes da tese:
definicdo de atividade como um objeto reutilizdvel, empregado na
modelagem dos aspectos dinamicos de aplicacOes de escritOrio;
definicdo do modelo para representacdo de atividades, e as tecnicas
diagramaticas correspondentes, como urn modelo capaz de representar a
dinamica de aplicacOes de escritOrio e de permitir a reutilizacao intensiva de
classes de escritOrio;
definicdo de generalizacdo e agregacdo de atividades, permitindo tratar
atividade como um componente reutilizavel e, como conseqUencia, facilitar
o emprego de modelagens feitas, no modelo de atividades, na construed° de
aplicaeOes semelhantes ou correlatas;
descried° de formas de implementacdo de atividades, mostrando como pode
ser construfdo urn sistema de informaedo, em computador, de acordo corn
uma modelagem elaborada;

avaliacdo do modelo de atividades corn outras abordagens, tendo por base o
conjunto de criterios descritos no capftulo 3;
encaminhamento para pesquisas futuras, mostrando quais novos temas merecem
ser investigados.



2.	 MOTIVACA.0

As pesquisas desenvolvidas em Sistemas de Informacdo de Escrit6rios (SIE), no
ambito do CPGCC-UFRGS, visam construir e implementar um ambiente capaz de suportar o
desenvolvimento e execuedo de aplicaeOes de escritário. Os resultados obtidos nas pesquisas
sobre formuldrios, urn caso particular de documentos, mostram o acerto na escolha dos
aspectos que caracterizam aplicacOes de escrit6rios: (1) a descentralizacdo das atividades
executadas, (2) o assincronismo existente entre elas, (3) a diferenciaedo do trabalho que cada
agente executa, (4) o variavel grau de determinismo deste trabalho e (5) a complexidade dos
objetos	 manipulados. A generalizacao desses resultados para aplicacOes baseadas em
documentos constitui a principal motivacdo para a eriaedo do modelo apresentado nesta tese.

Este capitulo 6 uma versa° estendida do artigo "Urn Ambiente para Descried() e
Execuedo de AplicacOes de Bancos de Dados Orientados a Objetos para Documentos"
([RUI 91]). Na pr6xima sendo (2.1), 6 apresentado urn resumo das pesquisas realizadas sobre
formuldrios eletrOnicos. Na seed° 2.2, 6 feito um diagn6stico dos principais resultados obtidos
e das deficiencias constatadas. Por fim, na sec -do 2.3, 6 feito o encaminhamento dos passos
seguintes a serem dados, na direcdo de urn modelo para representacdo de atividades em
aplicacOes de escritOrio.

2.1.	 Formularios EletrOnicos

Os trabalhos desenvolvidos em SIE, no ambito do CPGCC-UFRGS, comecaram em
1985 [OLI 85] corn pesquisas na modelagem das atividades de escrit6rios atraves de
fomularios (uma classe especial de documentos). 0 objetivo do use de formuldrios foi o de
restringir a abrang6ncia do estudo sobre documentos para aqueles essenciais ao controle e
acompanhamento das atividades do escritdrio. Foi desenvolvido urn modelo de dados para
formuldrios eletrOnicos e especificado como implements-los em sistemas de computadores
([KOR 87], [RUI 87]). 0 modelo de dados proposto nesses trabalhos 6 baseado nos tipos de
dados presentes na linguagem Pascal: inteiros, reais, cadeias de caracteres, arranjos, conjuntos
e registros. 0 modelo incorpora a especificacdo de restricOes de integridade, a nivel de campos
e a nivel de formuldrios, e de operacOes. 0 modelo de dados incorpora, ainda, mecanismos
para formataedo e restituicao dos formuldrios nas estacOes de trabalho. Este modelo continuou
sendo aperfeicoado para incorporar novas peculiaridades presentes nas aplicacOes baseadas em
formuldrios: propriedades dinamicas ([RUI 88]), visbes ([RUI 88a]), integracdo entre
propriedades dinamicas e visOes ([OLI 89], [RUI 89]), e aspectos temporais ([TAK 90]).

Na secdo seguinte (2.1.1), 6 apresentada uma aplicacdo de escritOrio, uma
autolocadora (Autolocadora), que serve como base para as discussOes seguintes. Na secao
2.1.2 6 mostrada a representacdo da dinamica da aplicacdo em uma rede de Petri de alto nivel.
Os tipos de dados form e visao sac) descritos nas secOes 2.1.3 e 2.1.4, respectivamente, e,
na secdo 2.1.5, 6 descrito urn ambiente para implementacdo de aplicacOes de escrit6rio
baseadas em formularios.
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2.1.1. Uma Aplicacäo Tipica de EscritOrio: Autolocadora

A figura 2.1 apresenta urn layout lisico para Autolocadora (a figura foi originalmente
publicada em [RUI 89]).

Figura 2.1: Um Layout Fisico para a Autolocadora.

Autolocadora tem por objetivo alugar carros. Para tanto, tern a propriedade de
um conjunto de velculos dos mais diversos tipos, tamanhos e cores. Os formuldrios que
a autolocadora usa sdo: Cadastramento de Clientes, Cadastramento de Velculos e
Locardo. As atividades realizadas sdo: Cadastrar Clientes, Identificar "bons" Clientes,
Registrar Aquisicdo de Veiculos, Registrar a Locacdo de urn Veiculo, e Registrar a
Devolucdo de urn Veiculo Locado e Cobrar a Locacdo. A identificacdo de bons clientes
visa instruir a aplicacdo a diminuir o grau de exigencias, para locar um veiculo, a serem
satisfeitas por urn born cliente.

Os agentes que realizam as atividades, e os locais de realizacdo das mesmas,
sdo os seguintes. A mesa grande na entrada da autolocadora serve para recepcionar
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clientes e efetuar o cadastramento dos mesmos, quando necessdrio. Esta atividade
realizada por Ivete e por Cleusa. As mesas do lado esquerdo da autolocadora servem
para realizar as locacOes. Os funciondrios corn essa atribuicao sao: Marlene e Lucia. As
mesas do lado direito servem para receber os veiculos ap6s locacdo. A devolucao
realizada por Carlos e por Noronha. A aquisicao de veiculos 6 registrada por Evandro,
no setor de Compras, ao fundo da loja. Em caso de muitas locacOes a realizar, Carlos
pode, tamb6m, efetivar locacOes. 0 Chefe pode realizar todas as atividades, al6m de
identificar, ao sistema, os "bons" clientes.

2.1.2. Representacäo da Autolocadora em uma Rede de Petri de Alto Nivel

A figura 2.2 apresenta a representacdo dos formuldrios e das atividades realizadas na
autolocadora, na forma de uma Rede de Petri de alto nfvel. Os circulos sao chamados
Predicados e os retdngulos sao chamados TransicOes.

Figura 2.2: Representacdo da Dinamica da Autolocadora.

A locadora tem 5 atividades: (1) Insercào ou alteragao de Clientes, (2)
Alteracäo "bons" Clientes, (3) Compra de urn Carro, (4) Locacao de Carro, e
(5) Retorno do Carro e Pagamento. Ha, ainda, uma atividade realizada pelo
locatario que 6 chamada Uso do Carro. As atividades sao notadas, no diagrama, por
retangulos, e os foimuldrios, por circulos. Ao formulario Cadastramento de Clientes
corresponde o lugar CLIENTES. Ao formuldrio Cadastramento de Veiculos
corresponde os lugares CARROS DISPONIVEIS e CARROS OCUPADOS. Ao formulario
Locacao corresponde os lugares LOCACOES ATIVAS e LOCA9OES LIQUIDADAS. 0
polfgono tracejado delimita a implementacdo da aplicacao em computador. Sao
implementados, em computador: as atividades sobre o polfgono e os formularios
internos ao mesmo. Os documentos CARTEIRA DE IDENTIDADE DO CLIENTE,
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CONTRA-CHEQUE DO CLIENTE, DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE DOS CARROS,
DOCUMENTOS DO CARRO e DOCUMENTOS DOS CARROS sdo objetos externos
implementacdo. A representacdo atraves de uma rede de Petri de alto nivel mostra a
dinamica da aplicacdo. Por exemplo, para a execucdo da atividade Locacäo de Carro,
6 necessdrio que o cliente jd esteja cadastrado (presente em CLIENTES) e que o veiculo
desejado esteja presente em CARROS DISPONIVEIS.

A representacdo, por redes, dos aspectos dinâmicos de aplicacties de escritOrio, para
o caso particular de formularios eletrOnicos, foi inicialmente apresentado em [RUI 88a]. 0
mapeamento entre os componentes de uma rede de Petri de alto nivel, a percepedo do usuario
e o modelo de dados para formularios eletrOnicos foi apresentado em [RUT 89] e 6 mostrado
na figura 2.3. A uma aplicaedo corresponde uma rede de Petri de alto nivel e corresponde,
tamb6m, ao esquema do banco de dados da aplicacdo. Uma atividade, ou seja, uma transacdo
de usudrio, corresponde uma transiedo, no modelo em redes e a urn tipo visao no modelo de
formuldrios. Urn formula& corresponde a urn predicado no modelo em redes e a urn tipo
form no modelo de formularios.

Percepc -do do Usuario Redes de Petri de
Alto Nivel

Linguagem de Definicäo de
Dados

Aplicacäo
Atividade

Formuldrio

Rede
Transicao
Predicado

Esquema do banco de dados
tipo VISAO
tipo FORM

Figura 2.3: Interrelacionamento entre os diversos niveis de descried°.

2.1.3. 0 Tipo de Dados Form

Urn formuldrio 6 definido como urn registro composto de tres secOes: estrutura,
operacao e apresentacao. A definicdo de estrutura 6 equivalente a de urn registro
comum (rein -do de campos do formulario), podendo ser associadas rotinas de consistencia a
serem executadas quando da manipulacdo. Em operacao são declaradas funcOes que
permitem construir contendos automaticos para campos e efetivar consistencias cruzadas. Na
seedo apresentacao, sao definidas as caracteristicas esteticas da exibicao do formuldrio na
estacdo de trabalho. Tanto ao formula& como a seus campos sdo associados titulos a cada
identificador, usados na exibicao. As restricOes estaticas sac, especificadas: (1) como tipos
construidos a partir de tipos basicos, como no Pascal, ou (2) pela associacdo de tune -6es aos
tipos. Esta associacdo 6 feita a nivel de campo (rotinas de consistencia) ou a nivel de
forrnuldrio (operacCies). Sao especificadas, tamb6m, sob quais transacoes corn o formulafio
elas devem ser ativadas: inclusdo (inc), alteracdo (alt), exclusdo (exc), inicializacdo (ini),
consulta (rec) e todas (a 1 1).

Na descricdo do formuldrio Cadastramento de Clientes (figura 2.4), mostrada
na figura 2.5, a fungdo VERIFDIG (associada ao campo CODIGO-CLP), garante que
o digit° de controle do c6digo do cliente esteja correto. Esta acdo semäntica de
contend°, associada a urn campo, 6 executada quando as operacOes de inclusdo (inc),
alteracdo (alt) ou exclusdo (exc) sdo usadas. A fungdo GERACODIGOCLP é
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executada na inicializacdo de urn novo formulario. A palavra reservada chave,
associada ao campo CODIGO-CLP, define este campo como chave primaria da
estrutura. A associacao de acOes de contaldo podem ser feitas diretamente na definicdo
de tipos de dados. Os tipos CEP e CPF tern as acOes VERIF-CEP e VERIFICA-CPF
definidas, respectivamente. As mesmas sdo acOes executadas toda vez que campos
definidos sobre os tipos sao consultados ou manipulados.

Os mecanismos de apresentacdo podem estar associados a tipos de dados, a
campos de formuldrios ou a sec -do de apresentacdo de urn tipo formulario. 0 tipo de
dados VALOR tern a associacdo de acrto de apresentacdo APRESENTA-VALOR que
faz corn que o formato de exibicdo seja "$ 	 	 ", como no campo
RENDIMENTO-CLP. A nfvel de campo de formulario, sdo associados titulos aos
campos, como, por exemplo "Local de Trabalho" para o campo LOCTRAB-CLP.
Por fim, na secdo apresentacao, sac) descritos o tftulo do formulario ("Cadastro
de Clientes - Pessoa Fisica"), os grupos de dados corn eventuais regras prOprias de
formatacdo (APRESENT-MOLDURA, por exemplo) e eventuais acOes de apresentacdo,
como	 APRESENTA-TEMPO	 em	 DATNASC-CLP	 (formato
DD/MM/AAAA HH:MM:SS).

Cadastro de Clientes - Pessoa Fisica

C6digo	 Nome

Data de Nascimento 	 /	 /

Carteira de Identidade 	 CPF	 -

Endereco <Rua,Av.Compl.>

Bairro	 CEP	 Municipio

UF	 Telefone

.Profissäo	 Rendimentos $	 .	 ,
Local de Trabalho

Endereco

Bairro	 CEP	 Municipio

UF	 Telefone	 Ramal	 Cargo

Figura 2.4: Fonnulario Cadastramento de Clientes.

De forma semelhante a feita para o formulario Cadastramento de Clientes, podem ser
descritos os formularios Cadastramento de Veiculos e Locactio.
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tipo OF =
(AC,AL,AM,AP,BA,CE,DF,ES,GO,MA,MG,MS,MT,PA,PB,PE,PI,PR,RJ,

RN,RO,RR,RS,SC,SE,SP,T0);
tipo CEP	 string[8]:VERIF-CEP;/* associacao de aceies de conteudo

tipo CPF = string[11]:VERIFICA-CPF;
tipo VALOR = real, APRESENTA-VALOR;/* associacao de acOes de

apresentacao */

tipo
FORM1(Cadastramento de Clientes - Pessoa Fisica)
form
estrutura
CODIGO-CLP(COdigo):inteiro,chave,VERIFDIG(inc,alt,exc);

/* teste do digito de controie por
uma acao semantica de conteudo */

NOME-CLP(Nome):string[40];
ENDERECO-CLP(Endereco <Rua,Av.Compl.›):string[40];
BAIRRO-CLP(Bairro):string[15];
CEP-CLP(CEP):CEP;
MUNICIPIO-CLP(Municipio):string[15];
UF-CLP(UF):UF;
TELEFONE-CLP(Telefone):string[12];
DATNASC-CLP(Data de NasCimento):time;
CI-CLP(Carteira de Identidade):integer;
CPF-CLP(CPF):CPF;
PROF-CLP(ProfissAo):string[16];
LOCTRAB-CLP(Local de Trabalho):string[40];
ENDTRAB-CLP(Endereco):string[40];
BAIRTRAB-CLP(Bairro):string[15];
CEPTRAB-CLP(CEP):CEP;
MUNICTRAB-CLP(Municipio):string[15];
UFTRAB-CLP(UF):UF;
TELETRAB-CLP(Telefone):string[12];
RAMAL-CLP(Ramal):integer;
CARGO-CLP(Cargo):string[16];
RENDIMENTO-CLP(Rendimentos):VALOR;

fim;
operacao
GERACODIGOCLP(ini) /* acao semantica de conteudo a nivel

de formulario: geracao do codigo do cliente */
fim;
apresentacao
F01-PESS-FISICA:
inicio,
APRESENTA-CADASTRAM;
globais
cabecalho(Cadastro de Clientes - Pessoa Fisica),

APRESENTA-CABEC;
fim;
grupo, APRESENT-MOLDURA;
nodo CODIGO-CLP;
nodo NOME-CLP;
nodo DATNASC-CLP,APRESENTA-TEMPO;

/* formato: DD/MM/AAAA HH:MM:SS */
nodo CI-CLP;
nodo CPF-CLP;

.fim;
grupo, APRESENT-MOLDURA;
nodo ENDERECO-CLP;
nodo BAIRRO-CLP;
nodo CEP-CLP;
nodo MUNICIPIO-CLP;
nodo UF-CLP;
nodo TELEFONE-CLP;

fim;
grupo, APRESENT-MOLDURA;
nodo PROF-CLP;
nodo RENDIMENTO-CLP;
nodo LOCTRAB-CLP;
nodo ENDTRAB-CLP;
nodo BAIRTRAB-CLP;
nodo CEPTRAB-CLP;
nodo MUNICTRAB-CLP;
nodo UFTRAB-CLP;
nodo TELETRAB-CLP;
nodo RAMAL-CLP;
nodo CARGO-CLP;

fim;
fim;

fim;

Figura 2.5: Delinicdo de CLIENTES no Modelo de Dados.
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2.1.4. 0 Tipo de Dados Visäo

Ndo basta descrever corretamente e apresentar convenientemente urn formulario: 6
necessario disciplinar a sua manipulacdo. Esta disciplina 6 obtida (1) pelo emprego dos
conceitos de visao e autorizacdo de SGBD relacionais (ICHA 751) e (2) pela descricdo das
propriedades dinamicas dos formularios eletrOnicos, no modelo de dados ([RUI 88]).

Uma visao 6 deimida como urn registro virtual corn tres secOes: composicao,
atividade e apresentacao. Em composicao sdo relacionados quais os formularios
de base sdo empregados, definidos campos virtuais e mapeadas as operacOes sobre a visao
(inclusdo, alteracdo etc.) em operacOes sobre os formularios. Em atividade sdo definidas
as funcOes que verificam as pre-condicOes e realizam as transformacOes da visao. Em
apresentacao, como para formuldrios, a definida a exibicdo da visao. 0 conceito de
visao 6 empregado como forma de construir um formulario virtual, resultante da composicdo
de formularios existentes no banco de dados. As figuras 2.6 e 2.7 mostram exemplos de
apresentacao de visOes para a autolocadora e, na figura 2.8, 6 descrita a visao Devolucao
de Veiculo no modelo de dados.

Locacäo de Veiculo

COdigo Veiculo COdigo Cliente

Data de Saida	 /	 /	 • OdOmetro de Saida

Opce- o Seguro

Data Devolucào Prevista

Cauceo $ 	 .

Danos Pessoais Seguro

.	 ./	 /	 • 

Figura 2.6: Visdo Locacdo de Veiculo.

Devolucäo de Veiculo

COdigo Veiculo	 COdigo Cliente

Data de Saida	 /	 /	 .	 .	 OdOmetro de Saida

Opcäo Seguro	 Danos Pessoais Seguro

Data Devolucdo Prevista	 /	 /	 .

Caucão $	 .	 .	 ,

Data Devolucao	 /	 /	 :	 :	 OdOmetro Chegada

Litros Combustive!	 Valor Combustive! $	 .	 .	 ,

Km Rodados	 Valor Km Rodados $.

.Nro. Dias Locados	 Valor das Dierias $	 .	 ,

Valora a Pagar $	 .

Valor Liquido $. 

Figura 2.7: Visa() Devolucdo de Veiculo.
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tip('
DEVOLUCAO(Devoluedo de Veiculo):
visao
composicao

FORMl.estrutura;
FORM2.estrutura;
FORM3.estrutura;
VALCOMB-LOC(Valor Combustivel):VALOR,CALCVALCOMB(rec);
VALKMROD-LOC(Valor Km Rodados):VALOR,CALCVALKMROD(rec);
VALNDIAS-LOC(Valor das Didrias):

VALOR,CALCVALNDIAS(rec);
mapeamento
Inc (Registro da Devalued° de Veiculo) :

(FORM1(rec),FORM2(rec),FORM3(alt);
alt (Correcdo do Registro da Devoluedo de Veiculo) :

(FORM1(rec),FORM2(rec),FORM3(alt);
rec (Consulta a Devolucdo de Veiculo) :

(FORM1(rec),FORM2(rec),FORM3(rec);
fim;
atividade

HABILITA-DEVOL
(Devolucdo de Veiculo e Cobranca da Locacdo):
EFETIVA-DEVOL

fim;
apresentacao

DEVOLUCAO-VEICULO:
inicio,
APRESENTA-DEVOLUCAO;
globais
cabecalho(Devoluedo de Veiculo),APRESENTA-CABEC;

fim;
grupo, APRESENT-MOLDURA;
nodo CODIGO-CLP;
nodo CODIGO-CAR;

fim;
grupo; APRESENT-LEITURA; /* grupo para apenas consulta */
nodo DATASAIDA-LOC, APRESENTA-TEMPO;
nodo ODOMSAI-LOC;
nodo OPCSEG-LOC;
nodo DANOSPESS-LOC;
nodo DEVPREV-LOC, APRESENTA-TEMPO;
nodo CAUCAO-LOC;

fim;
grupo, APRESENT-MOLDURA;
nodo DATADEVOL-LOC, APRESENTA-TEMPO;
nodo ODOMCHEG-LOC;
nodo LITRCOMB-LOC;
nodo VALCOMB-LOC;
nodo KMROD-LOC;
nodo VALKMROD-LOC;
nodo NDIAS-LOC;
nodo VALNDIAS-LOC;
nodo TOTAL-LOC;
nodo TOTLIQ-LOC;

fim;
fim;

fim;

Figura 2.8: Definiedo da Visdo DEVOLUCAO.

A visdo DEVOLUCAO ( Devolueao de Veiculo) 6 a composiedo do
formulario CLIENTES (FoRml), do formulario VEICULOS (FORM2) e do formul6rio
LOCA9OES (FORM3). 0 objetivo desta composiedo d o mesmo do emprego de visCies
em bancos de dados relacionais: proporcionar uma janela sobre o banco de dados
somente dos dados que interessam a atividade de locoed°.

Como em visees de bancos de dados relacionais, podem ser definidos campos
virtuais resultantes da composiedo de outros campos. VALCOMB-LOC, VALKMROD-
LOC e VALNDIAS-LOC sdo campos virtuais da visa° DEVOLUCAO e tern associadas
acOes para producdo dos respectivos contethlos. A subseedo mapeamento na seedo
composicao define que operacees devem ser chamadas nos formularios
componentes, a partir das operacees na visa). Na inclusdo de uma DEVOLUCAO, por
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exemplo, FORM1 e FORM2 devem ser consultados, e FORM3 deve ser chamado com
alteracdo.

Na secdo atividade, sdo definidas as prd-condicOes da visao
(HABILITA-DEVOL) e as transformacOes a serem efetivadas (EFETIVA-DEVOL). A
secao apresentacao define regras de formatacdo e restituicdo, como na definicdo
do tipo form. No exemplo da figura 2.8, estd especificada uma acdo de apresentacdo
que impede a alteracdo de contetidos de campos: APRESENT-LEITURA. A mesma d
necessaria pois o grupo de campos a qual esta associada foram manipulados pela outra
visao: LOCACAO.

Cabe chamar a atencdo que uma correta apresentacdo a essencial para a correta
interpretacdo de urn campo em particular. Esse aspecto d uma das conclusOes de [RUI 87] e o
exemplo para o campo VALOR foi apresentado, originalmente, em [RUI 89]. A figura 2.9
mostra, como exemplo, duas diferentes apresentacOes para urn contetido do campo VALOR.

0103891800	 conteirdo do campo no banco de dados

$1,038,918.00 4- apresentacdo correta do campo

01/03/89 18:00 4- alternativa incorreta de apresentacdo do campo

Figura 2.9: Duas formas diferentes de apresentar o campo VALOR.

A descricdo das propriedades dindmicas dos formuldrios 6 realizada nas visOes. Assim
feito porque a visao habilita a janela de dados para o usudrio efetivar suas transacoes. E

nesse momento, portanto, que devem ser garantidas as propriedades dindmicas, ou seja, as
restricOes que sdo pertinentes as atividades em si e ndo aos formuldrios. Nos formuldrios sdo
descritas as restricOes de integridade que devem ser satisfeitas permanentemente: as restricOes
estaticas. Ndo estdo presentes as restricOes entre tipos de formuldrios: estas sdo descritas,
como restricOes dindmicas, nas visOes.

visao, no sistema de formuldrios eletrOnicos, implementa o conceito de transacdo de
SGBD. Para a realizacdo de uma transacdo interessa o estado atual do banco de dados, ou
seja, se urn usudrio fiver uma determinada transacdo a fazer no banco de dados, ela pole ser
valida num instante e ser invalida no instante seguinte.

2.1.5. Urn Ambiente para Implementacäo de AplicacOes de EscritOrio sobre
Formularios Eletremicos

Urn ambiente adequado para implementacdo de aplicacOes de escritOrio baseadas em
formuldrios eletrOnicos estd descrito em [RUI 89]. A descricao de uma aplicacdo, no modelo
de dados, a feita de maneira semelhante a definicdo de constantes, tipos e variaveis da
linguagem Pascal. A figura 2.10 mostra uma descricdo apropriada para a aplicacdo exemplo.
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bancodedados AUTOLOCADORA(inicializa);
const
/* especificacao dos nomes dos executaveis das acoes de conteudo*/
VERIF-CEP = "F:VERIFCEP.EXE";
VEFIFICA-CPF = "F:VERIFCPF.EXE";
VERIFDIG = "F:VERIFDIG.EXE";
CALCVALCOMB = "F:CALVLCOM.EXE";
CALCVALKMROD = "F:CALVLKMR.EXE";
CALCVALNDIAS = "F:CALVLNDI.EXE";

/* especificacao das pre-condicoes e das transformacoes */
HABILITA-DEVOL = "F:HABILDEV.EXE";
EFETIVA-DEVOL = "F:EFETDEV.EXE";

/*especificacao dos nomes de executaveis das acoes de
apresentacao*/

APRESENTA-CABEC	 "C:APRCABEC.EXE";
APRESENT-MOLDURA = "C:APRMOLD.EXE";
APRESSENTA-TEMPO = "C:APRTEMPO.EXE";
APRESENTA-VALOR = "C:APRVALOR.EXE";
APRESENT-LEITURA = "C:APRSOLEI.EXE";

/* definicao de tipos de dados com eventuais acoes Fig. 2.5 */
tipo
CEP = string[81:VERIF-CEP;/* associacao de acoes de conteudo */

/* definicao de tipos form - formularios Fig. 2.5 */
tipo
FORM1(Cadastramento de Clientes - Pessoa Fisica)
form

/* definicao de tipos visao - visoes de formularios Fig. 2.8 */
tipo
DEVOLUCAO(Devolucdo de Veiculo):
visao

/* definicao de variaveis sobre tipos form e visao, e mapeamento
com agentes do escritorio */

var
LOCADORA-FORM1(Ivete,Cleusa,Chefe):FORM1;
LOCADORA-FORM2(Evandro,Chefe):FORM2;
LOCADORA-LOCACAO(Marlene,Lucia,Carlos,Chefe):LOCACAO;
LOCADORA-DEVOLUCAO(Carlos,Noronha,Chefe):DEVOLUCAO;
LOCADORA-BONS-CLIENTES(Chefe):FORM4;

Figura 2.10: Definicdo das Varidveis e do Mapeamento entre Variaveis e Usuarios.

A definicdo de uma aplicacdo inicia por bancodedados AUTOLOCADORA
(inicializa);. AUTOLOCADORA é o nome da aplicacao e inicializa é a
opcdo de execucdo do compilador de esquemas (inicializacao do banco de dados). Na
definicao de constantes é feita a vinculacdo entre os identificadores das funcOes
especificadas nos diversos contextos e os correspondentes programas em disco. A
definicdo de tipos form e visao seguem as regras descritas nas sec -6es 2.1.3 e 2.1.4,
respectivamente. 0 mapeamento entre usuários e formularios/visOes é feito na definicdo
das variaveis sobre os tipos formulario e visao. Atravës deste mapeamento é
disciplinado o use dos formularios pelos funcionarios dos escritOrios.

A distribuicdo de pessoal em Autolocadora é a seguinte: Ivete e Cleusa
efetuam o cadastramento de clientes (FORM1); Evandro é o responsavel pelo
cadastro de veiculos (FORM2); para a locacdo, Marlene e Lucia estdo alocadas
(LOCACAO); Noronha atende a devolucdo de veiculos (DEVOLUCAO); Carlos
tanto pode registrar locacOes (LOCACAO) como devolucaes de veiculos
(DEVOLUCAO); o Chefe pode efetuar todas as atividades dentro da autolocadora
(FORM1, FORM2, LOCACAO, DEVOLUCAO, FORM4).
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0 sistema de formuldrios eletrOnicos prOprio para executar aplicacOes de
escritOrio sobre formularios foi apresentado, originalmente, em [OLI 89] e foi descrito,
em detalhes, em [RUI 89]. A figura 2.11 mostra a arquitetura desse sistema.

Figura 2.11: Arquitetura de um Sistema para Formularios EletrOnicos.

Uma c6pia da Interface de Manipulacdo de Formularios, junto corn as AO-es
de Apresentacdo e dos Drivers de Formatacdo, reside em cada estacao de trabalho. Isto
6 necessdrio porque cada tipo de estacdo tern urn conjunto de peculiaridades em termos
de formatacdo, como cores, resolucdo etc. Um prot6tipo da interface de manipulacdo
de formuldrios, para estacOes do tipo IBM-PC, foi implementado como urn trabalho de
conclusdo ([SCL 88]).

No servidor de foimularios residem: (1) o Servidor de Arquivos de
Formularios, (2) o Banco de Dados, (3) o Dicionärio de Dados, (4) as Primitivas
de Manipulagao, (5) o Compilador de Formuldrios, e (6) as AgOes de ConteCido.
A comunicacdo entre o servidor e as estacOes clientes 6 feita sobre uma LAN
(Ethernet, por exemplo).

A interacao entre a IMF e o Servidor de Arquivos de Formularios 6
estabelecida por meio de quatro arquivos localizados no computador servidor. Dois
destes arquivos sdo usados para entrada e dois sao usados para safda. Cada par consiste
de urn arquivo de controle e de urn arquivo de dados. 0 arquivo de controle 6 usado
para a especificacdo de comandos e para indicadores de estado. 0 arquivo de dados 6
usado para a transferesicia de uma instancia de formuldrio.

A interacdo entre a IMF e o Diciondrio de Dados (DD) 6 efetivada pelo use
das primitivas do DD. A IMF seleciona os formularios/visOes, localiza as definicaes e
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as armazena em uma area de trabalho local. Baseada nestas descrieOes, as visOes sdo
construidas pela execuedo das Aches de Apresentacdo (rotinas Pascal residentes nas
estacOes de trabalho). Esta seqtiencia de execucoes 6 ordenada por prioridades. As
Aches de Apresentagäo associadas a tipos de dados tern maior prioridade que as
awes associadas a campos, grupos de campos, e formuldrios, nesta ordem.

A IMF produz a melhor apresentaedo possivel de um formuldrio pela aplicaedo
das NO- es de apresentaedo. Para gerenciar os limites fisicos de cada estacao de
trabalho, cada tipo de dispositivo ffsico tern um driver (Drivers de Formatac5o)
capaz de traduzir a formatacdo ideal nas reais capacidades desse dispositivo. Esta
estrutura prove independencia entre o sistema e os recursos de restituiedo das estaeOes
de trabalho.

0 controle da interface de usuario é efetivada por navegacdo por menus e por
apresentaedo de formularios. A navegaedo por menus guia o usuario do sistema a
rapida seleedo de formuldrios. Estes menus sdo: um menu principal, para a seleedo dos
metodos de acesso, e selecdo orientada por menus para a escolha de variaveis
f orrri/vi sao. Quando uma atividade 6 escolhida, as ocorre,ncias de vi sao sdo
apresentadas para que o usuario possa selecionar e manipular a que the convem. Este
mecanismo 6 executado pelo subsistema de controle do fluxo de formuldrios, baseado
no esquema do escritOrio e nos efetivos contendos dos formuldrios.

2.2.	 AnAlise das Pesquisas desenvolvidas em Formularios EletrOnicos

Os trabalhos desenvolvidos corn formuldrios eletrenicos clarificaram as caracteristicas
principais das aplicacOes de escriterio, confirmando como adequado o conjunto de aspectos
apresentados, inicialmente, na introduedo. Entretanto, esses trabalhos produziram urn modelo
de dados complexo. A época dos primeiros esforcos nas pesquisas sobre formuldrios, o poder
de descricao de dados oferecido pela linguagem Pascal era superior ao oferecido pelas DDL
(linguagem de descried° de dados) oferecidas pelos SGBD ate entao. Partiu-se do patamar da
linguagem Pascal para a construedo de um modelo de dados para formuldrios eletrOnicos.

0 poder de descried° oferecido originalmente pela linguagem Pascal é insuficiente
para as necessidades dos formularios. As carencias supridas pelo modelo de dados para
formuldrios eletrOnicos foram:

Urn mecanismo para definiedo de nomes de campos e de formuldrios para
possibilitar a manipulacdo, por parte dos agentes, pela denominacdo familiar a estes
(e n -do pelos normalmente ininteligfveis indentificadores).

A definiedo de operacOes e restrieOes de integridade tanto a nivel de tipos de dados
e de campos como a nivel de formularios e visOes. Sem este mecanismo, o poder
de definiedo de tipos de usuario ficaria significativamente restrito.

A possihilidade de definir procedimentos para efetivar consistencias cruzadas tanto
entre formuldrios e visOes diferentes como para registros de urn mesmo formuldrio
ou visdo. Estes procedimentos sdo descritos pela declaracdo de awes de contetido,
em opera cao de um formuldrio.

Urn mecanismo de definiedo de transaeOes de usuario para poderem ser delinidas as
propriedades dindmicas das aplicaeOes. Estas propriedades consubstanciam-se em



39

prë-condic -Oes a serem satisfeitas pelas transaeOes e regras de transformacdo de
dados, e sdo definidas em at ividade de uma visdo.

As dificuldades enfrentadas no desenvolvimento desse projeto resultaram na
necessidade de investir a maior parte dos esforcos na construedo de urn gerenciador de dados
para formuldrios. Isto fez com que ndo fosse dada a devida importhcia aos outros aspectos
como o de descrever as transacOes de usuario, de dar suporte as atividades corn tomada de
decisdo e de especificar as regras de apresentacdo dos formuldrios. Pelo modelo, as transacOes
corn tomadas de decisan associadas nao sdo identificadas nem especificamente suportadas.

Para mostrar que os aspectos que caracterizam aplicacOes de escrit6rio, apresentados
no capftulo 1, constituem um conjunto adequado de propriedades dessas aplicacCies, serdo
discutidas nas see -Oes seguintes, para cada aspecto, as realizacOes das pesquisas sobre
formuldrios eletrOnicos, as dificuldades encontradas e as carencias detectadas, tanto no
contexto de descriedo como no de implementacao.

2.2.1. Descentralizacäo das Atividades

AplicacOes de escritOrio sdo aplicaceies cujas atividades sdo realizadas, na maioria dos
casos, em urn ambiente descentralizado. Isto é conseqiiencia das prOprias caracterfsticas que os
escrit6rios possuem: grande mlmero de pessoas trabalhando, e cada uma executando urn
conjunto particular de atividades.

No exemplo da autolocadora (seedo 2.1.1) fica patente a descentralizacdo das
atividades executadas. Na recepedo da loja, trabalham as funciondrias (Ivete e Cleusa)
que recebem os clientes e que cadastram os dados deles, caso necessdrio. Urn grupo
diferente de funciondrias (Marlene e	 localizadas a esquerda da autolocadora,
apoiam os clientes na escolha dos velculos desejados e realizam as locacOes. A
passagem de can-os ao lado delas (ver figura 2.1) serve, justamente, para a entrega, aos
clientes, dos velculos locados. No lado oposto, o direito, urn grupo de funciondrios
(Carlos e Noronha), recebe, de volta, os velculos locados e efetua a cobranca. A
passagem de can-os no lado deles serve para a entrada de velculos na autolocadora. No
fundo da loja ficam: o chefe, que coordena todos os funciondrios e o responsdvel pelo
registro de velculos (Evandro).

Nos aspectos de implementacdo, considerando a descentralizacdo das atividades, as
alternatives disponfveis hoje, para implantar SIE, em computadores, podem ser classificadas
em tres tipos: (1) microcomputadores individuais para cada funciondrio ou grupo de
funcionthios (secao), (2) urn computador central mais uma rede de terminais espalhados e (3)
uma rede de estacOes de trabalho conectadas entre si em uma rede local. A terceira alternativa
tern sido proposta como a melhor solucao ([EDE 94]) por incorporar vantagens das duas
anteriores: integraclio dos dados, hem como o aproveitamento dos recursos oferecidos pelos
microcomputadores aos sous usuarios em termos, principalmente, da qualidade da interface
(ambiente grafico, "mouse" etc).

Os aspectos pertinentes a gerencia de distribuicao dos dados pressupOe-se atendidos
pelo SGBD de base e pelo sistema operacional da plataforma. Portanto, corn relacdo a
descentralizacao das atividades, no contexto de implementacao, a postura assumida 6 a de que
a mesma 6 suprida pela plataforma computacional de base, ou seja, uma rede de estac -Oes de



trabalho em uma arquitetura cliente-servidor o que, alias, nao difere da maioria das solucOes
propostas, atualmente, para sistemas de informacao convencionais.

A questao que se coloca 6: no contexto de descricao de aplicacOes de escfit6rio,
importante representar a descentralizacao das atividades? Ou, de outra forma: a representacdo
do lugar onde 6 realizada uma atividade (localizacao eletrOnica) 6 uma propriedade importante
a ser descrita em um modelo para aplicacOes de escritOrio? Sim, porque, muitas vezes, a
realizacao de uma atividade sobre objetos de mesma classe, corn contelidos semanticamente
equivalentes, ao ser efetivada por agentes diferentes, pode produzir resultados diferentes.

Na autolocadora, se uma pessoa muito especial para o chefe vem locar urn
veiculo, pode o chefe dispensar esse cliente do pagamento de qualquer caucao, o que
Marlene e Lucia nao fariam (por nao estarem instruidas para tanto). 0 maxim° que elas
fariam seria diminuir a cobranca da mica° caso o cliente estivesse catalogado como
"born" cliente.

Em outras aplicacOes, esta necessidade fica mais evidente. Para um sistema de
automacao judicidria hipotdtico, processos sao distribuldos, por sorteio, para diferentes jufzes.
A decisao que urn juiz toma em urn processo 6 imprevisivel. Pode-se, no maxim°, especular
sobre probabilidades de uma decisdo ser dada em uma certa direcao. Este 6 urn caso tipico no
qual o lugar do objeto de escrit6fio faz diferenca para como a atividade 6 realizada. Este
exemplo d explanado, corn mais detalhes, no capitulo 5.

0 modelo de dados para formuldrios eletrOnicos nao contempla a descricao de lugares
no escrit6fio. Uma rede de Petri de alto nivel. correspondente a uma aplicacao modelada, pode
representar as diferentes localizacOes dos objetos de escritOrio. Na autolocadora, por exemplo,
Carros Disponiveis e Carros Ocupados constituem deferentes locais do formuldrio
Cadastramento de Veiculos (FORM2). 0 problema 6 que a eventual representacdo de lugares
de objetos na rede de Petri de alto nivel 6 perdida quando 6 feito o mapeamento para o modelo
de formularios. Portanto 6 necessdfio, a nivel de descricao de aplicacOes de escritOrio,
representar a descentralizacao das atividades, no modelo (ou modelos) empregado.

2.2.2. Assincronismo entre as Atividades

0 assincronismo existente entre as atividades de urn escfitbrio nao difere, em
essencia, do existente em sistemas convencionais. A diferenca esta no fato de que, nos
escfit6rios, a quase totalidade das atividades de uma aplicacao sao realizadas junto ao
computador enquanto que, em sistemas convencionais, as funcOes que consomem mais
recursos sao aquelas com nouca ou nenhuma interacao corn os usudrios. Nestas Ultimas, 6
necessario garantir, tao somente, a consistO,ncia e a nao interferencia das atividades entre si.

Na autolocadora praticamente todas as atividades sao assincronas: enquanto
urn veiculo esta sendo arrendado, outro esta retornando e, inclusive, urn novo pode
estar sendo adquirido. Interessa somente garantir a integridade do banco de dados: urn
veiculo somente pode ser alugado se existir e estiver disponivel; a devolucao de um
veiculo exige que tenha lido feito o registro da locacao etc.

No contexto de implementacdo, o suporte computacional necessafio para contemplar
o assincronismo entre atividades 6 o mesmo para aplicacOes convencionais: computador
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servidor de porte adequado, corn urn sistema operacional multiprogramado e um SGBD que
contemple o controle de concorrencia.

No contexto de descried°, as pesquisas de formuldrios eletrOnicos levaram a utilizar
redes de Petri de auto nivel como formalismo de descried° do assincronismo entre atividades.
Hd urn mapeamento direto dos componentes do modelo de formuldrios (forms e visOes) para
os elementos de uma rede de Petri de alto nivel (Predicados e TransieOes, respectivamente).
Entretanto, a reciproca nao 6 verdadeira: os componentes de uma rede de Petri de alto nivel
ndo sdo mapedveis, diretamente, para os componentes do modelo de formuldrios. Isto dificulta
o emprego direto de redes de Petri de alto nivel como formalismo para descried() do
comportamento de SIE. 0 mais adequado seria urn formalismo tinico que tivesse
caracteristicas semelhantes mas que empregasse, como componentes de modelagem, somente
objetos de escrit6rio e atividades.

2.2.3. Diferenciacdo do Trabalho Executado

A caracteristica de diferenciaedo do trabalho exercido no ambiente de urn escritOrio
ndo difere, essencialmente, da diferenciaedo do trabalho realizado em uma aplicacdo
convencional. Os SGBD convencionais oferecem os recursos necessarios para esta
especializacdo: as visOes. As necessidades das aplicacCies, em escrit6rios, sdo as mesmas. E
necessdrio restringir o acesso aos dados, de acordo corn criterios de autorizacdo, corn o intuito
de delimitar as responsabilidades sobre os dados.

As atividades principais da autolocadora: locaedo, devoluedo e aquisiedo de
novos veiculos, sao realizadas por profissionais especializados. Excetuando-se o Chefe,
quern trabalha, por exemplo, corn a recepedo de clientes efetiva, somente, esta
atividade.

A diferenciacdo do trabalho executado 6 uma caracteristica importante de SIE e
adequadamente contemplado pelo modelo de formuldrios. Na definiedo de varidveis (figura
2.10), 6 feito o mapeamento entre as visOes e os agentes. Evidentemente, 6 necessdrio ter uma
visa° para cada diferente atividade a ser realizada em uma aplicaedo.

Portanto, tanto para o contexto de descried() como para o contexto de
implementacdo, as pesquisas sobre formuldrios eletrOnicos contemplaram solucOes adequadas
para a diferenciaedo do trabalho executado. Como conseqiiencia, solucOes para o dominio de
aplicacOes de escritOrio devem, tambem, contemplar esse aspecto.

2.2.4. Variavel Grau de Determinismo

0 grau de indeterminaedo implicit° a cada atividade esta presente nas aplicacOes
convencionais mas ndo 6 claramente identificado. Tern se considerado que, nos sistemas de
informaedo convencionais, o grau de indeterminismo das atividades ndo provoca maiores
preocupacOes por serem, em sua maioria, sistemas a nivel operacional onde raramente estdo
envolvidos processos de tomada de decisdo. Admite-se que, pelo processo de modelagem, 6
possivel determinar precisamente as acOes do agente junto ao sistema, independentemente do
grau de liberdade, na tomada de decisdo, que seja preprio do agente. Tal consideracdo,
todavia, 6 incorreta.
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Na autolocadora anteriormente descrita, ha atividades coin diferentes graus de
determinismo. No entanto, por ter sido modelada em formuldrios eletrenicos, ndo fica claro
onde hd tomadas de decisdo nem em que magnitude. Para exemplificar, sera usado urn sistema
de automaedo para um Departamento de Recursos Humanos (DRH) de uma inddsuia
metaldrgica.

Num processo de admissdo, fica patente o grau de indeterminismo da
atividade do usuario. Dependendo da vaga a que se destina o recrutamento, hd urn
processo de maior ou menor complexidade a ser realizado. A modelagem da aplicacdo,
na parte implementada no computador, 6 a mesma. Sdo necessarios os dados de
cadastramento do candidato e a vaga na qual esta sendo feita a admissdo. A diferenca
esta nas opcOes a serem tomadas dependendo da qualificacdo exigida do candidato e da
vaga a ser ocupada atraves do processo de selecdo.

No caso de uma vaga para serralheiro, o processo de seleedo 6 claro: devem
ser catalogados os candidatos, a sua experiencia anterior na mesma atividade ou
atividades afins e as pretensOes salariais. A tomada de decisdo associada implica em
classificar os pretendentes, de acordo corn a qualificacdo e experiencia, e admitir aquele
cuja pretensdo salarial esta de acordo corn o piano de cargos e saldrios da empresa.

No caso de uma vaga para gerente, o processo de selecdo 6 mais complexo:
al6m do cadastro, 6 necessaria a andlise do "curriculum vitae", entrevistas, cartas de
recomendaedo e de outros dados dteis para a avaliaedo. 0 funciondrio do DRH ndo
decide quem 6 o selecionado. Urn relat6rio circunstanciado circula pela diretoria onde
seus membros opinam a respeito. A decisdo 6 tomada pelo diretor-presidente e
repassada ao DRH. 0 selecionado, entdo, 6 cadastrado no sistema.

0 exemplo 6 elucidativo: a atividade realizada, vista pelo lado do computador, 6 a
mesma. 0 processo de tomada de decisdo 6 que segue diferentes alternativas.

0 varidvel grau de determinismo, que configura atividades corn tomada de decisdo,
suportado de maneira simplificada pelo modelo de formuldrios. Urn form ou uma vi sao,
pela apresentacao, mostra ao agente que dados ele pode visualizar e que dados pode
atualizar. Entretanto, se a atualizacdo 6 urn procedimento mecdnico de cOpia de dados
externos ou fruto de uma complexa elaboraedo, 6 urn aspecto ndo identificado no modelo de
dados. Isto acontece porque a fronteira de implementacdo 6 definida no contexto da rede de
Petri de alto nivel (na figura 2.2, o polfgono tracejado denota essa fronteira). 0 problema que
ocorre 6 que o formalismo empregado na modelagem conceitual, redes de Petri de alto nivel, 6
capaz de representar a dindmica das aplicacOes mas ndo tem condicOes de representar os
formularios e as visCies de fommlarios dessas mesmas aplicaeOes. Por outro lado, ao chegar o
momento de descrever os formuldrios e as visOes, para uma aplicacdo de escritOrio, no modelo
de formuldrios, a decisdo de que objetos de escritOrio e atividades devem ser implementados jd
foi tomada e, por conseqtiencia, fica impraticdvel tentar identificar e classificar eventuais
processos de tomada de decisdo em atividades. Portanto, no modelo de formuldrios sao
descritos, apenas, os componentes a serem implementados.

E necessario, portanto, que o formalismo empregado na modelagem conceitual
utilize, como componentes de descried°, atividades e objetos de escrn6rio, para que a decisdo
de qual parte da modelagem deve ser efetivamente implementada seja tomada ap6s a completa
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descricao da aplicacdo, pemfitindo melhor identificar e, possivelmente, classificar as possiveis
tornadas de decisdo em atividades.

2.2.5. Complexidade dos Objetos Manipulados

A complexidade dos objetos manipulados d urn dos aspectos de Clara diferenciacao
entre sistemas de informacdo convencionais e sistemas de informacdo de escritOrios. Os
escritOrios trabalham, eminentemente, corn documentos. Documentos possuem a sua semantica
implicita. Os exemplos mais ilustrativos sdo os documentos chamados oficiais, tais como,
requerimentos, oficios, pareceres, atas etc. Ha toda uma disciplina a ser obedecida na
elaboracao deles. Assim, a des d agregada a sernantica explicita da empresa, como a razdo
social, CGC, os agentes autorizados a assinar os documentos, o rol de clientes e fornecedores
etc.

Para o exemplo do DRH supra citado, os documentos manipulados sao, dentre
outros: "curricula-vitae", pareceres, relatbrios de entrevista, descricOes de treinamento,
legislacao (leis, decretos, portarias, CLT etc.), diretrizes da diretoria e piano de cargos
e salarios (corn descricao de cada funcao).

A complexidade dos documentos, hoje, pode ser considerada em sua quase totalidade.
Pelo estägio atual das plataformas computacionais, hoje d possivel adaptar o computador as
necessidades de estruturacdo e de manipulacdo de documentos, ao inves de limitar os mesmos
as possibilidades das maquinas. Entretanto, a dpoca do inicio das pesquisas sobre formularios
eletrOnicos (1985) nao era assim. As estacOes de trabalho tipicas eram computadores IBM-
PCXT, ou compativeis, corn videos monocromaticos de baixa resolucdo (padrao CGA) e corn
uma acanhada capacidade de armazenamento (da ordem de 10 MBytes em disco). Devido a
ambientes desse tipo d que decidiu-se trabalhar sobre formularios e concentrar os esforcos no
controle e acompanhamento das atividades de escritOrio.

Em termos da complexidade de objetos, o modelo de formularios permite associar
operacOes, restricôes de integridade e regras de apresentacao aos tipos de dados basicos
oferecidos pela linguagem Pascal. Entretanto, documentos tern uma estruturacao bem mais
complexa que a oferecida pelo modelo de formularios e tem caracteristicas multimidia.
Portanto, urn modelo de dados que busque ser capaz de representar os documentos em sua
plenitude se faz necessario.

2.2.6. Discussäo

No contexto de implementacao, os trabalhos sobre formuldrios eletrOnicos mostram
que uma rede de estacOes de trabalho mais urn computador corn urn sistema operacional
multiprogramado e urn SGBD corn controle de concon-encia, autorizacao e visôes, em uma
arquitetura cliente-servidor, 6 necessäria para a execucao de uma aplicacao de formularios
eletrOnicos. Entretanto, nao 6 suficiente! Para a implantacao de operacOes, restricOes de
integridade e de consistencias cruzadas, foi necessario partir para a construcao de um sistema
gerenciador de formularios. A especificacao desse gerenciador foi feita em [KOR 87]. 0
problem da implementacdo desse gerenciador foi que, por urn lado, o esforco de programacao
necessario estava sendo muito grande e, por outro lado, o mesmo nao contemplava,
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originalmente, o gerenciamento da dindmica das aplicac -Oes de escritOrio, sobre formuldrios,
em termos de lugares de objetos, pr6-condieOes e transformae-Oes.

Com o corner do tempo, constatou-se que as dificuldades enfrentadas pelo projeto
eram bastante semelhantes as enfrentadas por outras linhas de pesquisa em banco de dados. 0
paradigma de orientaedo a objetos, para bancos de dados, tern sido apresentado como a
soluedo, em termos de gerencia de dados, para diversas aplicacOes ditas ndo convencionais. A
partir de entao, a enfase dada no projeto foi a de buscar posicionar-se como usudrio de
SGBDOO e investir na descried° e execuedo de atividades sobre objetos de escrit6rio.

No contexto de descried°, o use de redes de Petri de alto nivel mais o modelo de
formuldrios permite descrever aplicac -Oes de escrit6rio baseadas nesses objetos. 0 problema
esta em ter-se alguns aspectos de escritOrio nao implementados porque apenas da modelagem
feita no modelo de formuldrios 6 produzida a aplicaedo. Esses aspectos sdo: a descentralizaedo
das atividades, o varidvel grau de determinismo e, de maneira parcial, o assincronismo entre
atividades. Isso acontece porque redes de Petri de alto nivel 6 uma classe de formalismos
adequados para representaedo de sistemas concorrentes corn pontos de sincronismo, e o
modelo para formuldrios 6, tipicamente, urn modelo de descried° de dados.

2.3. Em Direcilo a um Modelo para Representacäo de Atividades em
AplicacOes de EscritOrio

Duas principais dificuldades ficaram evidentes nos trabaihos sobre formuldrios
eletrOnicos:

no contexto de implementacdo, o esforco para o desenvolvimento de um
gerenciador de foimuldrios adequado, e,
no contexto de descried°, as inconsistencias entre os modelos empregados
(redes de Petri de alto nivel e o modelo de formuldrios).

Para a primeira dificuldade, a decisdo tomada, a nivel de projeto, foi a de supor que a
gerencia de dados para formuldrios deveria ser suportada por um SGBDOO. Sistemas de
Bancos de Dados Orientados a Objetos tern sido apresentados como a soluedo de banco de
dados para as aplicaeOes ditas ndo convencionais, dentre elas, SIE ([ATK 89], [ STO 90]). Os
mesmos devem contemplar a capacidade de descried() de tipos de dados complexos mais
heranca e polimorfismo, dentre outras caracteristicas, associadas a recursos de gerenciamento
de dados, tais como, persistencia e gerencia de mem6ria secundaria. Jd existem SGBDOOs
comercialmente disponiveis que satisfazem, em grande parte, as caracteristicas propostas em
[ATK 89] e [STO 90]. 0 exemplo mais significativo 6 o 02 [BAN 88].

Urn SGBDOO 6, por definiedo, um ambiente de descried. ° e gerenciamento de dados
capaz de suportar objetos de escritOrio. Essa propriedade abre a perspectiva de terminar corn a
simplificaedo feita, no inicio do projeto, em estudar somente formuldrios eletrOnicos. Como
conseqUencia, 6 necessario discutir as caracteristicas que objetos de escrit6rio tern para
delimitar, adequadamente, as necessidades em termos de descried°. No capitulo 3 6
apresentada essa discussdo.
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A adocdo de urn SGBDOO, como gerente de objetos de escrit6rio, tende a
contemplar o aspecto de complexidade dos objetos manipulados que aplicaeOes de escrit6rio
tern. Como consequencia, o formalismo de descried() de aplicaeOes de escrit6rio deve ser
consistente corn o modelo de descried() de dados do SGBDOO e deve, principalmente, buscar
contemplar os outros aspectos de aplicae -Oes de escrit6rio: descentralizaedo das atividades,
assincronismo existence entre atividades, diferenciacdo do trabalho executado e variavel grau
de determinismo.

Isso justilica porque o modelo buscado 6 urn modelo para representacdo de atividades
em aplicacOes de escrit6rio: modelar a dindmica dessas aplicacOes e ser consistente corn
modelos para objetos de escrit6rio. No capitulo 3, a seguir, sdo discutidas, tambëm, as
caracteristicas de atividades tanto como componente da modelagem conceitual como
componente de implementacdo.



_
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3.	 OBJETOS E ATIVIDADES DE ESCRITORIOS

E apresentada, na sendo 3.1, uma discussao sobre as necessidades de representacdo
que objetos de escritOrio tem, e discutidos como as mesmas se refletem no modelo de dados
que descreve a biblioteca de objetos, quando 6 buscado maximizar o potencial de reutilizacdo
dessa biblioteca. Na secdo 3.2, atividade é discutida como um componente de modelagem
conceitual, componente de implementacdo e componente reutilizavel, e são descritas as
caracterfsticas que o modelo de dados orientado a objetos, que implementa a biblioteca de
classes reutilizaveis de escrit6rio, deve contemplar para permitir a interacdo coat atividades.
Por fim, na sec -do 3.3, são sintetizados os principais aspectos de descricdo necessärios para a
completa modelagem de aplicacOes de escrit6rio, que são empregados na avaliacdo de modelos
semelhantes feita no pr6ximo capftulo e que serve de referencial para o modelo apresentado no
capftulo 5.

3.1.	 Objetos de EscritOrio

Ndo existe uma definicdo unica, aceita por todos, sobre o que significa ser orientado
a objetos. [McG 92] considera que objetos, classes e heranca são os conceitos indispensaveis
na orientacdo a objetos. [RUM 91] considera que identidade, classificacao, polimorfismo e
heranca sao os conceitos sempre presentes. [COA 92] entende que classes e objetos +
heranca + comunicacao por mensagens, formam a equacdo que permite reconhecer o
enfoque baseado em objetos.

Patrocinado pelo consOrcio Altair, um conjunto de pesquisadores, pertencentes a
diferentes centros de pesquisa, apresentaram um manifesto ([ATK 89]) onde foram colocadas
uma s6rie de caracterfsticas que, segundo eles, SGBD deveriam possuir para serem
considerados como SGBDOO. Esse manifesto serviu como referencial para o desenvolvimento
do SGBDOO 02 [BAN 88], considerado por muitos como sendo o exemplo mais completo e
rigoroso do paradigma de orientacao a objetos aplicado a bancos de dados. Por esse motivo,
inclusive, a formalizacão do modelo apresentado nesta tese, no capftulo 6, partiu da
formalizacdo de objetos feita para o modelo de dados do 02 (formalizacdo apresentada em
[LEC 88]).

Segundo [DIT 90], "Urn sistema de gerencia de banco de dados orientado a objetos
um sistema de gerencia de banco de dados, corn urn modelo de dados orientado a objetos". As
caracterfsticas essenciais que o modelo de dados de um SGBDOO deve ter, segundo
[ATK 89], sdo:

objetos complexos,
identidade de objetos,
heranca,
encapsulamento,
polimorfismo,
sistema de tipos ou de classes,
ser extensfvel, e
completeza computacional.



48

A abordagem adotada nesta tese é supor que um SGBDOO esta disponivel, e que o
mesmo oferece todas as caracteristicas de armazenamento e manipulacao exigidas pelos
objetos de escritOrio.

Para a representacao de objetos, vdrias t6cnicas de modelagem ([BOO 91],
[COA 92], [RUM 91]) apresentam formas diagramdticas para descricao de uma biblioteca de
objetos. Sao representativos, o modelo de objetos de [RUM 91] e o modelo de classe &
objeto de [COA 92]. Esses modelos tem poder de descricao praticamente equivalente.

3.1.1. Objetos de EscritOrio como Componentes Reutilizaveis

Reutilizacdo 6 urn conceito que tern recebido mais atencao, ultimamente, devido ao
maior emprego do paradigma de orientacao a objetos, em SGBDs e em tecnicas de
desenvolvimento de aplicacOes, pois sao esperados ambientes de andlise, projeto e
implementacao de sistemas mais adequados ao reaproveitamento intensivo de componentes
conseguindo, a longo prazo, economia de escala, tanto em custos como em prazos.

Nao Basta, entretanto, definir os componentes de uma aplicacao como classes para
des serem, automaticamente, reutilizdveis [McG 92]. A experiencia tern demonstrado que
classes estaveis e reutilizaveis ndo sao projetadas do inicio, mas sao "descobertas" atraves de
urn processo repetitivo de testes e aperfeicoamentos [JOH 88] apud [GIB 90]. Na
implementacdo da biblioteca de classes do prot6tipo desenvolvido para a tese, o autor
enfrentou essas diliculdades. A principal conclusao dense esforco 6 que o desenvolvimento de
uma biblioteca de classes deve visar, principalmente, a reutilizacao [RUI 92]. Existem estudos
quantitativos mostrando que a reutilizacao de componentes aumenta significativamente a
produtividade de uma equipe de desenvolvimento de sistemas e que, corn o use de uma
linguagem de programacao orientada a objetos, portanto, reutilizando classes, o ganho 6 ainda
maior [LEW 91].

Para [McG 92], "se uma classe destina-se a ser reutilizada, entelo a tnesma deve ser
reconhecida fora da aplicacdo especifica para a qual ela foi inicialmente identificada. (...)
Isto implica que o desenvolvimento de uma classe deve ser tao independente quarto possivel
da aplicacdo para a qual ela e imediatamente destinada." e conclue que "e ulna decisdo
acertada, por parte de uma empresa, investir no completo desenvolvimento de cada classe
inicialmente, pois os custos de projeto irao facilmente ser recuperados durante
manutenceio". Portanto, "classes baseadas no dominio do problema ireio ser mais reutilizciveis
e requererdo menos modificacdes que as baseadas nas informacOes especIficas da solucdo".

Segundo [McG 92], existem quatro niveis de reutilizacao: abstrato, instancia, "caixa
preta" ou "caixa branca". Reutilizacdo no nivel abstrato significa usar drvores, ou grafos, de
heranca para melhor entender e classificar os objetos da aplicacao. Reutilizacao no nivel de
instfmcia significa simplesmente char instancias de classes (segundo [McG 92], esta 6 a
maneira mais facil, rdpida e econemica de reutilizacao, sendo a forma mais empregada).
Reutilizacao no nivel "caixa preta" significa herdar int -cm-mac -6es de classes existentes, redefinir
alguns mdtodos e acrescentar novos comportamentos necessarios. Reutilizagdo no nivel "caixa
branca" significa ter acesso a implementacdo das classes e poder modificar as mesmas de
acordo corn os requisitos da aplicacao.
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Reutilizacdo de classes é uma t6cnica utilizada em linguagens de programacdo
orientadas a objetos, como Smalltalk, C++, Eiffel e Turbo Pascal. A biblioteca oferecida,
por exemplo, pelo Turbo Pascal for Windows (TPW) e pelo Borland C++ (BC++) chama-
se ObjectWindows [BOR 91], e oferece uma hierarquia de objetos para construcdo de
interfaces gralicas no padrao Windows mais urn conjunto de estruturas de dados, como listas e
listas ordenadas. Eiffel oferece, tambëm, uma sërie de bibliotecas de classes padrdo [MEY 90]:
(1) Kernel library: para arranjos, conversOes aritmdticas, entrada e safda e tratamento de
exce,cOes; (2) Support library: "browsing", persistencia e recuperacdo de objetos, testes e
depuracdo de classes, estrutura interna dos objetos, verificacdo de padrOes em strings,
operacOes matematicas, gerenciamento de mem6ria; (3) Data structure library: listas, drvores,
pilhas, filas, "hash tables" etc.; (4) Lexical library: analisadores lëxicos para linguagens
regulares; (5) Parsing library: para "parsers" e compiladores; (6) Winpack library: para
aplicacOes baseadas em janelas operarem corn terminais de caracteres; (7) Graphics library:
janelas, menus, tratamento de "mouse", figuras geomaricas etc. A forma de reutilizacao
colocada a disposicão do programador pelos ambientes de desenvolvimento dessas linguagens,
na maioria dos casos, é a reutilizacao "caixa preta" que permite proteger as implementacOes
originais de eventuais modificacOes.

[McG 92] trata de reutilizacdo no contexto de linguagens de programacdo. Afirma
que os ciclos de vida de classes e de aplicacOes sdo ortogonais entre si e cuja interseccdo
ocorre na identificacdo das classes da aplicacdo. A figura 3.1 mostra os ciclos de vida
apresentados em [McG 92]. Nesse trabalho sdo definidas as caracterfsticas de classes
reutilizaveis, os nfveis de reutilizacdo possfveis, proposta uma metodologia de reutilizacdo e
apresentado urn guia para compra de biblioteca de classes. 0 problema da abordagem
apresentada por [McG 92] é que classe é vista como definida em uma linguagem de
programacdo, com sous atributos e metodos, sem levar em consideracdo aspectos pertinentes
gerencia de dados, como persistencia e gerencia de memOria secunddria.

Figura 3.1: Ciclos de Vida der-Classes e de AplicacOes.r
1 111; ,L) I CUT() '
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Para esta tese, interessa que a biblioteca de classes esteja descrita em algum modelo
para objetos, para que o modelo de atividades possa buscar, na biblioteca, as classes que
devem	 participar de uma aplicacdo de escrit6rio. Espera-se que alguma ferramenta
automatizada esteja a disposicao para que o projetista possa visualizar essa biblioteca, nas
propriedades relevantes para reutilizacdo.

3.2.	 Atividades de EscritOrio

Atividade é o conceito principal do modelo desta tese, tanto como componente da
modelagem conceitual como da implementacdo de aplicacOes de escritOrios, e, nesses dois
contextos, 6 discutida nesta secdo.

Atividade 6 qualquer trabalho, executado no escritOrio, que consome tempo e
emprega recursos e cuja responsabilidade de execucao 6 atribufda a urn agente ou
grupo de agentes.

0 tempo consumido em uma atividade refere-sea dedicacao do agente para a
realizacao da mesma. Os recursos empregados sao informacOes, ou seja, os objetos de
escrit6rio utilizados ou produzidos pela atividade (essencialmente documentos). Apesar de ser
inerente a organizacao dos escrit6rios a clara identificacdo do responsävel (ou responsaveis)
pela execucao de cada atividade, ha uma grande interdependencia entre as mesmas.
Geralmente, cada professional depende da atuacao de outros para realizar seu trabalho e, por
sua vez, outros dependem de seus resultados. Ha, portanto, uma estreita cooperacdo entre as
diversas pessoas que ali trabalham, aspecto também ressaltado por [BRA 84]. Portanto, o
conjunto de atividades de uma aplicacao de escrit6rio representa a prOpria dinamica da
empresa, caracteriza o paralelismo existente entre as mesmas e da enfase a sincronizacao do
trabalho executado.

3.2.1. Atividade como Componente da Modelagem Conceitual

Atividade representa a interacdo de urn agente do escrit6rio corn a aplicacao, em sua
mesa de trabalho. Os objetos de escritOrio tramitam entre esses postos de trabalho
representando a prOpria dinamica dos documentos dentro das empresas. Portanto, a realizacdo
de uma atividade depende da presenca dos objetos a serem manipulados no posto de trabalho
do agente. Em aplicacOes de escritOrio, 6 particularmente interessante a representacao desta
dependencia pois, em muitos casos, o linico aspecto que diferencia atividades realizadas por
diferentes agentes 6 a disponibilidade de conjuntos contendo ocorrencias diversas de objetos
nos locais de trabalho desses agentes. Os objetos necessarios para a execucao de uma atividade
sdo resultantes, na maioria dos casos, das execucees de outras atividades. 0 conjunto de
atividades deve formar uma representacao consistente de uma aplicacao, assim como o
conjunto de postos de trabalho, que cada documento pode percorrer, deve representar tramites
consistentes, dos mesmos, nos escritOrios.

Em um determinado nivel de abstracao, uma atividade pode ser vista como elementar,
ou seja, parecer ser executada de uma s6 vez, por urn linico agente. Ao ser detalhada, ela pode
ser representada por urn conjunto de atividades onde diversos agentes atuam, em momentos
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diferentes, para a realizacdo da mesma. A decomposicao de uma atividade em subatividades
permite identificar novos objetos e novas atividades.

Atividades podem ser vistas como generalizacOes e agregagOes de outras atividades
facilitando, corn isso, a modelagem de aplicacOes de escrit6rio. Estas t6cnicas de abstracdo são
empregadas tanto nos metodos tradicionais de analise como nos mais recentes m6todos de
analise baseados em objetos, como [COA 92] e [RUM 91], para modelagem de dados. 0
significado da agregacao de atividades 6 semelhante ao da prepria atividade: varios conjuntos
de transformacOes sobre conjuntos determinados de objetos de escritbrio, sendo que cada
conjunto forma urn contexto consistente para o banco de objetos. As diversas composicOes
consistentes de atividades podem ser representadas por essas agregagOes. Com as mesmas,
podem ser descritas: restricOes de integridade em urn contexto mais abrangente, o conjunto de
atividades executadas por cada agente, o trdmite definido na aplicacdo para urn objeto ou
conjunto de objetos etc.

3.2.1.1. Agentes de Escrit6rio

Agentes de escritOrio sao os profissionais que realizam as atividades. Em escrit6rios,
as atribuicOes e responsabilidades desses profissionais sdo claramente definidas. Os pianos de
cargos e salarios das empresas espelham isso e descrevem a hierarquia existente entre os
diversos cargos. Urn chefe ou supervisor detdm, quase sempre, a autoridade de realizar as
atividades inerentes a sua posicdo mais as atividades de seus subordinados. Em muitos casos,
ainda, detern o poder de realizar uma atividade em urn contexto mais abrangente. Exemplo
disso seria a atividade de concessao de aumento de salario a urn funcionario da empresa. Por
hip6tese, o agente poderia conceder aumento a todos os funcionarios desde que o valor final,
para cada urn, ndo ultrapassasse o seu prOprio salario; quando isso acontecesse, seu chefe
imediato realizaria a atividade sem que essa restricao atuasse.

Al6m disso, urn mesmo conjunto de atribuicOes e responsabilidades, ou seja, urn perfil
profissional, pode estar vinculado a mais de urn agente. Isto caracteriza mais de uma vaga para
uma dada funclo em urn determinado departamento de uma empresa. Agentes de escritOrio
nao devem necessitar de formacdo especffica em informatica para poderem trabalhar corn SIE
[ELL 80], ou seja, os usuarios nä° devem ser considerados especialistas em computacao
[BRA 84]. Como conseqtiencia, a nomenclatura adotada para a modelagem de SIE deve ser
consistente corn a usada em escritOrios.

Poucas técnicas de modelagem representam agentes em seus modelos. [KUN 93]
descreve agentes como entidades externas que encontram-se fora do contexto do sistema de
informacdo. Sao !Reis, ern seu modelo, para mostrar as entradas e safdas da aplicacdo.
[HEU 91] apresenta diagramas ER-T, uma extensdo de redes de Petri de alto nivel que
combina o modelo Entidade-Relacionamento corn redes Compactas, e descreve agente como
algu6m capaz de produzir eventos externos, de entrada, corn valoracOes para variaveis
especificadas. Desta forma, o agente resolve as ambigtiidades eventualmente existentes nas
transic -Oes a ele vinculadas.

3.2.1.2. Tomada de decisdo

As atividades executadas nos escritOrios nem sempre sac) precisamente definidas. Em
muitas situac:Oes, o conhe,cimento necessario para executar uma atividade, ou seja, como
devem ser adequadamente manipulados os objetos de escritOrio, 6 prOprio do profissional
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responsavel por ela que, muitas vezes, nao dove (ou nao quer) tornar este conhecimento
Em outras ocasioes, podem haver nuances particulares, nessas atividades, que tornam

impraticaveis pre-deterrninar procedimentos. Segundo [ELL 91], isto acontece porque
escrit6rios sao sistemas abertos, onde as atividades do dia-a-dia sat) realizadas corn
informacOes incompletas e parciais. Ha, portanto, freqUentes indefinicOes nas aplicacOes de
escrit6rios, ou seja, sabe-se que uma atividade existe, que a mesma manipula urn conjunto de
objetos do escritbrio cujos contetidos iniciais e finais podem ser descritos, que urn agente (ou
grupo de agentes) tern a atribuicdo de realizd - la, mas nao 6 sabido, muitas vezes, como os
contaidos finais dos objetos sao produzidos a partir dos conteddos iniciais. Todavia, estas
indefinicOes nas atividades devem ser satisfatoriamente suportadas em modelos que as
representem. Em um sentido amplo, estas indefinicOes configuram processos de tomadas de
decisdo a serem executados pelas pessoas dos escrit6rios. [BRA 84] afirma que uma descried°
completa e formal de todos os aspectos do trabalho de escrit6rio 6 impraticavel devido ao
grande ntimero de exceeOes, casos especiais e "atalhos", que sat) dificeis de identificar e de
formalizar.

Segundo [BRA 84], nao somente dados sao pouco estruturados em SIE; tamb6m o
sao muitas das atividades que sao executadas sobre os dados. A mesma atividade pode ser feita
de diversas maneiras e obter os mesmos resultados. As instrucOes dadas ao funcionario para a
execucao de uma atividade sao freqiientemente incompletas e, para executar o trabalho, este
conta com sua prOpria bagagem de conhecimento. Varios outros trabaihos defendem pontos de
vista semelhantes: [WEI 89] e [ANG 92] afirmam que atividades em escrit6rios sao,
freqUentemente, pouco estruturadas; [ELL 80] e [ELL 91] afirmam que, em escrit6rios, as
informacOes sao incompletas para a execuedo de atividades, alem da freqUente ocorrencia de
excecOes. Portanto, parte da descried() de uma atividade pode pertencer ao agente (ou agentes)
responsavel pela sua execucao e nao ser, portanto, formalizavel.

A tomada de decisao presente, eventualmente, ern uma atividade 6 caracterizada,
justamente, pela ausencia de descried° de como os resultados sao obtidos a partir das entradas.
Mesmo nao conhecendo estas regras de transformacdo das entradas em saidas, as atividades
podem sempre ser representadas por entradas e resultados, pois, na hip6tese mais abrangente,
uma atividade manipula todos os objetos da aplicacdo. Os modelos resultantes de t6cnicas de
representacao de aplicacOes de escrit6rios devem tentar evitar descrever atividades corn esse
grau de abrangencia. No entanto, para serem adequadas, essas tecnicas devem ter poder de
descried° para tanto.

3.2.1.3. Fator tempo

Intuitivamente, o fator tempo esta sempre presente em sistemas de informacdo de
escrit6rios. Os agentes tern prazos para realizar as atividades sob suas responsabilidades. A
dificuldade esta em como representar essas restricOes temporais na aplicacao. [LIU 92]
emprega 16gica temporal de primeira ordem (FOIL) para definir pr6-condicOes, p6s-condic-Oes
e restrieOes de integridade no contexto da atividade. De maneira semelhante, [KUN 93] utiliza
operadores temporais para definiedo de pr6-condicOes. Os objetivos dos dois trabalhos sao
semelhantes: permitir a verificaedo de situaebes ocorridas antes da atividade e que nao possam
sec deduzidas corn os estados atuais dos objetos, e estabelecer condieOes que, ap6s a execuedo
da atividade, devam permanecer validas.

A definicao de fatores temporais para as atividades de urn SIE pode ser abordada de
duas maneiras: (1) periodos no ciclo de execucao da aplicacao onde cada atividade pode ser
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executada, e (2) tempo maxim° aceitdvel para a execuedo de uma atividade a partir do
moment() em que os objetos a serem consultados e transacionados encontram-sea disposiedo.
A primeira maneira 6 hoje caracterizada pelos cronogramas de execuedo de SI. Na UFRGS,
por exemplo, a matricula dos alunos de graduacdo 6 feita duas vezes ao ano, em periodos de
duas semanas. Fora desses periodos, ndo sdo permitidas matriculas. Nesta maneira, as
atividades ndo dependem dos momentos nas quais elas jd podiam ser realizadas. Devem ser
executadas para, eventualmente, todos os objetos de entrada, ate o fim do period° estabelecido
no cronograma.

Algumas tecnicas de modelagem implementam esta forma de representaedo de
aspectos temporais de aplicacOes sem, de fato, representar tempo. Um dos exemplos mais
significativos 6 apresentado em [RIC 82]. Nesse trabalho, a preparaedo de confer'encias de
trabalho da IFIP, como definido em [OLL 82a], 6 modelada usando Redes Inscritas, que 6 uma
classe de redes de Petri de alto nivel. Cada uma das atividades com periodos determinados
para execuedo tem, como um dos objetos de entrada, um objeto de controle, sem contendo,
cuja presenea equivale ao prazo estar correndo. 0 fim de urn prazo 6 determinado por uma
atividade de controle especial que retira (ou coloca) objetos de controle, nos lugares
apropriados, a disposiedo das atividades. Todas as tecnicas baseadas em redes de Petri de alto
nivel permitem esse artificio de modelagem.

A segunda maneira (tempo maxim° aceitdvel) suscita duas questOes:
0 prazo de uma atividade 6 pr6prio dela ou 6 conseqUencia dos objetos que ela
trata?
Como caracterizar o momento inicial e a forma como o prazo corre?

Para discutir as questoes acima, sera considerada a atividade a seguir, descrita de
maneira informal.

Atividade: Definiedo, circunstanciada, da empresa vencedora em um processo de
aquisiedo de materiais.

Objeto de entrada: Processo contendo Edital de Abertura de Licitacdo, Descried°
dos Materiais a serem Adquiridos e Propostas de Fornecimento das empresas.

Objeto de Saida: 0 mesmo Processo contendo, alern dos documentos jd presentes na
entrada, Quadro Resumo corn Definiedo do Vencedor.

Agente: Tecnico especialista em compras.

0 prazo maxim° para a realizacdo desta atividade pode ser estabelecido, inicialmente,
pela chefia do escritörio: por hip6tese, 30 dias. Se, no entanto, as Propostas de Fornecimento
tiverem prazos de validade (tambCm), o prazo efetivo para a atividade 6 resultado da
intersecedo entre o da atividade e os dos objetos. Neste caso, as instdricias da classe Proposta
de Fornecimento sao, de fato, objetos ativos pois mudam de estado com o passar do tempo.
Portanto, a atividade acima pode ter urn prazo inferior a 30 dias desde que a data limite de
validade de alguma Proposta de Fornecimento ocorra antes. A resposta a l a questdo 6: o prazo
de uma atividade 6 a composiedo de seu prOprio prazo, caso definido, corn os prazos dos
objetos que ela trata, caso possuam. A eventual ndo realizacdo de uma atividade dentro do
prazo pode implicar em que outras atividades devam ser executadas.

A 2a questdo 6 respondida pela prCpria aplicaedo de escritörio. 0 momento inicial do
prazo de uma atividade pode ser determinado pela disponibilidade dos objetos de entrada, pela
tomada de conhecimento, por parte do agente, que a atividade pode ser executada ou por
outra condiedo adequada (inicio da semana seguinte, mes seguinte etc.). Uma alternativa para
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modelagem dessa segunda maneira de definicdo de prazos para atividades, tempo mdximo
aceitavel para a execucdo de uma atividade a partir do momento em que os objetos a serem
consultados e transacionados encontram-se a disposicdo, 6 considerar que os objetos
representam os aspectos temporais da aplicaca.o e, por conseqiie,ncia, sao objetos ativos. Como
conseqiieneia, atividades antes habilitadas a execucao podem passar a indisponfveis, e vice-
versa.

3.2.2. Atividade como Componente de Implementacão de Transaciies de Banco de
Dados

Semelhante a uma transacao de banco de dados, uma atividade concentra urn
conjunto de transformacOes sobre urn determinado conjunto de objetos de escrit6rio. Segundo
[HAR 83], transacoes tern, como caracteristicas prOprias, atomicidade, consist'encia,
isolamento e durabilidade (ACID). Os trabalhos recentes sobre transacoes tem se concentrado
em formas de flexibilizacdo de uma ou mais caracterfsticas acima. Exemplos de flexibilizacdo
da atomicidade de transacOes, ou seja, transacoes longas, sdo apresentados em [GAR 87] e
[SOU 92]. Estes esforcos tern tornado, por base, bancos de dados convencionais.

A representacdo das transacOes de aplicacOes, em modelos baseados no paradigma de
orientacdo a objetos, tern lido feita das seguintes maneiras: (1) por somente troca de
mensagens, (2) por troca de mensagens associada a estados de objetos, e (3) atraves de urn
conceito a parte.

Dos que consideram que uma transacao de uma aplicaciio pode ser representada por
somente troca de mensagens entre objetos, estao [HEN 90] e [CHA 92]. Neste caso, urn
objeto inicia a transacao enviando uma ou mais mensagens a outros objetos que, por sua vez,
podem propagar as mensagens ou produzir novas mensagens. Cada objeto precisa conhecer
sua parte dentro da transacao. Portanto, a sem rantica de uma transacao 6 fragmentada nos
objetos participantes. Alguns trabalhos procuram disciplinar melhor esta fragmentacdo:
[MEY 90] discute que a comunicacao entre dois objetos deve ser regida por contratos, onde
invariantes, pr6 e p6s-condicOes sa.o definidas; [HEL 90] estende contratos para mais de dois
participantes; [TSI 88] chama a atencao que, al6rn da maneira acima exposta, outra tecnica
usada 6 a de classificar objetos como sendo ativos e passivos, onde somente objetos ativos
podem enviar mensagens corn requisicOes e, portanto, os objetos passivos apenas atendem as
requisicOes feitas.

Uma outra maneira de representar transacOes 6 considerar que classes podem ter
diversos estados. Segundo [WAL 92], urn estado representa uma situacdo de uma classe
durante a qual certos valores para atributos, regras de comportamento e restricOes de
integridade sEto aplicaveis. Portanto, um objeto, desde criacao ate sua exclusdo, pode percorrer
diferentes estados, signilicando diferentes comportamentos e, por conseguinte, diferentes
conjuntos de mdtodos validos para cada estado. Värios trabalhos apresentam modelos para
representar as seqtiencias validas de estados que urn objeto pode percorrer. As mais
significativas sEto baseadas ern diagramas de estados, como [BOO 91], [COA 92], [LIU 92],
[McG 90], [RUM 91] e [WAL 92], e baseadas ern redes de Petri, como [BAL 91] (redes Prot)
e [MOR 88]. Diagrama de estados 6 um formalism° que apresenta algumas deficiencias
quando 6 necessario tratar corn conjunto de objetos (situacdo muito freqiiente em aplicacOes
de escritOrios): ou o conjunto 6 tratado como urn &rico objeto, ou cada objeto 6 tratado, um a
urn (exigindo controle de repeticOes no diagrama).
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Algumas propostas adotam solueOes	 [McG 90], [RUM 91] e [WAL 92]
empregam diagramas de estado para a dindmica intra-objetos e troca de mensagens para a
dindmica inter-objetos. [RUM 91], em especial, permite modelar em urn diagrama de estados
de urn objeto a verificacdo do estado corrente de outro objeto da aplicacdo. [BOO 91] usa
diagrama de estados para a dindmica intra-objetos e diagramas de temporizacdo para a inter-
objetos. Nesses diagramas de temporizaedo, sdo representados os objetos participantes de uma
transaedo e a seqtiencia de ativacOes entre eles (envio de mensagens).

Nas duas primeiras maneiras acima, o sucesso de uma transacao depende do
adequado comportamento de todos os objetos participantes. E necessaria a identificacdo do
objeto de inicio da transaedo que, na prdtica, é quem controla toda a execuedo da mesma. Esta
necessidade de identificaedo é inconveniente para aplicaeOes de escrit6rio. E comum uma
atividade de escrit6rio tratar corn mais de urn objeto, da mesma classe ou de classes diferentes.
Urn objeto, para ser o iniciador gen6rico de uma transaedo, deve ser a prOpria aplicacdo pois
todos os objetos da mesma precisam dele fazer parte para poderem ser definidos os estados
validos e, por conseqiiCmcia, as transaeOes.

A terceira maneira de representar transacOes, na qual o modelo desta tese se baseia, é
descrevê-las a parte dos objetos, como urn conceito prOprio. Nesta abordagem, as aplicacOes
sdo descritas por objetos e por atividades. Nos objetos sdo descritos os aspectos de
estruturacdo (complexa) e, eventualmente, os aspectos dindmicos intra-classe; nas atividades
sdo descritos os aspectos dindrnicos da aplicacdo. Esta forma de representar transacoes baseia-
se nos resultados das pesquisas sobre formularios eletrOnicos, descritas no capitulo anterior.
Dessa maneira, pretende-se evitar o inconveniente de ser necessärio descrever a parcela de
atuacao, de cada objeto, na realizacdo de uma atividade. Espera-se, corn isso, perrnitir uma
reutilizacdo mais efetiva dos objetos de escrit6rio.

3.2.3. Atividade como Componente Reutilizavel

Atividade representa a comunicacdo de urn agente corn a aplicacdo e, no contexto da
aplicacdo, dos objetos entre si, ao especificar pre-condicOes e regras de transformacdo. Sobre
este padrdo, é possivel aplicar t6cnicas de abstracdo como especializacdo e agregacdo. Isto
implica na possibilidade de reutilizacdo da descried() de uma atividade em outras, por qualquer
das quatro formas descritas em [McG 92]. Desta maneira, Atividade pode ser vista como urn
componente reutilizável na modelagem de aplicacoes de escrit6rio, o que pode tornar o
desenvolvimento de tais aplicacOes mais rdpido e corn melhor qualidade.

Na implementacdo de transacOes, a definiedo de Atividade deve ser uma definiedo de
classe onde as instiincias correspondem a cada realizacdo de atividade, por urn determinado
agente, sobre urn especffico conjunto de objetos, em momento e local definidos. 0 registro de
quando, como e por quem foi realizada uma atividade vem ao encontro a uma das principais
caraeteristicas de SIE: a clara definiedo de atribuicaes e responsabilidades na execuedo de
atividades. Esse registro é feito nos SGBD convencionais, atualmente, atravës dos arquivos de
LOG (AUDIT).

3.2.4. Interacäo de Atividades corn Objetos

Para interagir corn uma biblioteca de classes de escrit6rio, atividades necessitam ter
acesso a algumas descricOes, somente, dessas classes. De cada classe, deve ser acessivel, pelo
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modelo de descricao: (1) o nome da classe, (2) as assinaturas dos mdtodos de sua interface
pnblica, e (3) as superclasses das quaffs a mesma herda propriedades. 0 nome da classe serve,
evidentemente, para identificar a mesma dentro da biblioteca. As assinaturas dos mdtodos
servem para descrever que servicos sdo colocados a disposicdo pela classe, os tipos de dados
dos parâmetros, tanto de entrada como de saida, e se cada m6todo d aplicavel sobre uma
instancia da classe (mdtodo de instância) ou aplicavel ao conjunto de instancias da mesma
(mdtodo de classe). As superclasses da classe servem para identificar mdtodos que fazem parte
da interface pUblica da classe, e que foram herdados de outras classes.

Propositadamente, nao interessam as estruturas de dados da classe. Assim d feito para
respeitar o encapsulamento das descricOes. De maneira andloga, ndo interessam as
implementacOes dos mdtodos para, tamb6m, respeitar o eventual polimorfismo dos mesmos.
Para as atividades, ndo 6 necessario que a implementacdo do modelo de dados orientado a
objetos, de urn SGBDOO, adote urn sistema de classes para a descricao de objetos, em vez de
urn sistema de tipos. E mais interessante adotar um sistema de classes porque o mesmo permite
implementar mdtodos de classe que, para muitas atividades de escrit6rio, pode facilitar a
manipulacao. Pela experiencia do autor na implementacdo de urn pseudo banco de dados
orientado a objetos ([RUI 92]), 6 pouco provavel que urn SGBDOO ndo se baseie em urn
sistema de classes, pois vdrias funcionalidades prOprias de SGBD caracterizam, justamente,
servicos a nivel de classes como, por exemplo, recuperar urn objeto cujo valor para a chave
primäria 6 maior que urn dado valor.

0 modelo de dados orientado a objetos, onde esta implementada a biblioteca de
classes de escrit6rio, deve ter duas propriedades: (1) oferecer heranca multipla, e (2) ser
extensivel. Essas duas propriedades tern a mesma destinacdo: permitir que sejam cfiadas novas
classes	 de escrit6rio a partir das já existentes, e, eventualmente, incorporar algumas
propriedades necessäfias a representacdo de aplicacOes de escrit6rio. Essas propriedades
constituem a estrutura de dados e o o conjunto de mdtodos necessarios para tratar objetos de
escrit6rio corn lugares. Uma discussdo mais especifica sobre essas propriedades (formato da
estrutura de dados e assinatura e implementacão de m6todos) 6 apresentada no capftulo 5.

3.3.	 Discussäo

Neste capitulo foram discutidos objetos e atividades de escrit6rio em suas principais
caracteristicas. Associada a discussao realizada no capitulo 2, sobre aspectos que caracterizam
aplicacOes de escfit6fios, 6 definido, a seguir, um conjunto de requisitos a serem contemplados
por modelos que se destinem a representar os aspectos dinamicos dessas aplicacOes. Os
mesmos estão classificados em: (1) requisitos de representacdo de objetos, (2) requisitos de
representacdo de atividades, (3) requisitos de representacdo de aplicacOes, e (4) requisitos de
implementacdo. E feita uma descricao sucinta do significado de cada urn dos requisitos e
indicada a ori gem do mesmo, dentro das discussOes apresentadas neste capitulo e no anterior.

Requisitos de representacdo de objetos:
- Objeto comple.x-o:

Se o modelo para objetos representa atributos e mdtodos em objetos, e se
representa objetos complexos.

Diretamente do aspecto complexidade dos objetos manipulados.
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Reutilizcivel, na forma "caixa preta":
Se o modelo 6 extensive' e oferece heranca multipla, para que classes possam ser
tanto instanciadas como especializadas. E se, tamb6m, as estruturas de dados e
implementacdo de metodos sdo encapsuladas.

Do contexto hiblioteca de objetos do dominio do problema (cap 1), da discussdo da secao
3.1.1, objetos de escritOrio como componentes reutilizaveis, e do aspecto complexidade dos
objetos manipulados.

Requisitos de representacdo de atividades:
Atividade como objeto reutdizavel:
Se o componente empregado para representar os aspectos dindmicos de aplicacOes
6 urn objeto de pleno direito, corn atributos e m6todos prOprios, e se permite
alguma forma de reutilizacao.

Das discussOes apresentadas na secdo 3.2, Atividades de EscritOrio.
Diferenciacdo do trabalho executado:
Se a atividade pode representar urn trabalho especifico, no escritOrio, diferenciado
de outras atividades.

Diretamente do aspecto Diferenciac-ao do Trabalho Executado.
Localizacdo de realizacilo de Atividade:
Se a atividade d capaz de diferenciar a sua realizacao em diferentes locais de
trabalho diferenciando objetos tamb6m pelos lugares onde se encontram.

Diretamente do aspecto Descentralizacão das Atividades.
Tomada de decisclo na Atividade:
Se a atividade d capaz de identificar indefinicaes de como os conteildos de objetos
de saida sdo determinados a partir dos objetos de entrada.

Diretamente do aspecto Variavel Grau de Determinism°.
Intel-610o de Atividade com Objetos de Escrit6rio:
Se a atividade busca empregar os mdtodos da interface ptiblica dos objetos,
exigindo a definicdo de novos m6todos somente quando indispensdvel.

Do contexto hiblioteca de objetos do dominio do problema (cap 1), da discussäo da secao
3.1.1, Objetos de EscritOrio como Componentes Reutilizaveis, e da discussdo da secao
3.2.4, Interacao de Atividades e Objetos.

Requisitos de representacdo de aplicacOes:
Tramites dos Objetos de EscritOrio:
Se o modelo emprega alguma tdcnica de representacdo do conjunto de atividades,
como diagrama, grafo ou esquema, e se, atravds do mesmo, s'ito representados os
tramites que os objetos de escritOrio tern na aplicacdo, ou seja, os lugares
percorridos, pelos mesmos, dentro do escritOrio.

Derivado do aspecto Descentralizacäo das Atividades pots, sendo as atividades executadas
nos locais de trabalho dos agentes, os objetos de escritOrio precisam trarnitar entre esses
locais.

Assincronismo entre Atividades:
Se o modelo representa concorrencia possivel entre atividades e eventuais
situagOes de sincronismo entre as mesmas.

Diretamente do aspecto Assincronismo entre Atividades.

RestricOes temporais:
Se 6 possfvel representar ordens de precedencia entre as atividades e tempos, ou
prazos, de realizac5o das mesmas;

Derivado do aspect() Assincronismo entre Atividades, mais as discussties sobre Fator
Tempo, feitas na secao 3.2.1.3.
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Decomposiceio:
Se o modelo, na sua construed°, permite empregar alguma tecnica de
decomposiedo ou desmembramento, para administrar a eventual complexidade.

Das discussOes feitas na secao 3.2.1 Atividade corno Components da Modelagem
Conceitual.

AbstracOes: generalizaciio e agregacilo:
Se o modelo oferece as tecnicas de abstraedo de generalizaedo e agregaedo.

Das discussOes feitas na secäo 3.2.1 Atividade como Componente da Modelagem
Conceitual.

Requisitos de implementaedo:
AplicarOes em computador:
Se uma soluedo de uma aplicacdo 6 implementada em uma platafonna
computacional adequada, na forma de uma rede de estacOes de trabalho mais urn
servidor de dados multiprogramado, corn controle de concorrencia e autorizaedo,
em uma arquitetura cliente-servidor, corn urn SGBDOO (ou equivalente). Se os
objetos de escrit6rio implementados, podem ser complexos e ter caracteristicas
multimidia. Se as atividades representam transacOes (unidades lOgicas de trabalho)
dos usuarios.

Do contexto biblioteca de objetos do dorninio do problema (cap 1), nos aspectos de
implementac5o. e da discussão da secâo 3.2.2, Atividade como Componente de
Implementacão de TransacOes de Banco de Dados.

Esses requisitos servem de base para a andlise de modelos para problemas andlogos,
como referencial para o desenvolvimento do modelo desta tese, feito no capitulo 5, e de
referencial para a avaliaedo, dos resultados obtidos, no capitulo 8.



4.	 ESTADO DA ARTE

Neste capitulo sdo analisados os trabalhos mais representativos que apresentam
solueOes para representacdo dos aspectos dindmicos de aplicaeOes, de maneira semelhante
identificada no capitulo anterior. Na sendo 4.1 sdo apresentados modelos baseados em Redes
de Petri, corn especial atenedo ao modelo ER-T [HEU 91]. Na secao 4.2 d apresentado o
Modelo de Atividades de L. Liu & R. Meersman [LIU 92]. Na seed° 4.3 6 apresentado 0
BNM (Behavior Network Model), de D. C. Kung [KUN 93]. E na seed° 4.4 sdo apresentados
os Diagramas Objeto/Comportamento (Object/Behavior Diagrams), de G. Kappel & M.
Schrefl [KAP 91].

4.1.	 Modelos baseados em Redes de Petri

C. Ellis & G. Nutt [ELL 80] apresentam urn modelo para descrever e analisar o fluxo
de informacOes em escriterios. Chamado de Information Control Net - ICN (rede de
controle da informaedo), estava em desenvolvimento a 6poca da publicacdo do artigo, e era
usado em automacdo de escritOrios reais ou hipoteticos. Esse modelo tern por objetivos:
(1) produzir uma descried() das atividades do escrit6rio, (2) testar a descried° basica do
escrit6rio quanto a inconsistencia e incompleteza, (3) quantificar determinados aspectos do
flux() de informaedo no escrit6rio, e (4) sugerir possiveis alteracOes na estrutura
organizacional. Urn modelo ICN define urn escrit6rio como sendo um conjunto de
procedimentos. Cada procedimento consiste num conjunto de atividades interconectadas por
ordenacdo temporal chamada de restricOes de precedencia. Para que uma atividade seja
executada, ela necessita informaeOes de reposit6rios, tais como arquivos e formuldrios. Urn
modelo em ICN captura as nocOes de procedimentos, atividades, precedencia e reposit6rios
em forma grafica. Diagramas ICN em sua forma mais simples usam circulos para representar
atividades e retdngulos para representar reposit6rios. Linhas continuas ligam atividades entre
si e consistem em arcos de precedencia, significando que uma atividade somente pode
comecar ape's o termino da anterior. Linhas pontilhadas ligam atividades a reposit6rios e
denotam a manipulacdo de informaeOes contidas nos reposit6rios pelas atividades.

No artigo Uma Abordagem para a Modelagem de Tarefas de EscritOrios usando
Redes de Petri, de V. Teixeira e A. Laender [TEI 92], é proposto urn modelo conceitual para
escritOrios, onde aspectos estaticos sdo descritos atraves de formuldrios e os aspectos
dindmicos sdo descritos atravds de tarefas. Os autores adotam a definigdo de tarefa
apresentada em [HOP 88], ou seja, urn trabalho sendo executado no escrit6rio, por diversas
pessoas ou agentes, cada qual cuidando da parcela que corresponde as suas atribuicOes.
Tarefas sdo refinadas ate awes. Uma NEI° 6 desciita por: (1) um nome ou identificacdo da
acdo, (2) agente responsdvel pela sua execuedo, (3) condicOes de disparo da acdo,
(4) descried() da lOgica da acdo, e (5) comando HABILITA. Este comando HABILITA, caso
presente numa determinada acdo, indica quais awes estardo habilitadas ap6s ocorrer a acdo.

G. Richter apresenta no seu artigo intitulado IML-Inscribed Nets for Modeling Text
Processing and Data(Base) Management Systems [RIC 81], uma classe de redes de Petri de
alto nfvel, redes Inscritas, que afirma ser adequada para modelar SIE e SGBD
descentralizados. Adequada, segundo ele, por combinar a teoria desenvolvida para redes corn
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ER dictionary:
entity Received paper(

id:number(4)

title:string(60)

author:string(30)
status:'to be distributed'I

'distributed')

identifier is id

entity Expert(
id:number(4)
name:string(30)
address:string(60))

identifier is id

relationship Evaluation
(report:free text)

Annotation of transaction
"register report":

pap.title	 pap_title

<ref,pap> . .report	 report
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estruturas de dados abstratas e funcOes de manipulacdo. Em [RIC 82], G. Richter & R.
Durchholz apresentam a modelagem de uma aplicacdo bastante conhecida, em redes hiscritas,
que é a preparacdo de conferencia dos grupos de trabalho da IFIP, cuja proposicao como
problema foi apresentada em [OLL 82a] e que é empregada, nesta tese, como um dos estudos
de caso.

C. A. Heuser & E. M. Peres apresentam, no artigo ER-T diagrams: an approach to
specifying database transactions, publicado em [HEU 91], urn modelo que combina a
abordagem Entidade-Relacionamento, de modelagem de dados, corn Redes de Petri, na
modelagem de propriedades dindmicas, formalizadas e integradas em um iinico modelo de
implementacdo, chamado diagramas ER-T. Na figura 4.1 é apresentada a atividade Registro
de RelatOrio de Avaliador (Register Referee Report) como apresentado em [HEU 91] na sua
figura 5.

Figura 4.1: Atividade Registro de RelatOrio de Avaliador, como apresentado em [HEU 91].
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No diagrama mostrado na figura 4.1, as convene -6es usadas em diagramas ER s-do:
(1) retangulos sac) entidades, (2) losangulos sac) relacionamentos, e (3) ramos corn inscricao
vinculam relacionamentos corn entidades. 0 cfrculo representa a transicao e os ramos que
ligam os elementos do diagrama ER corn a transicdo definem a forma de tratamento desta
corn as entidades e corn os relacionamentos. 0 ramo orientado que liga o relacionamento
Distribution corn a transicao define que, ao ocorrer a transicao, a entrada presente no
relacionamento correspondente vai ser consumida. Por sua vez, o ramo que liga a transicao
corn o relacionamento Evaluation significa que uma entrada no relacionamento 6 produzida ao
ocorrer a transicao. 0 retangulo corn sombra de nome receive report significa urn agente
externo e os ramos que ligam o agente corn a transicao representam entrada e safda de dados.
Quando a transicao ocorre, o atributo report do relacionamento evaluation recebe o
contact° da varidvel report vindo do agente, 6 exclufda a entrada correspondente ao paper
que foi avaliado no relacionamento Distribution, 6 produzida uma entrada correspondente ao
paper avaliado corn o correspondente relatOrio no relacionamento Evaluation e o avaliador
avisado que a avaliacdo foi recebida sem problemas.

Na figura 4.2, 6 apresentada a modelagem da atividade Recepedo AvaliacOes, no
model() desta tese. 0 avaliador, tendo a sua disposicao uma cOpia do Artigo e urn documento
de Avaliacäo em branco (somente corn os dados do artigo: tftulo, autores, n° etc.) realiza a
atividade Avaliacão Artigo, remetendo o documento de Avaliacäo preenchido (chamada do
metodo AvaliaArtigo(avaliacao)) para a Recepc -ao da conferencia (de trabalho da IF1P). Os
agentes da Recepe-ao, remetem as avaliacOes para o Comith Programa, para que possa ser
elaborado o programa da conferencia. Para que o avaliador realize a avaliacao, 6 necessdrio
que tanto urn c6pia do Artigo como urn documento de Avaliacâo estejam a sua disposic -do (no
lugar Avaliador, que, no caso corresponde ao endereco eletrOnico do avaliador). E garantida a
combinacao certa de artigo e documento de avaliacao atravds da regra de habilitacdo:
avaliacao.idartigo = artigo.id. A avaliacdo 6 realizada corn o use do metodo AvaliaArtigo(avaliacao)
que tern uma forma de comunicacao adequada para corn o avaliador (janela para dialog() em
uma interface gralica, por exemplo). 0 avaliador remete para a conferencia o documento de
avaliacdo. Entretanto, a Recepeao da conferencia 6 que encaminha ao Comite de Programa as
avaliacOes recebidas. Isto pode servir para, posteriormente, estender o modelo para representar
o controle na recepcao das avaliacOes, como a chegada de todas as enviadas para avaliadores,
uma pr6-classificacao das avaliacOes etc.

Dois aspectos diferenciam, fundamentalmente, as modelagens feitas nas figuras 4.1 e
4.2: (1) na 2a figura, 6 buscado empregar os metodos ja existentes dos objetos manipulados,
como AvaliaArtigo, e (2) a representacao de lugares torna mais claro como Avaliacäo, por
exemplo, tramita entre o Avaliador, Recepeäo da conferencia e Comith Programa; a presenca, ou
ausencia, do mesmo nos lugares permite habilitar, ou nao, a realizacao das atividades.
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Figura 4.2: Atividade Recepcäo de AvaliacOes, no modelo desta tese.

4.1.1. Adequacdo aos Requisitos

Requisitos de representacdo de objetos:
Objeto complexo:
Os objetos da aplicacdo sdo tratados de maneira equivalente a tipos de dados de
linguagens como Pascal, sem m6todos pr6prios.
Reutilizdvel, na forma "caixa preta":
Não discute reutilizacao.

Requisitos de representacao de atividades:
Atividade C01710 objeto reutilizavel:
0 trabalho nä° apresenta transardo (componente empregado na modelagem
dinamica) como urn objeto e como um componente reutilizavel. Entretanto,
diferencia tipo de transacdo da ocorrencia da mesma, o que sugere reutilizacdo do
nivel instancia.
Diferenciaccio do trabalho executado:
Por definicao, transacao é urn dos componentes do modelo e representa uma
transacdo 16gica da aplicacdo.
Localizaccio de realizaciio de Atividade:
Emprega- o modelo E-R para representar os objetos da aplicacdo e, portanto, ndo
diferencia a realizacdo de uma transacdo por sua localizacao.
Tomada de decisdo na Atividade:
Por ser baseado em Redes de Petri de Alto Nivel, suporta indefinicOes de como os
resultados da execucdo de uma transacdo sdo produzidos a partir da entrada. 0
modelo representa explicitamente agente como um ente que realiza eventos
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externos e que resolve ambigiiidades na realizacdo das transacOes. Os autores
defendem que estas sao situacOes onde o projetista da aplicacdo nao quis (ou nao
foi capaz de) descrever quais sao as transfoimacOes sobre os dados. Este aspecto 6
tambem defendido, por esta tese, para aplicacOes de escritOrio.
Interaccio de Atividade corn Objetos de EscritOrio:
Por representar os objetos das aplicacOes por Entidades e Relacionamentos, os
metodos de manipulacao dos dados constituem a implementacdo dos ramos de
comunicacdo entre os dados e as transacôes. Sao 5 os tipos de ramos definidos:
exclusao, inclusao, alteracao, teste de presenca (equivalente a consulta) e teste de
ausencia. Exclusao, inclusao, alteracao e consulta correspondem as operacOes
fundamentais de urn SGBD. Teste de ausencia requer implementacao especffica.

Requisitos de representacdo de aplicacOes:
Treunites dos Objetos de EscritOrio:
Por representar os objetos da aplicacao como Entidades e Relacionamentos
(dep6sitos de dados, portanto), nao distingue, por localizacdo (ou estado), as
diferentes etapas do tramite dos dados.
Assincronismo entre Atividades:
Baseia-se em redes de Petri de alto nivel, uma classe de formalismos voltada a
representacdo de concon-C,'ncia de eventos.
RestricOes temporais:
Atraves de tipos de dados especiais, chamados de lugares de controle, representa
periodos nos quais transacOes podem ser executadas. Nao representa tempo de
execucdo de transacOes.
Decomposiceio:
C. Heuser & E. Peres, em [HEU 91], nao apresentam formas de decompor
realidades complexas em partes mais simples. Entretanto, trabalhos na area de
Redes de Petri de Alto Nivel empregam redes informais, chamadas Redes
Canal/Agencia, para realizar urn processo de decomposicao. Urn dos trabalhos
que segue essa abordagem 6 [RIC 82]. C. Heuser, em [HEU 88], tambem segue a
mesma abordagem.
AbstracOes: generalizaciio e agregaciio:
0 trabalho nao emprega as tecnicas de generalizacao e especializacao.

Requisitos de implementacdo:
- Aplicacöes em computador:

Entre as conclusOes do trabalho esta a necessidade de uma metodologia de
implementacao de transacOes especificadas em ER/T.

4.2. 0 Modelo de Atividades de L. Liu & R. Meersman [LIU 92]

Atividade, no modelo apresentado por L. Liu & R. Meersman [LIU 92], 6 vista
como urn padrao de comunicacao de objetos capaz de capturar as dependëncias
comportamentais. Dependencias comportamentais sao vistas, nesse modelo, como regras de
precedencia, pre e p6s-condicOes, aplicaveis sobre os objetos que a atividade manipula. A
figura 4.3 mostra a especificacao da atividade TAKE_OFF (decolagem), que modela a
interacao entre um avian e a torre de controle.
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A atividade trata corn urn objeto Airplane (p1) e um objeto Control_tower (ct). A
entrada e a sada da atividade é o status de pl. Sao declarados os metodos pnblicos de calla
objeto e as restricOes de integridade, em termos de dependencias comportamentais, locais aos
mesmos. Para o caso do objeto Control_tower, os metodos ptiblicos sao: request-take-
off(self, ct, y), permission-take-off(ct, self y), e taken-off(self, ct, y). As restricOes de
integridade locais descrevem: LC 11 define que a permissão para decolar (permission-take-
off) somente acontece apes o pedido para decolar (request-take-off); LC12 define que a
decolagem (taken-off) sucede a permissao para decolar (permission-take-off). Para a descricäb
dessas dependencias comportamentais, o modelo de atividades emprega 16gica temporal de la

ordem (FOTL). Os operadores modals empregados na descricdo tem o seguinte significado:
q - sempre no futuro; 0 - em algum momento no futuro; 0 - pr6ximo instante; 	 - ate;
(Puadv, - precede. De maneira andloga, sdo relacionados os metodos ptiblicos e as restrict -5es de
integridade locais para o objeto Airplane. As restricOes de integridade globais descrevem as
dependencias comportamentais entre metodos de diferentes objetos. Por exemplo, GC4
define que, ao avido decolar, é mudado o status do mesmo para "journey". 0 significado das
pre e pes-condicOes 6 analog° ao empregado em outras abordagens.

activity TAKE_OFF
agents	 ct: Control_tower,

pl: Airplane;
in:	 ctr-status(pl);
out:	 ctr-status(pl);
Control_tower	 support

{messages:
request-take-off(self, ct, y), 	 permission-take-off(ct, self, y),
taken-off(self, ct, y);

r . selrhere refers to an activity of pattern TAKE_OFF */
local constraints:

(Vy)	 q request-take-offfself, ct, y)	 00 permission-take-off(ct, self, y),

(Vy) permission-take-off(ct, self, y) Awed., taken-off(self, ct, y)
};

Airplane	 support
{messages:

corn-take-off(self, pl), 	 change-ctr-status(self, pl, y),
take-off-position(self, pl), 	 safe-check-ready(pl, self);

P “self`here refers to an activity of pattern TAKE_OFF */
local constraints:

q com-take-offfself,	 00 change-ctr-status(se/f, pl, v),
safe-check-ready(pl, self) &al& take-off-position(self, pl)

LC23:	 take-off-position(seff, pl) a3mod& com-take-off(self, pl)
1;

global constraints:
(Vy) (y==p1	 request-take-off(ct, self, y) 114141 safe-check-ready(y, self)),
(Vy) (y==pl	 permission-take-off(ct, self, y) ,.odd take-off-position(self, y)),
q com-take-off(self,	 00 taken-off(self, ct, pl),
q taken-off(self, ct,	 00 change-ctr-status(self, pl, 'journey);

precondition:
(Vx) . (3!y) Airplane(x) A Control_tower(y) A has - take - off - ref(x, y),
(1) (x==p1 A safe-check-ready(pl, self) A ctr-status(x) = lake-off";

postcondition:
POST1:(Vx) (x==p1 A change-ctr-status(seff, pl, 'journey)	 ctr-stafus(x) = 'journey";

end activity.

Figura 4.3: Exemplo de Especificacdo de Atividade.
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Para evidenciar o fluxo de mensagens entre os objetos e a atividade, o modelo
emprega urn Grafo de Comunicacao, que para a atividade TAKE_OFF 6 apresentado na
figura 4.4.

Os ramos de conexao atividade-agente servem para identificar a varidvel empregada
na declaracdo do objeto na atividade. Os ramos de envio de mensagem denotam os sentidos
das mensagens entre os objetos e a atividade. No grafo, as mensagens sao prefixadas por urn
ntimero que define a ordenacao relativa entre as mesmas. Para o caso da atividade mostrada
na figura 4.4, a ordenacao vdlida 6: (1) safe-check-ready(), (2) request-take-off(), (3)
permission-take-off(), (4) take-off-position(), (5) com-take-off(), (6) taken-off(), e (7) change-
ctr-status(). Ndo salt) contempladas estruturas de controle, do tipo selecao e iteracao.

0 modelo tem a disposicao, como tecnicas de abstracao, especializacdo e agregacao.
Especializacao, no modelo de atividades, permite modelar novas mensagens e novas
restricOes, além de poder redefinir os agentes por especializacOes dos mesmos. Agregacdo
permite modelar atividades compostas de outras atividades, al6m de permitir modelar novas
mensagens e novas restricOes.

Figura 4.4: Grafo de Comunicacao da Atividade TAKE_OFF.

4.2.1. Adequacdo aos Requisitos

Requisitos de representacao de objetos:
Objeto complexo:
O trabalho nao discute se os objetos tradados podem ser complexos. Como 6
possfvel identificar a interface ptiblica dos objetos, d provdvel que possa tratar
objetos complexos.

- Reutilizdvel, na forma "caixa preta":
O trabalho nao trata, explicitamente, de reutilizacdo de objetos. Na descricao de
atividade feita no artigo, nao d mencionada a extensdo de objetos mas, somente, de
atividades.
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Requisitos de representacdo de atividades:
Atividade como objeto
0 conceito de atividade apresentado no trabalho, apesar de ter como objetivo
representar o comportamento da comunicacdo entre objetos, ndo 6 visto como
objeto de pleno direito. Segundo os autores, atividade 6, posteriormente, mapeada
sobre os objetos participantes, na forma de novos metodos ou de reutilizacdo de já
existentes.
E urn componente reutilizável no emprego de tecnicas de abstracdo:
especializacilo e agregacão.
Diferenciacilo do trabalho executado:
No modelo, atividade representa uma transacdo 16gica da aplicacdo, permitindo
definir pre e p6s-condicOes, e restricOes de integridade globais e locals aos
objetos.
Localizaceio de realizaccio de Atividade:
Nada 6 discutido sobre a realizacao de atividades em diferentes lugares.
Tornado de deciseio na Atividade:
0 modelo permite definir as dependencias temporais entre metodos de urn mesmo
objeto ou de diferentes mdtodos. Permite definir, tambdm, pre e p6s-condic-Oes
realizacäo de uma atividade. A efetiva chamada dos metodos depende da
dindmica da aplicacdo e a atividade cabe garantir a consistencia dessas chamadas.
Portanto, o modelo suporta indefinicOes na obtencdo dos resultados.
Interaccio de Atividade coin Objetos de EscritOrio:
Por definicdo, atividade 6 um padrdo de comunicacdo entre objetos que,
explicitamente, captura as dependencias existentes na execucdo de m6todos dos
objetos.

Requisitos de representacdo de aplicacOes:
TrOmites dos Objetos de EscritOrio:
Apesar de não desenvolver explicitamente, o modelo deve ser capaz de
representar estados dos objetos por representar as dependencias existentes na
execucdo dos m6todos.
Assincronismo entre Atividades:
Nä° 6 discutido explicitamente.
RestricOes temporais:
0 modelo emprega I6gica temporal de primeira ordem para representar as
dependencias existentes entre os mdtodos. Isto 6 feito corn o intuito de reconhecer
situagOes ocorridas no passado e de estabelecer restricOes para o futuro. E uma
maneira equivalente a descrever objetos corn estados ou pap6is. 0 modelo ndo
representa tempo de execuclio de atividades.

- Decomposicdo:
Os autores defendem que o emprego de especializacao e agregacdo de atividades
permite tratar aplicacOes complexas em pries mais simples.
AbstracOes: generalizacelo e agregaceio:
Constitui urn dos pontos mais fortes do trabalho. Sdo desenvolvidos, como
mecanismos formais, especializaceio de atividades e agregacclo de atividades.

Requisitos de implementacdo:
Aplicaciies em computador:
Nas conclus'Oes, os autores informam estarem interessados no desenvolvimento de
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urn motor de transformacao das especificacoes declarativas de atividades em
transacOes de bancos de dados.

4.3. 0 BNM (Behavior Network Model), de D. C. Kung [KUN 93]

0 modelo em rede de comportamento representa aspectos estaticos e aspectos
dinamicos de uma aplicacao. Os aspectos estaticos sdo representados por um modelo E-R corn
notacao modificada, que contempla classificacao, associacao, agregacao, generalizacao e
especializacao, e a especificacao de restricOes de integridade, sendo estas tiltimas na forma
textual. Os aspectos dinamicos sao representados por uma extensdo de diagramas de fluxos de
dados (DFD) cujos ramos tern urn significado notacional mais preciso e a conexdo dos ramos
corn os processos 6 tipificada. Na figura 4.5 sac) apresentados os tipos de ramos e os tipos de
conexdo entre ramos e processos.

Os ramos mostrados na figura 4.5 - (a) ligam uma entidade a um processo. A
variavel x (ou X) inscrita em urn circulo no meio do ramo identifica um lugar de uma
instancia (ou conjunto de instancias) da entidade, que pode ser utilizada nas prd e p6s-
condicOes. 0 conceito de lugar empregado no BNM 6 o mesmo de Redes de Petri. As
conexOes mostradas na figura 4.5 - (b) definem as interacoes entre os ramos para a realizacao
do processo. A figura 4.6 mostra a especificacao de comportamento do processo
CHECK_CREDIT.

Consulta
a grim

instancia

coniuncào

II --+47 01 11
P

12 --0.►\ 1202

disjun9ao exclusive

01	 11	 )=01

02	 12	 02

entrada = 11 e 12
	

entrada = 11 ou 12	 entrada = 11 xou 12
safda = 01 e 02
	

safda = 01 ou 02	 safda = 01 xou 02

(b) Tipos de ConexOes

Figura 4.5: Tipos de Ramos e de ConexOes no Modelo em Rede de Comportamento.
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0 processo detalhado na figura 4.6 representa a analise de qual tipo de credit() deve
ser concedido ao cliente. Em resumo, o cr6dito 6 concedido se o atual d6bito do cliente for
inferior a US$ 1,000.00, ou o cliente ndo tern ddbitos. Esta verificacdo 6 feita pelas pre-
condicOes dos processor CC1 e CC2. A metavariavel x representa a ordem de cr6dito sendo
analisada. A metavariavel y representa uma instancia de CUST_INFO e a metavariavel Z

representa o conjunto de todas as instancias de CUST_INFO. As variaveis 6 representam as
marcacOes nos respectivos lugares, ou seja, as instancias presentes no lugar associado, em um
dado momento.

A dinamica de uma especificacao em BNM 6 semelhante a de uma Rede de Petri.
Para urn processo ocorrer, 6 necessdrio que instancias das entidades de entrada estejam
presentes e que a pr6-condicao seja satisfeita. Ao ocorrer, o processo executa as operacOes
sobre as entidades conectadas, ou seja, exclusOes, inclusOes e alteracOes, garantida a p6s-
condicao.

Figura 4.6: Especificacäo de um Processo.

4.3.1. Adequacäo aos Requisitos

Requisitos de representacao de objetos:
Objeto complexo:
Os objetos de uma aplicacao sao entidades e relacionamentos de urn modelo E-R.
Ndo discute complexidade de objetos.
Reutilizavel, na forma "caixa preta":
Mc) discute reutilizacdo de objetos.
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Requisitos de representacdo de atividades:
Atividade C01110 objeto reutilizcivel:

modelo 6 o resultado da conjungdo de urn modelo E-R estendido, para
representar os aspectos estaticos, corn o conceito de processo, usado em DFDs na
Analise Estruturada. Nao 6 urn modelo orientado a objetos e nab trata processo
como urn objeto.
Nao 6 urn modelo que trata o conceito de processo como urn componente
especialmente reutilizavel.
Diferenciaccro do trabalho executado:
Processo representa uma transacdo 16gica da aplicacdo ao relacionar os dados, as
formas de tratamento (exclusdo, inclusao, alteracdo e consulta), pr6 e p6s-
condicOes.
Localizaciio de realizacao de Atividade:
Nao representa os objetos da aplicacdo corn lugares (ou estados) nem a realizacdo
de atividades em lugares.
Tornada de decistio na Atividade:

autor ndo trata explicitamente deste aspecto. Por ser o modelo baseado em
Redes de Petri, e conflitos em redes 6 urn aspecto normalmente suportado,
provavel que o modelo suporte indefinicOes na obtencdo dos resultados a partir
dos insumos.

- Interacc7o de Atividade coin Objetos de EscritOrio:
Por ser urn modelo onde os objetos sdo Entidades e Relacionamentos, ndo ha
m6todos prOprios dos objetos. 0 tratamento dos dados 6 feito pelas operacOes
fundamentais do SGBD (exclush, inclusäo, alteracäo e consulta).

Requisitos de representacdo de aplicacOes:
TrOmites dos Objetos de EscritOho:
Os objetos da aplicaclio sao representados por Entidades e por Relacionamentos.
Os processos atuam sobre os mesmos e, portanto, ndo representam os caminhos
percorridos, pelos objetos, dentro da aplicacdo.
Assincronisnw entre Atividades:
Representa concon'encia de urn mesmo tipo de atividades.
RestricOes temporais:
Por ser baseado em Redes de Petri, o modelo representa as depenancias
existentes entre os processos. Al6m disso, emprega assercOes temporais para
verificar uma condicdo na histOria do sistema de informacdo (condicoes ocorridas
no passado). Estas assercbes podem estar presentes nas pre e pOs-condicOes dos
processos, e visam representar situagOes equivalentes a estados ou pap6is de
objetos. Nab trata de tempo (ou prazo) de execucão de processos.

- Decomposicao:
trabalho apresenta um metodo para decomposicao de processos permitindo a

administracdo da complexidade de aplicacOes.
- Abstraclies: genemlizacdo e agregacc7o:

Nao emprega as tdcnicas de generalizacdo e agregacdo.

Requisitos de implementacdo:
Aplicaciies em computador:
Ndo 6 discutida a implementacao de uma especificacdo.
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4.4. Os Diagramas Objeto/Comportamento (Object/Behavior Diagrams),
de G. Kappel & M. Schrefl [KAP 91].

Os diagramas Objeto/Comportamento sao diagramas para a descricão de objetos e
para a descricao de comportamentos. A descricao de comportamento 6 baseada em Redes de
Petri. 0 diagrama de objetos usa uma representacao diagramdtica pr6pria, que contempla:
atributos mono e multivalorados, relacionamentos genericos, objetos compostos por outros
objetos, e objetos corn papdis. 0 diagrama de comportamento 6 composto de tits
subdiagramas: (1) diagrama de ciclo de vida, (2) diagrama de especificacdo de atividades, e
(3) diagrama de realizaclio de atividades.

0 diagrama de ciclo de vida representa os diversos estados que um objeto pode estar,
as trocas de estado validas e os sincronismos corn outros diagramas de mesmo tipo. Na figura
4.7 6 apresentado urn diagrama de ciclo de vida para o objeto ROOM (quarto de hotel), para
urn sistema de reservas de hot6is.

Figura 4.7: Diagrama de Ciclo de Vida do Objeto ROOM.

0 objeto ROOM, na figura 4.7, 6 criado no estado vacant. Pode entido passar pelos
estados tobeServiced e occupied. 0 estado final 6 existed. As atividades create, occupy,
free, service e archive sao responsaveis pelas mudancas de estado do objeto ROOM. As
atividades ndo publicas sao ativadas a partir de outros. Diagramas de Ciclo de Vida
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representam aspectos equivalentes aos representados por diagramas de estado.

0 diagrama de especificacdo de uma atividade descreve as interacOes da atividades
corn os objetos e o diagrama de realizacdo de uma atividade descreve como a mesma
implementada. Na figura 4.8 silo apresentados os diagramas de especificacdo e de realizacdo
da atividade recResRequest (registro de pedido de reserva de acomodacdo).

Figura 4.8: Diagrama de Especificacdo e de Realizacdo da Atividade recResRequest.

No diagrama de especificacdo mostrado na figura 4.8 - (a), o objeto
ACCOMODATION 6 conectado por ramos continuos a atividade por ser considerado objeto
primdrio, ou seja, sobre o qual a atividade 6 implementada, na forma de um metodo. Os
objetos PERSON e PERIOD, ligados por ramos pontilhados, silo passados como pardmetros
a chamada do m6todo. 0 objeto RESERVATION, ligado por urn ramo continuo a porta de
retorno (semicirculo no lado direito da atividade), corresponde ao valor de retorno ap6s a
execucdo da atividade. As metavaridveis que inscrevem os ramos de ligacdo silo utilizadas na
p6s-condicdo escrita acima da atividade. Ndo foi especificada pr6-condicao, que tern a mesma
forma de especificacdo da p6s-condicao.

No diagrama de realizacdo mostrado na figura 4.8 - (h), a atividade 6 descrita por
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uma caixa de duas camadas: a de cima contem o objeto sobre o qual atua a atividade e,
eventualmente, vahaveis de trabalho; e, a de baixo, cont6m a lOgica de execucdo da atividade,
especificada per urn diagrama de Nassi-Schneidermann. Para a atividade recResRequest, o
diagrama estruturado 6 composto de tres seqiiencias. Na primeira d chamada a atividade
getAsCustomer que retorna urn valor do tipo CUSTOMER, armazenado ern customer. Na
segunda, d incrementado o contaido da variavel global lastResNo. Na terceira, d executada a
atividade create do objeto RESERVATION. Cabe ressaltar que o objeto RESERVATION
faz parts do objeto ACCOMODATION.

4.4.1. Adequacdo aos Requisitos

Requisitos de representacao de objetos:
Objeto complexo:
0 modelo trata objetos complexos.
Retttilizavel, na forma "caixa preta":
Ndo d discutida, explicitamente, reutilizacao de objetos.

Requisitos de representacdo de atividades:
Atividade como objeto reutilizavel:
O conceito empregado para a representacao do comportamento de aplicacOes é
atividade. Apesar de representar os aspectos estaticos por objetos, atividade nao
tratada come objeto. Os aspectos dinamicos sao implementados como m6todos
nos objetos. Atividade nao d tratada como urn componente plenamente
reutilizavel.
Diferenciaceio do trabalho executado:
Atividade representa uma transacdo lOgica da aplicacdo.
Localizaceio de realizaccio de Atividade:
Objetos, nos diagramas Objeto/Comportamento, tem estados. Portanto, de
maneira semelhante, 6 contemplado o requisite.
Tomada de deciscio na Atividade:
Mesmo sendo un • modelo baseado em Redes de Petri, nao permite concluir se
suporta indefinicOes na obtencao dos resultados a partir dos insumos.
Interacdo de Atividade tour Objetos de EscritOrio:
O trabalho nao explicita como 6 feita a implementacao dos ramos de ligacao entre
objetos e atividades. Portanto, nao d possfvel afirmar que sae empregados os
m6todos já definidos sobre os objetos.

Requisites de representacao de aplicacOes:
Trinnites dos Objetos de EscritOrio:
Por diagramas de ciclo de vida, todos os tramites possfveis de urn objeto, na
aplicacao, sae modelados.
Assincronismo entre Atividades:
Por sec baseado em redes de Petri, deve poder representar concorrencia de
atividades.
RestricOes temporais:
Menciona o use de uma funcdo OLD para denotar algo no passado da aplicacdo.
Nao explana come esta funcao seria implementada. Por ser urn modelo baseado
em Redes de Petri, permite a representacdo das dependëncias existentes entre
atividades. Nao representa tempo (ou prazo) de execucdo de atividades.
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DecomposicOo:
Ndo apresenta, explicitamente, alguma tecnica para administrar aplicacOes
complexas.
AbstracOes: generalizactio e agregacao:
Ndo faz use das tecnicas de abstracdo de generalizacdo e agregacdo.

Requisitos de implementacdo:
Apheacijes em compu/ador:
Em implementacdo, na epoca, um gerador de esquema sobre o SGBDOO
GemStone.

4.5.	 Discussäo dos Modelos corn os Requisitos

Na figura 4.9, a seguir, é mostrado um resumo das avaliacCies feitas neste capitulo.

Criterios [HEU 91] [LIU 92] [KUN 93] [KAP 91]
Requisitos de representacäo de objetos:
Objeto complexo: tipos de dados possivel-

mente
complexos

tipos de dados sim

Reutilizavel, no forma "caixa preta": nao discute nao discute nao discute nao discute
Requisitos de representacao de
atividades:
Atividade como objeto reutilizavel:

e um objeto nao no nao nao
e um componente reutilizavel instancia 4 nivcis instancia instancia

Dtferenciacdo do trabalho executado: e
unto transacdo lOgica

sim sim sim sim

Localizactio de realizacdo de Atividade: nao diferencia nao
diferencia

nao diferencia objetos c/
estados

Tomada de decistio na Atividade: representa
conflitos

representa
conflitos

provavel possivel

Interacdo de Atividade corn Objetos de
EscritOrio: usa metodos dos objetos

somente os
pacirks de

SGBDs

sim somente os
padrOes de

SGBDs

nä° discute

Requisitos de representacäo de
aplicacks:
Trdmites dos Objetos de EscritOrio: nao sim nao sim
Assincronisnto entre Atividades: sim nao discute cm um

mesmo tipo
de atividades

sim

RestricOes temporais: dependencia
entre atividades

lOgica
temporal P
ordcm entre

matodos

asserceics
temporais

sobre o
passado

dcpencrencia
entre

atividades e
funcao OLD
(no passado)

Decomposicdos sim via técnicas
de abstracao

sim nao

ribsfraciies: generalizacdo e agregacao: nao sim nä° nao
Requisitos de implementaciio:
AplicacOes em computador: talvez cm SGBD

convencionais
nao nao gerador de

esquema para
GemStone

Figura 4.9: Resumo Comparativo entre os Trabalhos Relacionados.
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Note-se, pela figura, que reutilizacdo näo é contemplada, explicitamente, nem para
objetos e nem para atividades. Note-se, tambem, que a localizacdo da realizacdo de uma
atividade nao e contemplada diretamente. [KAP 91], por estados para objetos, apresenta o
modelo que mais se aproxima desse requisito. Tomada de decisdo, como descrita nesta tese,
ndo é contemplada. [HEU 91] e [LIU 92] representam conflitos, por apresentarem modelos
baseados em redes de Petri de alto nivel. Por fim, a implementacdo tambem é urn requisito
considerado apenas por um dos trabalhos ([KAP 91]).
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5.	 0 MODELO PARA REPRESENTACAO DE ATIVIDADES EM
APLICACOES DE ESCRITORIOS

Neste capitulo, o modelo para representacdo de atividades em aplicacOes de escrit6rio
apresentado. Na sec -do 5.1, 6 apresentada a forma de representacdo de uma atividade, as

tecnicas diagramaticas adotadas, os significados dos simbolos empregados e das anotacoes
feitas, e a intern -do de atividades corn objetos de escrit6rio. E caracterizada, tambern, a
eventual tomada de decisdo presente em uma atividade. Na sec -do 5.2, 6 apresentada a forma
diagramatica de representacdo de aplicacOes de escrit6rio, nos seus aspectos dindmicos. E
desenvolvido urn metodo de decomposicao de diagramas e sdo apresentadas as tecnicas de
abstracao, generalizacao e agregacdo, disponiveis ao projetista. Na secao 5.3, s -do discutidas as
formas de interacdo de diagramas de atividades corn modelos de classes de escritOrio. Na
secao 5.4, 6 discutida a interacdo de agentes corn atividades. Na sec -do 5.5, 6 apresentado urn
metodo simples para construcao de uma modelagem de escritOrio. Na secao 5.6, 6 apresentado
urn ambiente para descriclo e implementacão de aplicacOes de escritOrios baseadas em
atividades, e sdio apresentados protOtipos que validam a aplicacao de vdrios requisitos, dos
definidos no capitulo 3, no modelo de atividades. Por trim na secao 5.7, 6 apresentada a
discuss -do das realizacOes do modelo desta tese, tendo por base o conjunto de requisitos
apresentados no capitulo 3.

5.1.	 Atividades

No modelo desta tese, uma atividade 6 representada pelos objetos tratados, corn as
respectivas formas de manipulacdo, das condicaes a serem satisfeitas para que possa ser
realizada e dos limites impostos a realizacdo da mesma.

A forma diagramdtica adotada para representar uma atividade 6 semelhante
empregada, para a representacdo de classes, apresentada em outros modelos, como [COA 92]
e [RUM 91]. Uma atividade 6 notada por urn refangulo corn tres camadas horizontais: a
camada superior cont6m a identificacdo das atividades; a camada central pode conter a regra
de habilitacdo, e, na camada inferior, pode estar contida a regra de transformacao. Optou-se
por separar a camada do meio e a camada inferior por um segmento mais lino e tracejado
porque os contaidos eventualmente notados são de mesma natureza: sentencas de 16gica de la

ordem. A regra de habilitacdo 6 especificada por uma fOrmula de l a ordem, e a regra de
transformacdo, por urn termo de l a ordem. A formalizacdo completa do modelo esta
apresentada no capitulo 6. As instancias de classes de atividades representam cada uma das
transacOes realizadas pelos agentes, ou seja, por hipOtese, uma instfmcia de uma atividade A 6
a realizacdo da mesma para uma instância X do objeto 0, no dia D, na hora H, no local L,
cujo agente 6 G.

A representacdo da manipulacao de objetos de escrit6rio, por uma atividade, 6 feita
atraves de ramos corn inscricao. Cada ramo, e sua respective inscricao, descreve a forma de
tratamento feita, pela atividade, sobre urn objeto, ou conjunto de objetos. A inscricao
corresponde uma chamada de metodo. de classe ou de instäncia, valida na classe ligada.
Optou-se por diferenciar metodos de classe dos metodos de instill-Ida, prefixando os primeiros
corn o simbolo "$", da mesma maneira feita por [RUM 91]. Na figura 5.1, 6 apresentada a
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forma diagramatica de uma atividade hipotStica, cuja notacdo e significado dos ramos
descritos, em detalhes, nas subsecOes seguintes.

A representacdo de uma atividade, na forma de urn diagrama, pode ser feita pelos
seguintes elementos (figura 5.1):

Objetos tratados: sdo os documentos do escriterio, cada um em uma etapa de seu
trdmite (01 - "El ", 02 - "E2" e "S2", 03 - "E3", 04 - "E4" e "S4", 05 - "E5"
e 06 - "S6" (objeto - lugar(es)));
Ramos que ligam os objetos corn a atividade: definem as formas de manipulacdo
dos objetos de escrit6rio (os documentos) e o tramite dado, pela atividade, a cada
objeto (setas que ligam os objetos corn Atividade, corn as respectivas inscricoes:
$M1(11,12), ME2(13,14), ME3(11,15), 16:=ME4(), 17:=SME50/ $MS5(11,15),
MS2(16,19), $MS6(12,18) (m6todo do objeto (classe ou instancia) e variaveis
como pardmetros), e 16 (varidvel));
Regra de habilitacdo: 14=17; quando presente, define as pr6-condicaes a serem
satisfeitas para que a atividade possa ocorrer, que nao foram explicitadas pelos
ramos de ligacdo corn os objetos e suas respectivas varidveis das inscricOes;
Regra de transformacão: 19:=I1+14; quando presente, define como obter ou
modificar os objetos de saida a partir dos objetos de entrada, nos casos onde o
mapeamento das variaveis de saida a partir das de entrada nä. ° 6 direto.

Figura 5.1: Diagrama de uma Atividade.

A presenca, ou rid°, de tomada de decisdo 6 caracterizada pelo indeterminism° na
obtencrio dos objetos de saida a partir dos de entrada, seja diretamente ou pela regra de
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transform acao. Ou seja, a partir das mesmas entradas 6 possivel obter diferentes saldas. Na
figura 5.1, into acontece corn 06 - "S6", pois 18 nab tern valor definido por inscricOes ou pela
regra de de habilitacao.

Portanto, uma atividade pode ser realizada se os objetos de entrada estiverem
presentes nos respectivos lugares de entrada, os objetos de saida estiverem ausentes nos
lugares de saida e se a regra de habilitacao, caso especificada, 6 satisfeita. A efetiva realizacdo
de uma atividade 6 determinada por urn agente, ou conjunto de agentes, que tern essa
atribuicao, e que nao aparece, explicitamente, no diagrama, respeitadas as interacOes entre as
veriaveis que inscrevem os ramos e a regra de transformacao.

5.1.1. Objetos tratados

0 diagrama de atividades define quais objetos sdo tratados por cada atividade e qual 6
a forma de tratamento. Os objetos tratados por uma atividade nada mais sdo que os
documentos do escrit6rio em cada etapa de seu tramite, pois cada documento tern urn caminho
a ser percorrido no escritOrio, corn eventuais bifurcacOes, duplicacOes e arquivamentos.

Para serem utilizados na modelagem de atividades, corn formas diagramaticas
adequadas, os mdtodos dos objetos devem ser identificados como m6todos de classe ou de
instancia, e classificados em (exemplos da figura 5.1):

construtores: ramo que liga Atividade corn 06 - "S6", metodo de classe
$MS6(12,18) (construtores sao mdtodos de classe apesar de, no diagrama, estar
representada a criacdo de uma instancia);
destrutores: ramo que liga 03 - "E3" corn Atividade, m6todo de instancia

ME3(11,15);
de consulta: ramo que liga 01 - "El" coin Atividade, metodo de classe

$M1(11,12);
de alteracdo: ramo que liga 05 - "E5" com Atividade, metodos de classe $ME5()

e $MS5(11,15); ramos que ligam 02 - "E2" com Atividade, m6todos de instancia
ME2(13,14), e Atividade com 02 - "S2", m6todo de instancia MS2(16,19); ramos
que ligam 04 - "E4" com Atividade, m6todo de instancia ME4(), e Atividade
corn 04 - "S4", corn apenas a variavel 16.

A simbologia adotada para representar objetos ern diagramas de atividades, mostrada
na figura 5.2, tern o seguinte significado: o retangulo corn cantos arredondados e dois
segmentos horizontais identifica uma classe. 0 retangulo corn cantos arredondados em cinza,
que circunscreve a classe representa as instancias dessa classe e significa que a classe admite
instanciacao (essencial no modelo de atividades). No topo do primeiro retangulo vai a
denominac.do do objeto e, logo abaixo, a identificacdo do lugar que as instancias dessa mesma
classe se encontram.

A representacao do lugar de urn objeto nao 6 obrigatOria. Interessa representd-lo
quando urn determinado objeto 6 tratado por diferentes agentes em instantes distintos. Alem
disco, lugar pode ser um valor constante, quando entre aspas, ou uma variavel. Lugar na forma
de variavel significa que o lugar do objeto 6 determinado pela atividade.

A representacao gralica empregada para objetos 6 uma variante da apresentada em
[COA 92]. A mesma foi adotada porque permite diferenciar a ligacdo de uma atividade corn
urn objeto de uma classe (m6todo de instancia) ou corn a classe como urn todo (mdtodo de
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classe). Dessa maneira, 6 possivel diferenciar, no diagrama, se a atividade trata urn objeto de
uma determinada classe ou o conjunto de objetos da mesma, presentes no lugar. 0 acrdscimo
feito na representacao de objetos de [COA 92] 6 a identificacao do lugar do objeto/classe.

Denominacao do Objeto
(Classe/Instância)

Lugar do Objeto

Simbolo de Classe de urn Objeto

Sintolo de Insfancia de urn Objeto

Figura 5.2: Representacdo de urn Objeto.

5.1.2. Ramos que ligam os Objetos com a Atividade

Os ramos que ligam objetos corn atividades definem as formas de manipulacao de
cada documento, ou conjunto de documentos, por uma atividade. Os ramos tem inscricOes
corn identificadores de mdtodos e variaveis (uma ou varias). As variaveis permitem verificar a
consistencia dos objetos de entrada e saida entre si. A cada forma diagramatica para ramos
corresponde a uma chamada de um tipo de m6todo, de instância ou de classe, tondo as
variaveis da inscricao como pardmetros, de entrada ou de saida, ou como receptoras do
resultado.

Para a realizacdo de atividades, os ramos de ligacão entre objetos e atividades devem
ser diferenciados entre ramos de entrada e ramos de saida. Os ramos de entrada identificam os
objetos - lugares que devem estar presentes para a realizacao das atividades e os ramos de
saida identificam os objetos que devem estar ausentes para a realizacao das atividades. Na
figura 5.1, os ramos de entrada sdo: (1) ramo entre 01 - "El" e Atividade, corn inscricao
$M1 (11,12), (2) ramo entre 02 - "E2" e Atividade, corn inscricao ME2(I3,14), (3) ramo entre
03 - "E3" e Atividade, corn inscricao ME3(I1,I5), (4) ramo entre 04 - "E4" e Atividade,
corn inscricao 16:=ME4(), e (5) ramo entre 05 - "E5" e Atividade, corn inscricao
17:=$ME5(). Na figura 5.1, os ramos de saida sdo: (1) ramo entre Atividade e 05 - "E5",
corn inscricao SMS5(11,15), (2) ramo entre Atividade e 02 - "S2", corn inscricao
MS2(16,19), (3) ramo entre Atividade e 06 - "S6", corn inscricao $MS6(12,18), e (4) ramo
entre Atividade e 04 - "S4", corn inscricao 16. Cabe ressaltar a dupla funcdo do ramo entre
05 - "E5" e Atividade. De faro, o mesmo 6 urn ramo tanto de entrada como de saida. A
diferenca estä em qual inscricao d vdlida em cada uma das situagOes.

Em alguns casos, podem nao ser nominados quais m6todos sao chamados na
implementacao da manipulacao de objetos pelas atividades. Isto ocorre com o ramo que liga
Atividade corn 04 - "S4", na figura 5.1. Nesse caso esta apenas presente a variavel 16 porque
ha, apenas, a mudanca do lugar do objeto 04. de "E4" para "S4". Esse tipo de servico 6
intrinsecamente realizado por atividades. Outros casos onde essas situacOes podem ocorrer
dependem do formalismo empregado para a descricao de classes. Se esse formalismo for
baseado em C++, enta- o os construtores tern, por identificadores, os prOprios nomes dados as
mesmas classes, assim como os destrutores tern tamb6m, por identificadores, os nomes das
classes, prefixados por til ("—"). Para o caso no qual o formalismo de descricao de classes for
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baseado em Pascal, como a versa) Borland para Windows, os construtores tern sempre INIT,
por identificador, e os destrutores tern sempre DONE por identificador. Na figura 5.1, o
construtor $MS6(12,18) poderia ser substituido apenas pelas variaveis 12,13, caso o
formalismo de descricdo de objetos fosse urn dos dois citados acima (C++ ou Borland Pascal
for Windows). De maneira andloga, o destrutor ME3(I 1,15) tamban poderia ser substituido
somente pelas variaveis 11,15.

5.1.2.1. Ramos de Consulta

Urn ramo de consulta, isto é, urn ramo sem flexas que liga uma instancia a uma
atividade, como o ramo corn inscricao M2(12) na figura 5.3, corresponde a urn documento
utilizado em uma atividade, mas ndo modificado. Urn ramo de mesmo tipo que liga uma classe
a uma atividade, ramo corn inscricao $M1(11) na figura 5.3, corresponde ao conjunto de
documentos da mesma classe presentes no lugar, utilizados pela atividade, mas nä°
modificados.

Figura 5.3: Ramos de consulta a classe e A instdncia.

5.1.2.2. Ramos de Exclusao

Urn ramo de exclusdo, ou seja, urn ramo que liga uma instdncia a uma atividade corn
flexa vazada para a atividade, ramo corn inscricao M2(I2) na figura 5.4, corresponde a urn
documento utilizado em uma atividade, extraido do lugar de entrada. Urn ramo de mesmo tipo
que liga uma classe a uma atividade, ramo corn inscricao $M1 (I 1) na figura 5.4, corresponde
ao conjunto de documentos da mesma classe presentes no lugar e extraidos pela atividade.

Figura 5.4: Ramos de exclusdo de classe e de instäncia.

5.1.2.3. Ramos de Alteracäo

A alteracdo de urn objeto pode estar vinculada a mudanca, ou nlio, do lugar do
mesmo. Por conseqiiencia, podem ocorrer três s situagOes distintas: (1) alteracao apenas do
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lugar do objeto sem modificacdo de seu contend°, (2) alteracdo do contend() do objeto sem
alteracao do lugar do mesmo, e (3) alteracdo tanto do contend() do objeto como do lugar do
mesmo. A ausencia de alteracdo tanto no lugar como no contend° implica, evidentemente, em
apenas consultar o objeto.

(1) Alteracdo apenas do lugar do objeto sem modificacdo de seu contendo: 

A alteracdo de apenas o lugar de uma instancia, sem modificacdo de seu contend°, 6
representada por um par de ramos corn flexas cheias: na figura 5.5, urn ramo da instancia para
a atividade, inscricdo 12:=M2(), e urn ramo da atividade para a instancia, inscricao 12.
Corresponde a urn documento utilizado, ndo modificado pela atividade, mas que foi
encaminhado para outra atividade. Urn par de ramos de mesmo tipo que liga uma classe a uma
atividade, ramo corn inscricao 11:=$M1(), e a atividade a uma classe, ramo corn inscricao 11,
na figura 5.5, corresponde ao conjunto de documentos da mesma classe presentes no lugar de
entrada, utilizados mas nao modificados pela atividade, e que foram encaminhados para a
pr6xima atividade. As varidveis nas inscricOes dos ramos servem para enfatizar que o mesmo
objeto, ou conjunto de objetos, de entrada 6 transferido do lugar de entrada para o lugar de
saida.

Figura 5.5: Ramos de alteracdo apenas de lugar de classe e de instancia.

(2) Alteracdo do contend° do objeto sem alteracdo do lugar do mesmo: 

Urn ramo de alteracdo apenas de contend°, isto 6, urn ramo que liga uma instancia a
uma atividade, corn urn par de flexas cheias em direcOes opostas no lado da atividade, ramo
corn inscricao M3(I3) / M4(I4) na figura 5.6, corresponde a urn documento utilizado e
modificado em uma atividade mas que ndo muda de lugar. Urn ramo de mesmo tipo que liga
uma classe a uma atividade, ramo corn inscricao $M 1(11) / $M2(12) na figura 5.6, corresponde
ao conjunto de documentos da mesma classe presentes no lugar, utilizados e modificados pela
atividade, mas mantidos no mesmo lugar. A inscricao antes da barra corresponde ao valor
vindo do objeto para a atividade (11 e 13) e a inscricao depois da barra corresponde ao valor de
retorno ao objeto (12 e 14).

Figura 5.6: Ramos de alteracdo de apenas contendos de classe e de instancia.
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As inscricOes nos ramos de alteracdo apenas de contetido diferenciam-se das dos
outros tipos de ramos por serem compostas de dois conjuntos de inscricOes, separados por I. 0
primeiro conjunto estd associado a qual objeto deve ser tratado pela atividade, ou seja, que
deve estar presente no objeto/lugar de entrada. 0 segundo conjunto identifica qual o objeto a
ser devolvido, pela atividade, ao objeto/lugar. 0 objeto u o mesmo. As inscricOes explicitam
quais as alteracOes realizadas.

(3) Alteracao tanto do contelido do objeto como do lugar do mesmo: 

A alteracao tanto do lugar como do contelido, isto 6, urn par de ramos que ligam uma
instancia a atividade, ramo corn inscricao M2(12), e da atividade a uma instancia, ramo corn
inscricao M4(I4) na figura 5.7, corresponde a urn document° utilizado, modificado em uma
atividade e dado encaminhamento apropriado. Urn par de ramos de mesmo tipo que ligam uma
classe a atividade, ramo corn inscricao $M1(11), e da atividade a uma classe, ramo corn
inscricao $M3(13) na figura 5.7, corresponde ao conjunto de documentos da mesma classe
presentes no lugar de entrada, utilizados e modificados pela atividade, e colocados no lugar de
saida.

Figura 5.7: Ramos de alteracao de conteddos e de lugares de classe e de instancia.

Considerando o diagrama de Atividade da figura 5.1, a situacao (1) d representada
pelos ramos que ligam 04 - "E4" corn Atividade, m6todo de instancia ME4(), e Atividade
corn 04 - "S4", corn apenas a varidvel 16. Ndo estd definido qual metodo de instancia 6
empregado no ramo de ligacdo entre Atividade e 04 - "S4", apenas a varidvel 16, porque o
servico de alteracao de lugar de urn objeto d intrinseco a Atividade e vela u implementado. A
situacao (2) 6 representada pelo ramo que liga 05 - "E5" corn Atividade, mdtodos de classe
$ME5()/$MS5(11,15). Para o caso de um ramo de alteracao, quando nao hd mudanca de lugar
do objeto alterado, o metodo que identifica o objeto e obt6rn as valoracOes para as variaveis d
separado do metodo que efetiva as alteracOes atrav6s de uma barra ("r). A situacao (3) 6
representada pelos ramos que ligam 02 - "E2" corn Atividade, m6todos de instancia
ME2(13,14), e Atividade corn 02 - "S2", m6todo de instancia MS2(I6,19).

5.1.2.4. Ramos de Inclusäo

Urn ramo de inclusao, ou seja, urn ramo corn flexa vazada que liga uma atividade a
uma instancia, ramo corn inscricao $M2(12) na figura 5.8, corresponde a urn documento
produzido pela atividade e incluido no lugar Lugar da classe Objeto. Urn ramo de mesmo tipo
que liga uma classe a uma atividade, ramo corn inscricao $M1(11) na figura 5.8, corresponde
ao conjunto de documentos da mesma classe produzidos pela atividade no lugar Lugar. De
forma diferente dos tipos de ramos apresentados anteriormente, o m6todo $M2(12), construtor
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de uma instancia de Objeto em Lugar, e urn metodo de classe, apesar de notar urn ramo que
liga uma atividade a uma instancia.

Figura 5.8: Ramos de inclusao de classe e de instancia.

5.1.2.5. Interacao entre InscricOes de Ramos

As inscricOes entre ramos de uma atividade podem ser combinadas para representar
parte das pr6-condi4Oes e das transformacOes da atividade. Se dois ramos tem a mesma
variavel como inscricao, significa que os valores na chamada dos m6todos, para a variavel,
devem ser de mesmo tipo e de mesmo contado. Se esses dois ramos sao de entrada, significa
que a atividade pode ser executada desde que existam dois objetos nos lugares de entrada cuja
aplicacdo dos mdtodos correspondentes resultem na mesma valoracdo para a variavel. Se urn
ramo 6 de entrada e o outro 6 de Kilda significa que o contetido obtido do documento de
entrada vai ser enviado ao documento de saida. Se esses ramos sac, de saida significa que o
mesmo conte0do vai ser enviado para documentos de diferentes classes. A extensao para mail
de dois ramos d direta: a explanacao acima aplica-se para cada combinacao, em pares, de
ramos. Portanto, as inscricOes nos ramos definem condicOes necessärias, mas nao suficientes,
para que a atividade possa ser realizada.

Uma atividade pode ser realizada se: (1) os documentos de entrada estao presentes
nos objetos/lugares ligados a mesma por ramos de entrada, (2) os documentos de saida estao
ausentes nos objetos/lugares ligados a mesma por ramos de saida e (3) se a regra de
habilitacao, se especificada, permite. A verificacao da ausencia dos documentos de saida
somente e possivel, antes da realizacao da atividade, se os documentos estiverem ligados por
ramos de alteracao, portanto os mesmos virao dos documentos de entrada, ou se as inscricoes
nos respectivos ramos tiverem correspondencia em ramos de entrada ou, ainda, forem passiveis
de serem avaliados pela regra de habilitacdo. Na figura 5.9, a atividade pode ser executada se
estiverem presentes documentos nos lugares "El" e "E2", e nao existir, no lugar "S2", algum
documento identico ao documento no lugar "E2". Nada pode ser afirmado, antecipadamente,
sobre documentos no lugar "S3".

As variaveis servem para representar parte das pr6-condi4Oes para realizacao das
atividades e, tambdm, para representar os efeitos da realizacdo das mesmas. Na figura 5.1 sao
declaradas 9 variaveis: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A pr6-condicao definida pelas variaveis
na figura 5.1 6 a igualdade de valoracao entre o primeiro parametro de $M1 (11,12) e o
primeiro parametro de ME3(11,15), ou seja, a instancia a ser exclufda de 03 - "E3" deve ter a
mesma valoracao que a classe de 01 - "El" consultada, para a variavel 11. Os efeitos da
realizacao de Atividade sao definidos para $MS5(11,15), MS2(16,19) e 16, e parcialmente
definido para $MS6(12,18), pois 18 nao tern vinculo direto corn algum outro objeto. Isto
significa que o agente deve, na realizacao de Atividade, selecionar instancias presentes em
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02 - "E2", 04 - "E4" e 05 - "E5", e alguma instância de 03 - "S3" que satisfaca a prd-
condicao (interacdo entre as variaveis 11, 14 e 17), e definir o valor para a variavel 18. A
valoracao de 19 d definida pela regra de transformacdo 19 := 11 + 14.

Figura 5.9: InteracOes entre inscricOes de ramos.

5.1.3. Regras de Habilitacao e de Transformacao

A regra de habilitacdo d uma condicdo que deve ser satisfeita para que uma atividade
possa ocorrer mas que ndo foi possfvel ser explicitada pelos lugares de entrada e saida e
respectivas inscricOes. Esta condicdo emprega os valores correspondentes as inscricOes dos
ramos de entrada da atividade. Na atividade mostrada na figura 5.9, pode ser adicionada a
regra de habilitacdo a < b significando que a valoracdo para a deve ser menor que a para b.
Tamb6m pode ser adicionada a regra c = a + b significando que o teste de aus6ncia deve ser
feito combinando as valoracOes de a e de b. 0 diagrama da atividade fica na forma mostrada
na figura 5.10.

Figura 5.10: InteracOes entre inscricOes de ramos e regras de habilitacdo.
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A regra de transformacdo descreve, se possivel, como obter os objetos de safda a
partir dos objetos de entrada, nos casos onde nao d possfvel fazer o mapeamento de inscricoes
dos ramos para objetos de safda a partir das inscricOes dos ramos de entrada. Na figura 5.10, a
especificacdo c := a + b faz parte da regra de transformacao pois determina qual a valoracao
da variavel C, quando for realizada Atividade.

Portanto, as condicOes a serem satisfeitas para que uma atividade possa ser realizada
sao representadas pelos ramos e respectivas inscricoes e pela regra de habilitacdo. Os efeitos
da realizacao de uma atividade sao representados pelos ramos alteradores (exclusao, inclusao e
alteracdo) e respectivas inscricOes, e pela regra de transformacao.

5.1.4. Tomada de Decisäo em uma Atividade

A descricao de uma atividade, no modelo desta tese, representa uma classe de
servicos que agentes podem realizar em uma dada aplicacao. Uma instancia dessa classe 6 uma
transacao de usuario realizada por urn determinado agente, numa dada hora e local, corn urn
conjunto especifico de objetos presentes, e ausentes, nos lugares de entrada, e de safda,
respectivamente. Na figura 5.11-a) a seguir, 6 mostrada uma atividade corn apenas uma classe
sendo manipulada, por urn ramo de exclusdo. Em Atividadel , da mesma figura, nao ha
conflitos. As instancias de Atividadel podem ocorrer concorrentemente, pois uma nao
interfere na outra. Para o modelo, nä° existem duas atividades que, no mesmo instante,
disputem exatamente os mesmos objetos. Se essa condicao ocorre, trata-se, na verdade, da
mesma instancia de Atividadel e nao de duas instancias distintas. Portanto, as instancias de
uma atividade sao ditas concorrentes se nao disputam os mesmos objetos para sua realizacdo.
Caso disputem pelo menos urn objeto em comum, as instancias sao ditas em conflito. Cabe
salientar que a disputa por objetos depende da presenca e ausencia de objetos, das interacOes
entre as inscricoes dos ramos e das regras de habilitacao e de transformacdo. No capftulo 6, 6
apresentada a definicao formal de concorrencia, conflito e tomada de decisao em atividades.

E importante salientar que conflito significa disputa por recursos. Portanto, se duas
atividades (ou duas alternativas para a mesma atividade) estao em conflito, a realizacdo de uma
inviabiliza a realizacdo da outra. Por conseguinte, a atividade preterida passa a estar inabilitada
ate que os contelldos dos objetos de entrada e de safda sejam externamente (a atividade)
atualizados. Na figura 5.11-b), os conflitos sac) entre altemativas da mesma atividade (conflitos
entre diferentes atividades sao mostrados na secao 5.2). Essas altemativas correspondem a urn
subconjunto do produto cartesiano entre os domfnios das inscricOes presentes nos ramos
(produto cartesiano dos domfnios de a, b e c, menos as combinacOes que nao satisfazem as
regras de habilitacao).

Para exemplificar, seja (1, 2, 3) o domfnio da variavel a, (2, 3) de b e (1, 2, 3, 4, 5, 6)
de c. 0 produto cartesiano dos domfnios de a, b e c resulta no seguinte domfnio (a, b, c):

{	 (1, 2, 1), (1, 2, 2), (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 2, 6),
(1, 3, 1), (1, 3, 2), (1, 3, 3), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (1, 3, 6),
(2, 2, 1), (2, 2, 2), (2, 2, 3), (2, 2, 4), (2, 2, 5), (2, 2. 6),
(2, 3, 1), (2. 3, 2), (2, 3, 3), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 3, 6),
(3, 2, 1), (3, 2, 2), (3, 2, 3), (3, 2, 4), (3, 2, 5), (3, 2, 6),
(3, 3, 1), (3, 3, 2), (3, 3, 3), (3, 3, 4), (3, 3, 5), (3, 3, 6) )
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Pela regra de habilitacdo a < b, o domfnio fica reduzido a:
(1, 2, 1), (1, 2, 2), (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 2, 6),
(1, 3, 1), (1, 3, 2), (1, 3, 3), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (1, 3, 6),
(2, 3, 1), (2, 3, 2), (2, 3, 3), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 3, 6) }

E, pela regra de habilitacdo C = a + b, o domfnio fica reduzido a:
(1, 2, 3), (1, 3, 4), (2, 3, 5) }

Figura 5.11: Atividade corn instancias concorrentes e em conflito.

Portanto, hd tres combinacOes de valoracOes para a, b e C capazes de habilitar a
Atividade2 da figura 5.11-b). Se num dado instante, dentro do escrit6rio, estiver presente em
"El" de 01 uma instdncia que corresponda ao valor 3 para b, e, em "E2" de 02, estiverem
presentes dual instancias que correspondam aos valores 1 e 2 para a e, nao existam instancias
em "S3" de 03 cujas valoracOes de C sejam 4 ou 5 e, ainda, ndo existam instancias em "S2" de
02 que corresponda aos objetos presentes em 02 - "E2", cujas valorac -Oes de a sejam 1 e 2,
entao hd urn conflito entre (1, 3, 4) e (2, 3, 5). Nesse caso, a realizacdo da atividade para uma
das triplas inabilita a atividade para a outra tripla. Generalizando a discussdo acima, 6 de se
esperar que a grande maioria, ou quase a totalidade, das atividades em aplicacOes de escritbrio,
devam ter conflitos entre suas instancias.

0 maior grau de indefinicdo que uma atividade admite 6 a ausencia de mapeamento
entre objetos, sejam de entrada ou de safda, de regras de habilitacdo e de transformacão. E
exigida, pelo menos, a clara descricao de quais sdo os objetos tratados em cada atividade e a
forma de tratamento dos objetos pela atividade (consulta, inclusao, alteracdo ou exclusdo). 0
conflito pode existir tanto na habilitacdo da atividade como nos resultados que a mesma pode
produzir.



a) Atividade

a:=mb()

sem tomada de decisao: b) Atividade

b,mb()

sem tomada de decisdo:

$M(c)
AtIvIdade

e	 01
-El"

03
"ST

03	 'S
ST

AtIvIdade  •
c = 2 • a

c := 2	 a

a < b	 e
c = a + b

c := a + b02 s e	 02 02 e	 02	 N
F2- sr F2- "S2-

• • • •

c) Atividade corn tomada de decisdo: d) Atividade corn tomada de decisdo:

01 03 '	 01
•

03

a:=mb() SM(c)
p.

-ST

b:=mb() SM(c)
p.

"ST

Atividade • Atividade

a•-ma! =ma

e	 02 e	 02 e 02 e	 02
F2- Sr F2- Sr         

	 	 •     4.	 •         

86

Existe, entretanto, urn tipo de con(lito que tern importdncia especial em aplicacOes de
escrit6rio: a tomada de decisao. Tomadas de decisao sdo caracterizadas por conflitos
existences na execucdo das atividades, provocados pela indefinicao de como os objetos
produzidos sao obtidos a partir dos objetos de entrada. Em outran palavras, duas instancias de
uma atividade caracterizam uma tomada de decisdo presente nessa atividade se as duas
instancias estiverem habilitadas, tiverem, exatamente os mesmos objetos de entrada
(conectados por ramos de consulta, exclusdo e alteracdo) e produzirem diferentes objetos de
safda. A tomada de decisiio presente 6, exatamente, a escolha de qual instancia vai, realmente,
ser realizada e, como conseqiiencia, inabilitar a outra. Na figura 5.12 sdo apresentadas
variacOes sobre a atividade da figura 5.9 mostrando tomadas de decisào.

Figura 5.12: Tomadas de Decisdo em Atividades.

No diagrama a) da figura 5.12, a atividade nao tern tomada de decisdo. A atividade
estä habilitada para uma instancia de 01 em "El "se (1) existir uma instancia de 02 em "E2"
que produza a mesma valoracao para a variavel a, (2) nä° existir uma instancia de 02 em "S2"
que produza a mesma valoracdo para a variavel a, e (3) nao existir uma instancia de 03 em
"S3" cuja valoracao para a variavel c corresponda a 2*a. Ao ser realizada, 6 exclulda a
instancia em "E2" de 02 e inclufda em "S2", e 6 inclufda uma instancia de 03 em "S3", cuja
valoraclio da variavel c 6 2*a.

No diagrama b) da figura 5.12, a atividade tambdm nao tern tomada de decisdo. A
atividade estä habilitada para uma instancia de 02 em "E2" se (1) existir uma instancia de 01
em "El" cuja valoracdo para a variavel b seja maior que a valoracdo da variavel a de 02,
(2) nä° existir uma instancia de 02 em "S2"que produza a mesma valoracdo para a variavel a.
e (3) nao existir uma instancia de 03 em "S3" cuja valoracdo para a variavel C corresponda a
a + b. 0 que pode acontecer 6 que varias instancias de 01 em "El" podem satisfazer a regra
de habilitacao, ou seja, terem valoracOes para b maiores que as para a de 02. Ha, portanto,
uma disputa entre as instancias de 01 em "El" para ver qual, de fato, vai ser utilizada pela
atividade. Quem soluciona essa disputa 6 o agente. Ele 6 que vai selecionar quais ocorrencias
vdo fazer parte da realizacdo da atividade. A mesma realiza a exclusdo da instancia em "E2" de
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02, a inclusdo da mesma em "S2", e a inclusdo de uma instancia de 03 em "S3", cuja
valoracdo da varidvel c 6 2*a.

No diagrama c) da figura 5.12, a atividade tern tomada de decisdo. A atividade estd
habilitada para uma instancia de 01 em "El " se (1) existir uma instancia de 02 em "E2" que
produza a mesma valoraedo para a varidvel a, e (2) nao existir uma instancia de 02 em "S2"
que produza a mesma valoraedo para a varidvel a. Entretanto, para ser realizada, 6 necessario
definir qual 6 a valoracdo para a varidvel c. Quern soluciona esse conflito de alternativas
válidas que podem ser produzidas (o domfnio da varidvel c menos as instancias jd presentes)
o agente. Na realizacdo da atividade,6exclufda a instancia em "E2" de 02 e inclufda em "S2",
e6inclufda uma instancia de 03 em "S3", cuja valoraedo o agente definiu.

No diagrama d) da figura 5.12, a atividade tambdm tern tomada de decisdo. A
atividade esta habilitada para uma instancia de 02 em "E2" se (1) existir uma instancia de 01
em "El "cuja valoracdo para a varidvel b seja maior que a valoracdo da variavel a de 02, e (2)
no existir uma instancia de 02 em "S2" que produza a mesma valoracdo para a varidvel a. 0
que pode acontecer 6 que vdrias instancias de 01 em "El" podem satisfazer a regra de
habilitaedo, ou seja, de terem valoracOes para b maiores que as para a de 02. Hd, portanto,
uma disputa entre as instancias de 01 em "El" para ver qual, de fato, vai ser utilizada pela
atividade. Aldm disso, para ser realizada, 6 necessdrio definir qual 6 a valoracdo para a varidvel
C. Quern soluciona essas disputas 6 o agente. Ele 6 que vai selecionar quais ocorrencias vdo
fazer parte da realizacdo da atividade e, dentre as alternativas validas que podem ser
produzidas de 03 em "S3" (o domfnio da varidvel c menos as instancias jd presentes), qual a
que vai ser realizada. Na realizaedo da atividade, 6 exclufda a instancia em "E2" de 02 e
inclufda em "S2", e 6 inclufda uma instancia de 03 em "S3", cuja valoraedo o agente definiu.

5.1.5. Agentes que executam a Atividade

Os agentes que executam uma atividade constituem-se nas pessoas do escrit6rio
autorizadas a executd-la. A atuaedo do agente sobre a atividade visa, alem de realizar a
atividade em si, suprir a mesma corn os valores necessarios a producdo dos objetos de safda.
Pode ser conveniente, ndo sendo necessdrio, representar urn agente como objeto. Conveniente
para associar, eventualmente, as informacOes a serem fomecidas a atividade corn algum
procedimento ou condiedo presente no escrit6rio e atuante sobre o agente. No exemplo da
figura 5.13, a ambigilidade na inclusdo de uma instancia de 03 - "S3" 6 solucionada por
AGENTE pertencente a Setor, que realiza o procedimento MP. Portanto, 6 restringido o
conjunto de agentes que efetivamente podem realizar Atividade. Ndo 6 necessdrio porque
atividades sempre sdo realizadas por agentes e, por conseqtiencia, as ambigtiidades sdo sempre
por eles resolvidas. A eventual representacdo de urn agente como urn objeto de escrit6rio,
pode sugerir que, no futuro, a decisdo por ele tomada poderd ser totalmente representada pela
descried° da atividade.
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Figura 5.13: Representacito de Agente como Objeto.

5.2.	 Diagrama de Atividades

A modelagem conceitual dos aspectos dinanicos de uma aplicacao de escrit6rios 6
representada por urn diagrama de atividades. Nesse diagrama, todas as atividades sdo
representadas formando, dessa maneira, urn grafo de atividades sobre objetos. A figura 5.14
apresenta urn diagrama de atividades para urn exemplo hipotdtico.

Em urn diagrama de atividades, uma atividade esta conectada, por ramos, somente a
objetos, assim como objetos estao conectados, por ramos, somente a atividades. A seqtiencia
de lugares que urn objeto pode estar no diagrama corresponde o trfimite do documento dentro
do escrit6rio como, por exemplo, "L1", "L2" e "L3" para o objeto 02. 0 diagrama define uma
ordenacdo relativa entre atividades que d contemplada pelo emprego, por uma atividade, de urn
objeto/lugar produzido por uma outra atividade. Na fi gura 5.14, Atividade 7 somente consulta
ocorr8ncias de 02 - "L2" apOs as mesmas terem sido produzidas ou por Atividade 3 ou por
Atividade 4. Da mesma maneira, Atividade 6 somente consulta ocorr8ncias de 03 - "B" ap6s
terem sido produzidas por Atividade 3.
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Figura 5.14: Diagrama de atividades para uma aplicacdo hipotetica.

5.2.1. Administrando a Complexidade

Para a construcdo de urn modelo que represente uma realidade complexa, pode ser
realizada a decomposicdo do diagrama de atividades em niveis de detalhamento. A semelhanca
corn diagramas de fluxos de dados, atividades podem ser detalhadas em subdiagramas, de
maneira sucessiva, ate urn nivel de especificacdo satisfatOrio ao projetista. Esta tecnica permite
abordar urn problema complexo em panes trataveis e permite repartir o trabalho de
modelagem entre membros de uma equipe.

Em urn determinado nivel de abstracao, uma atividade pode ser vista como elementar,
ou seja, parecer ser executada, de uma s6 vez, por urn 6nico agente. Ao ser detalhada, ela
pode ser representada por urn subdiagrama de atividades onde diversos agentes atuam, em
momentos diferentes, para a realizacdo da mesma. 0 comportamento de uma atividade deve
ser garantido pelo seu respectivo subdiagrama. A decomposicao de uma atividade permite
identificar novos objetos/lugares, novas atividades, mais pre-condicOes a serem satisfeitas e
mais paralelismo entre as mesmas.

0 processo de decomposicao de uma atividade em urn diagrama deve obedecer
algumas regras: (1) todos os ramos de ligacrao entre objetos e atividades devem estar
contcmplados c as inscricOes devem ser mantidas as mesmas, (2) os objetos presentes no
diagrama, ligados a atividade sendo detalhada, devem aparecer no subdiagrama ligados a, pelo
menos, uma subatividade, (3) os objetos presentes no subdiagrama mas nao presentes no
diagrama original, ligados a atividade sendo detalhada, devem ficar restritos ao subdiagrama e
aos possfveis novos detalhamentos de atividades, (4) as regras de habilitacdo e de
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transformacdo, eventualmente presentes, devem estar contempladas no subdiagrama,
completas ou desdobradas entre as atividades.

Hd situacoes em que 6 possivel acrescentar ramos, no subdiagrama, entre atividades e
objetos/lugares do diagrama, sem alterar, rigorosamente, seu significado. Isto 6 possivel corn
ramos de consulta, combinados corn ramos de exclusdo, inclusdo e alteracdo. Uma atividade
vista, externamente, como at'Omica. Entretanto, quando a mesma 6 decomposta em um
subdiagrama, passa a ser visivel os diversos passos intermedidrios na realizacdo da mesma.
Corn isso, urn ramo de exclusdo, por exemplo, pode ter efeito no inicio, no fim ou em uma
subatividade intermedidria. Portanto, antes do objeto ser excluido, ele pode ser consultado. As
inscricOes nos ramos acrescidos ao diagrama devem ser compativeis corn a do ramo de
atualizacdo (exclusdo, inclusdo e validacdo).

Na figura 5.15, Atividade 6 decomposta em SubAtividade 1, SubAtividade 2 e
SubAtividade 3. Pelo diagrama 6 possivel constatar que as mesmas sdo realizadas,
necessariamente, na ordem acima. SubAtividade 2 emprega, de fato, os ramos de exclusdo e
inclusdo para 01 - "El "e 03 - "S3", respectivamente. SubAtividade 1 consulta a presenca
de uma instlincia em 01 - "El". De maneira andloga, SubAtividade 3 consulta a presenca de
uma instAncia em 03 - "S3". As variaveis das inscricOes nos ramos sdo as mesmas para indicar
que o objeto consultado por SubAtividade 1 em 01 - "El " deve ser o mesmo excluido por
SubAtividade 2.

Figura 5.15: Acrdscimos validos de novos ramos em urn subdiagrama de uma atividade.

De maneira equivalents, se urn objeto estd ligado a ma atividade por urn ramo de
alteracdo, este tamb6m pode ser desdobrado em ramos de consulta. Na figura 5.16, o ramo de
alteracdo, com inscricao M(b) / N(c), permite a inclusdo de mais 2 ramos. Antes da alteracdo
ocorrer (SubAtividade 5), 6 verificada, na SubAtividade 4, a presenca de uma instdricia de
01 - "El", por um ramo de consulta, coin inscricdo b. Ap6s a alteracdo ocorrer, na
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SubAtividade 6, d verificada a presenca de uma instancia, corn inscricao C, em 01 - "El ". 0
acrescimo de ramos para as outras duas formas de alteracao de objetos por atividades,
alteracao somente do lugar do objeto e alteracdo tanto do lugar como do conteado, d
equivalente a apresentada acima para alteracao somente de contado.

Figura 5.16: Acr6scimos välidos de novos ramos, em urn subdiagrama de uma atividade, para
ramos de alteracdo.

Acrdscimos de ramos de consulta antes e depois de ramos de exclusdo, inclusao e
alteracao, na decomposicao de atividades, devem manter os significados originais dos ramos.
Para tanto, antes e depois tern significados especiais. Uma subatividade s d realizada antes de
uma subatividade t se nao existe uma marcacao do subdiagrama (configuracdo de documentos
presentes nos objetos/lugares) capaz de fazer a subatividade s depender de uma instancia (ou
conjunto de instancias) de um objeto/lugar a ser produzida pela subatividade t, e nao existe
uma marcacao do subdiagrama (configuracao de documentos presentes nos objetos/lugares)
capaz de fazer a subatividade t, para ser executada, nao depender de uma instancia (ou
conjunto de instancias) de urn objeto/lugar, a ser produzida pela subatividade s. Na figura 5.15,
SubAtividade 1 6 realizada antes de SubAtividade 2 que, por sua vez, d realizada antes de
SubAtividade 3. Na figura 5.16, SubAtividade 4 6 realizada antes de SubAtividade 5 que,
por sua vez, d realizada antes de SubAtividade 6. De maneira análoga, uma subatividade t 6
realizada depois de uma subatividade s se nao existe uma marcacao do subdiagrama
(configuracao de documentos presentes nos objetos/lugares) capaz de fazer a subatividade t,
para ser executada, nao depender de uma instancia (ou conjunto de instancias) de urn
objeto/lugar, a ser produzida pela subatividade s, e nao existe uma marcacao do subdiagrama
(configuracao de documentos presentes nos objetos/lugares) capaz de fazer a subatividade s
depender de uma instancia (ou conjunto de instancias) de urn objeto/lugar a ser produzida pela
subatividade t. Na figura 5.15, SubAtividade 3 6 realizada depois de SubAtividade 2 que,
por sua vez, d realizada depois de SubAtividade 1. Na figura 5.16, SubAtividade 6 6
realizada depois de SubAtividade 5 que, por sua vez, d realizada depois de SubAtividade 4.
Antes e depois sac, propriedades transitivas, ou seja, se uma subatividade r 6 realizada antes de
uma subatividade s e, por sua vez, d realizada antes de uma subatividade t, entdo a
subatividade r d realizada antes da subatividade t. Na figura 5.15, SubAtividade 1 d realizada
antes de SubAtividade 3 e, na figura 5.16, SubAtividade 6 d realizada depois de
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SubAtividade 4. As liguras 5.17 a 5.19 mostram detalhamentos validos e invalidos para
atividades.

Figura 5.17: Decomposicao de Atividade em Atividade 3, Atividade 4, Atividade 6 e
Atividade 7 para uma aplicacao hipot6tica.

No exemplo da ligura 5.17, Atividade 6 decomposta em quatro subatividades
(Atividade 3, Atividade 4, Atividade 6 e Atividade 7) e urn objeto/lugar (02 - 12"). Al6m
disso, 6 acrescentado urn ramo de consulta entre 03 - "B" e Atividade 6 e o ramo de
alteracao de entrada de 02 - "L 1 " aparece duas vezes: para Atividade 3 e para Atividade 4.
E vdlida a inclusao de urn ramo de consulta entre 03 - "B" e Atividade 6 porque a mesma
somente 6 realizada, para uma instancia de 03 - "B", apOs essa instancia ter sido produzida por
Atividade 3. Em termos de precedC,'ncias, (1) Atividade 3 6 realizada antes de Atividade 6 e
de Atividade 7, e (2) Atividade 4 é realizada antes de Atividade 6 e de Atividade 7.
Atividade 3 e Atividade 4 sao atividades potencialmente conflitantes, ou seja, disputam os
mesmo recursos (02 -	 e, portanto, nenhuma das duas a executada, necessariamente,
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antes da outra. Por terem variaveis diferentes nos ramos, Atividade 7 ndo e realizada,
necessariamente, antes de Atividade 6, apesar dos tipos de ramos que as ligam corn 02 -
"L2".

Na figura 5.18 sao apresentadas duas decomposicOes incoffetas, apesar de poderem
parecer corretas. No detalhamento a), ndo e garantido que o mesmo objeto/lugar exclufdo de
Objeto - "L1" sera inclufdo em Objeto - "L2". Ao ser realizada Atividade A, ndo 6 garantida
que a mesma instancia exclufda de Objeto - 11" e inclufda em Objeto - "LA" seja a mesma
que Atividade B exclui de Objeto - "LA"e inclui em Objeto - "L2".

Figura 5.18: DecomposicOes incorretas para ramos de entrada e safda corn mesma inscricdo.

No detalhamento b), d garantido que a instancia exclufda de Objeto - "L1" por
Atividade A 6 inclufda em Objeto - "L2". Entretanto, foi inclufdo urn ramo de consulta entre
Objeto - 11" e Atividade B. Apesar da mesma inscricao e de ser possfvel incluir ramos de
consulta em detalhamentos de atividades, o ramo foi inclufdo incorretamente, pois Atividade
B somente e realizada depois de Atividade A, para uma mesma instancia de Objeto. 0 erro
esta em consultar uma instancia de Objeto - "Ll", por parte de Atividade B, apes a exclusdo
da mesma pela Atividade A.

Na figura 5.19 sdo apresentadas quatro decomposicOes, duas con-etas (a) e c)) e duas
incorretas (b) e d)), para regras de habilitacdo de Atividade.

Na decomposicdo a), Atividade é decomposta em Atividade A e Atividade B. A
regra de habilitacdo a < b e c = a + b d replicada nas duas atividades para garantir o mesmo
efeito que em Atividade. As condicaes a < 10 cm Atividade A e a >= 10 em Atividade B
sdo detalhamentos feitos diretamente no subdiagrama.
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Figura 5.19: DecomposicOes con-etas e incorretas para regras de habilitacdo e de
transformacdo.

Na decomposicdo b), a regra de habilitacdo presente em Atividade esta reproduzida
somente em Atividade A. Por ndo estar reproduzida em Atividade B, a inclusdo de uma
instancia de 03 - "B" ndo esta sujeita a regra c = a + b e, portanto, nEto contempla as
restricoes de Atividade.

Na decomposicdo c), a regra de habilitacao é parcialmente reproduzida em Atividade
A e totalmente reproduzida em Atividade B. E necessäria a presenca da condicdo a < b em
Atividade A para garantir a consistencia com Atividade.

Na decomposicao d), a regra de habilitacao de Atividade esta dividida entre
Atividade A e Atividade B. Entretanto, isto ndo garante a consistencia do subdiagrama corn
Atividade pois apesar de 01 - "A" estar ligado por urn ramo de consulta, com inscricao b.
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tanto a Atividade A como a Atividade B, isso rid() garante que essas atividades realmente
consultam o mesmo objeto.

5.2.2. Tecnicas de Abstracao

O modelo para representacdo de atividades em aplicacOes de escritOrio, apresentado
nesta tese, contempla, aldm da classificacdo, duas tdcnicas de abstrafao: generaliza(do e
agregacdo. Essas tecnicas dão o respaldo necessdrio para o emprego de atividade como urn
componente reutilizdvel. No capftulo 6, esses dois conceitos, aplicados a atividades, sdo
formalmente descritos.

5.2.2.1. Generalizacäo

Generalizacdo 6 uma t6cnica de abstracao que permite descrever as propriedades
comuns de entidades em uma entidade de mais alta ordem. Para o caso de atividades, permite
descrever quais são as propriedades comuns que diferentes atividades possuem. A figura 5.20
mostra uma generalizacdo de atividades sobre o diagrama da figura 5.14 (cujo trecho foi
reproduzido na figura 5.20-a)).

Figura 5.20: Diagrama de generalizacdo de atividades para uma aplicacdo hipotetica.

Tanto Atividade 3 como Atividade 4, na figura 5.20-a), possuem urn ramo de
alteracdo de entrada para 02 - 11" e um ramo de alteracdo de safda para 02 - "L2". A
diferenca esta na inscricdo dos ramos: Atividade 4 executa uma transformacdo n'ao descrita
sobre o objeto enquanto que Atividade 3 copia 02 de "Ll" para "L2". Na figura 5.20-b), esta
propriedade comum d mostrada: Atividade 3 6 uma especializacdo direta de Atividade 4. Em
Atividade 3, a igualdade da inscricão dos ramos para 02 presente na figura 5.20-a) 6 indicada
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pela regra de habilitacao d = a. As descrieOes restantes em Atividade 3 sao as mesmas
presentes na figura 5.20-a).

Portanto, uma atividade A pode ser uma generalizacao de uma atividade B se:
todos os objetos e respectivos ramos de ligacdo presentes em A estao contemplados em B,
as regras de habilitacao da atividade A estao contempladas em B, e (3) as regras de

transformacdo de A estao contempladas em B.

As pr6-condicOes de uma atividade sac) descritas parte pelas inscricOes dos ramos e
parte pela regra de habilitacdo. Se ha uma validacao feita a nivel de inscricao de ramos em uma
atividade generica, esta deve estar necessariamente contemplada em todas as especializacOes
da atividade. Na figura 5.20-a), Atividade 3 tern a alteracao de urn documento de 02 - "L 1"

para 02 - 12": a variavel da inscricao nos ramos 6 a. Atividade 4 nä° tern essa verificacao.
Na transformacao do diagrama de Atividade 3 e Atividade 4, feita na figura 5.20-b), essa
verificacao passa a estar contemplada na regra de habilitacao para permitir que Atividade 4
seja uma generalizacdo de Atividade 3. A regra de habilitacdo, em uma atividade
especializada, 6 a descrita localmente mais a herdada da atividade generica (caso presente). Na
figura 5.20-b), Atividade 4 nao tern explicitada regra de habilitacao. Portanto, a regra de
habilitacdo de Atividade 3 6 a que na mesma esta descrita: a<bec=a+bed= a.

5.2.2.2. Agregacao

Agregacao 6 uma t6cnica que permite descrever urn conjunto de entidades de uma
realidade como uma entidade de mais alta ordem corn caracteristicas pr6prias. No modelo de
atividades, a t6cnica de agregacao 6 empregada para definir propriedades que urn conjunto de
atividades deve satisfazer. Estas propriedades sao definidas pelos ramos e respectivas
inscricOes, pelas regras de habilitacdo e transformacao (se presentes) na atividade agregadora.
Nas atividades que fazem parte de uma atividade agregadora sao descritas as propriedades
locais as mesmas.

A figura 5.21 mostra uma agregacao de atividades possivel a partir do diagrama de
atividades apresentado na figura 5.14.

Na figura 5.21, Atividade d uma agregacao de Atividade 3, Atividade 4, Atividade
5, Atividade 6 e Atividade 7. Isto significa que o subdiagrama dentro do cfrculo tracejado 6
o detalhamento de Atividade. Entretanto, Atividade, em si, representa uma atividade de pleno
direito, ou seja, para ser realizada, 6 necessaria a presenca dos objetos/lugares de entrada, a
ausencia dos objetos/lugares de saida e a satisfacao da regra de habilitacao. Portanto, de
maneira diversa ao processo de decomposicao apresentado na secao 5.2.1, as propriedades
representadas na atividade agregadora nao necessitam ser explicitadas no correspondente
subdiagrama.

Portanto, um subdiagrama de atividades pode ser urn detalhamento de uma atividade
agregadora se os objetos/lugares internos ao subdiagrama pertencem, exclusivamente ao
mesmo subdiagrama e a eventuais agregacOes de subatividades.
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Figura 5.21: Atividade agregadora e seu detalhamento, em um subdiagrama de atividades, para
uma aplicacdo hipot6tica.

A realizacdo de uma atividade agregadora obedece a seguinte seqiiencia
(exemplificando corn a figura 5.21):

sao selecionados os documentos a serem utilizados pela atividade (uma instAncia
de 01 - "A" e uma instancia de 02 - "L 1 e verificada a ausencia de documentos
nos objetos/lugares de sada, caso diretamente mapedveis pelas inscricOes nos
ramos de entrada e saida;
d verificada a regra de habilitacdo (a < b e i = a), ou seja, al6m da comparacdo

dos valores assumidos pelas variaveis a e b, O verificada a ausencia de instancias,
em 02 - "L3", cuja valoracao da varidvel i seja igual a da varidvel a em 02 - "L 1 ".
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(3) garantidas as condicOes acima, s6 entdo 6 iniciada a realizacao do subdiagrama
(Atividade 3 ou Atividade 4) e, ao termino da realizacao das mesmas,
verificada a inclusdo de uma instancia em 02 - "L3", tal que a valoracao de i seja a
mesma da instancia exclufda de 02 - "Ll".

Por conseguinte, urn subdiagrama que seja urn detalhamento de uma atividade
agregadora somente "enxerga" objetos/lugares que foram selecionados para a realizacao da
atividade e nao todos os cbjetos/lugares presentes. Al6m disso, objetos/lugares intemos ao
subdiagrama significam areas de trabalho para a realizacdo das subatividades ou a "mern6ria"
da realizacdo das mesmas (armazenamento de contetidos de realizacOes anteriores).

Os objetos/lugares que, no detalhamento de uma atividade, sao identificados
correspondem a documentos de trabalho ou de apoio a realizacao das atividades do
subdiagrama, como 03 - "B" na figura 5.21, ou etapas intermediarias do tramite dos
documentos, como 02 - "L2" na mesma figura. Esses objetos/lugares sao locais ao
subdiagrama e somente podem aparecer em novos detalhamentos das atividades desse mesmo
subdiagrama.

5.2.2.3. Atividade como Componente Reutilithvel

Corn as t6cnicas de abstracao apresentadas anteriormente, mail o fato de que
atividade 6 tratada, pelo modelo, como um objeto, 6 realizavel o emprego de atividade como
urn componente reutilizavel, nas quatro formas apresentadas por [McG 92]: abstrato, "caixa
preta", "caixa branca" e instancia. A reutilizacao na forma abstrata 6 direta, ou seja, a pr6pria
organizacao de atividades em hierarquias, e a classificacdo das mesmas por tipo, viabiliza essa
forma. A reutilizacdo na forma instancia 6 resultante do tratamento de atividade como um
objeto. Atividade 6 uma classe de procedimentos e, suas instancias, as realizacOes da mesma. A
reutilizacao nas formas "caixa preta" e "caixa branca", somente sao possfveis porque o modelo
oferece tecnicas de abstracao adequadas e trata atividade como urn objeto. Corn uma
ferramenta adequada de apoio ao projetista, de tal forma que ele possa identificar classes de
atividades que sirvam, ou se assemelhem, as necessarias a sua aplicacao, atividade pode ser
considerada urn componente plenamente reutilizavel.

5.2.3. Objetos corn Tramites

Um dos aspectos importantes representados por diagramas de atividades 6 a
representacdo dos tramites dos objetos de escritOrio. Em urn diagrama que represente uma
aplicacao de escritOrio, 6 claramente identificavel as diversas etapas que cada objeto percorre
dentro do escritOrio. Documentos sao criados, trarnitam por diversos lugares, e chegam a urn
lugar final, onde permanecem, ou de onde sac, exclufdos. A figura 5.22 mostra os tramites de
02, do exemplo da figura 5.14. Nesse exemplo, 02 6 criado em "Ll", passa por "L2" e
termina de tramitar em "L3". As transformacOes sobre 02 aplicadas sao resultantes das
chamadas dos m6todos, por cada atividade. No caso, $INIT(y), ALT10, ALT2(d), ALT3O e
ALT4(i).
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Figura 5.22: Trdmites de 02, para a aplicacão hipotetica.

5.3.	 Interacdo coin o Modelo de Objetos

Nesta tese 6 desenvolvido urn modelo para representacao de atividades em aplicacOes
de escritOrios. Este modelo adota, como premissa, a previa existencia de uma biblioteca de
objetos de escritOrios, complexos e corn caracteristicas multimfdia, adequada as aplicacOes a
serem modeladas. Pela eventual associacäo de urn conjunto restrito de atributos e mdtodos aos
objetos de escrit6rio, o modelo 6 capaz de adequadamente trata-los atraves das atividades.

E conveniente que a biblioteca de objetos esteja representada em um diagrama de
objetos, ou em uma ferramenta equivalente, para permitir a rapida e facil utilizacdo em
diagramas de atividades. Entretanto, isto nao 6 essencial. 0 importante 6 ter identilicados quais
sac) os objetos de escrit6rio tratados pela aplicacdo sendo modelada.

Para a representacdo dos objetos de escrit6rio, foi adotada uma representacdo
diagramatica derivada da apresentada em [COA 92], corn alguns acrescimos apresentados em
[RUM 91]. Na figura 5.23 6 apresentada a representacdo adotada.

Figura 5.23: Representacao de urn Objeto.
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Para a representacdo de uma classe, as principais tecnicas de modelagem de objetos
utilizam simbolos praticamente iguais: urn retangulo, corn cantos eventualmente arredondados,
dividido em tits camadas horizontais. A camada superior 6 usada para denominar o objeto e as
t6cnicas de modelagem, como [COA 92], [RUM 91] etc., empregam a mesma forma e
significado para as denominagOes de objetos. A camada do meio 6 usada para relacionar e,
eventualmente especificar, os atributos do objeto. A camada inferior 6 usada para relacionar os
m6todos do objeto sendo que, eventualmente, sdo definidas as assinaturas dos mesmos (tiros
dos pardmetros e tipo de retorno).

Na especificacao dos atributos e m6todos do objeto, 6 adotada a abordagem de
[RUM 91] por diferenciar entre atributos/m6todos de insfaticia e de classe. Esta diferenciacdo

feita prefixando, por "S", o identificador de atributo ou de m6todo. A diferenciagdo entre
m6todos de ins'tância e de classe b particularmente interessante para o modelo de atividades
porque os ramos que ligam atividades a objetos, e vice-versa, tem significados diferentes caso
estejam ligados a classe ou a insrancia do objeto, como mostrado na sendo 5.1.2. Tamb6m
adotada a notacdo de [RUM 91], para generalizacdo, agregacdo e associacao de objetos.

Para a diferenciacdo entre classe e instdncia, 6 adotada a abordagem de [COA 92] que
permite circunscrever o sfmbolo de classe corn urn retangulo cinza, de traco mais espesso
significando, corn isso, que a classe permite instanciacOes. Essa tecnica diagramatica 6,
tamb6m, importante pois permite diferenciar se urn ramo de ligacdo de uma atividade corn urn
objeto trata uma instancia do objeto ou todas as instancias existentes do mesmo.

A especificacdo do lugar do objeto 6 uma extensdo usada no diagrama de atividades.
Aos lugares do diagrama correspondem as diversas etapas de manipulacdo dos objetos no
escritOrio. Desta maneira 6 representada, de forma mais fiel, a dinamica do trabalho em
escritOrios. Urn agente de escrit6rio realiza atividades em sua mesa de trabalho. Para tanto, faz
use dos objetos que se encontram na sua mesa, provavelmente, em escaninhos. Muitas vezes, a
realizacalo de uma atividade sobre objetos de mesma classe, corn conte6dos semanticamente
equivalentes (satisfazem as mesmas restrigOes de integridade, estdo no mesmo estado etc.) 6
efetivada por agentes diferentes (que ate podem produzir resultados diferentes) apenas por
estarem, fisicamente, em mesas diferentes. Na figura 5.24 6 apresentada uma situacdo dense
tipo, para o tramite de uma petigdo judicial em urn tribunal.

No exemplo mostrado na figura 5.24, uma peticao judicial dd entrada no tribunal
atravds do CartOrio formando, corn isso, urn Processo. Em seguida 6 sorteado urn Juiz de
uma Vara para julgar a peticdo. Este sorteio 6 representado pelo ramo de consulta a classe, da
atividade Definigäo de Juiz para o objeto/lugar Juiz - "Vara": a cada realizacdo da atividade,
a consulta devolve urn juiz/vara diferente. Definido o juiz/vara, 6 feita a distribuicao de
Processo. A partir da atividade Distribui0o, Processo, fisicamente, vai para uma das
varas, independentemente do contelido em si da petic -do judicial que the deu origem.

Tipicamente, a decisdo de urn juiz sobre uma peticdo judicial 6 imprevisivel.
possfvel especular em termos de probabilidades das diversas alternativas que urn julgamento
pode resultar, baseado na legislacdo vigente, jurisprudencia recente e, eventualmente, fndole e
conviccOes de urn magistrado em especial. No diagrama da figura 5.24, esta imprevisibilidade 6
mostrada pela tomada de decisão existente nas atividades Julgamento V- Vara e
Julgamento 2-4 Vara.
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Figura 5.24: Trecho de Diagrama de Atividades para o trdmite de uma peticao judicial.

Portanto, Processo pode tramitar por lugares diferentes dentro do tribunal sem que
isso dependa de alguma propriedade que o mesmo inicialmente possua. De fato, a identificacdo
de lugares para os objetos tem por objetivo representar, de maneira mais feel, a dindrnica de um
escrit6rio.

Na figura 5.25, são mostradas possfveis generalizacOes de Atividades para o trdmite
de uma peticdo judicial. Note-se que flea bem mais evidente que as atividades Distribuicdo e
Julgamento sab, praticamente, as mesmas, aspecto nao mostrado na figura 5.24.

Um diagrama de atividades nao 6 uma extensão de urn modelo de objetos, ou seja,
nao sdo representadas as interacOes existentes entre objetos tais como hierarquias de
generalizacdo, agregagOes e associacOes. As mesmas s'do representadas no diagrama de objetos
correspondente. Na figura 5.26 6 mostrado o diagrama de objetos para o exemplo mostrado na
figura 5.24.
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Figura 5.25: GeneralizacOes de Atividades para o tramite de uma peticao judicial.

Na figura 5.26, os objetos Legislacäo e Jurisprudencia e Juiz tem
correspondencia biunivoca corn os objetos/lugares Legislagäo e Jurispruancia -
"Biblioteca" e Juiz - "Vara". Para o objeto Processo, sdo mostradas, na mesma figura, duas
alternativas. Na alternativa a) nao hd detalhamento do objeto Processo correspondendo,
assim, aos 5 lugares de Processo do diagrama de atividades. Na alternativa b), Processo 6
detalhado em Processo a Distribuir, Processo Distribuido e Processo Julgado. Os
mesmos estão representando diferentes especializacOes de Processo. Em Processo a
Distribuir, e especificado o m6todo destina -a -vara que atribui uma vara para julgamento e
muda a classe da instancia para Processo Distribuido. Al6rn disso, a restricao de integridade
vara = null e julgamento = null, deve ser satisfeita pelas instancias pertencentes a classe. Em
Processo Distribuido, d especificado o mdtodo reg-julgamento que registra, em Processo,
a decisdo do juiz sobre a peticao e muda a classe da instancia para Processo Julgado. Aldm
disso, a restricao de integridade julgamento = null, deve ser satisfeita pelas instfincias
pertencentes a classe. De maneira andloga, o detalhamento feito na alternativa b) pode ser visto
como estados do objeto Processo.
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Figura 5.26: Diagrama de Objetos para o exemplo de tramite de uma petigdo judicial, mostrado
na figura 5.24.

As diferentes formas de detalhamento de objetos empregados em uma aplicacdo de
escritOrio depende de quem elaborou essa biblioteca de objetos. 0 modelo para representacão
de atividades suporta modelos de objetos corn diferentes nfveis de detalhamento. Se urn
modelo de objetos 6 bastante detalhado, entlio a modelagem de atividades pode tirar proveito
disso, pelas simplificacOes que esses detalhamentos permitem. Seja, por exemplo, os
objetos/lugares Processo - "P. Vara" e Processo - "Julgado", na figura 5.24. Se 6
considerada a alternativa a como descriclio de Processo, entdo a atividade Julgamento
responsavel por garantir que: (1) somente processos id destinados a alguma vara (vara <>
null) e que nä- 0 tenham sido julgados (julgamento = null), possam ser julgados, e (2) apOs a
realizacdo da atividade, julgamento <> null. Se 6 considerada a alternativa b) estas condicOes
sdo verificadas pelas prOprias classes permitindo, assim, que o diagrama represente, apenas, o
trdmite do processo no escritOrio. Nesse caso, a possfvel verificar a consistencia do diagrama
de atividades corn relaclio as especializacOes de objetos pois, a cada especializacao, dove
corresponder urn subconjunto distinto (eventualmente unitario) de objetos/lugares.
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E importante localizar, no modelo de objetos, quais sào os objetos que tern
correspondencia direta com entidades da realidade pois os mesmos 6 que devem fazer parte do
diagrama de atividades. Seja, por exemplo o modelo de objetos para processos judiciais,
mostrado na figura 5.27. Mesmo sendo Processo uma agregacdo de vdrios outros objetos
(Peticao In icial, Prova, Despacho, Contestagäo e Sentenca), para o diagrama de
atividades apresentado em 5.24 somente interessa Processo. Se tivesse sido modelada a
elaboracdo da peticao por parte dos solicitantes ou a criacao de urn processo a partir de uma
peticao, entdo esses mesmos objetos passariam a fazer parte dos correspondentes diagramas de
atividades.

Figura 5.27: Diagrama de Objetos para Processo.

Portanto, para o modelo de atividades, 6 suposto que a biblioteca de objetos de
escritOrio esta descrita em urn diagrama de objetos, ou algo equivalente, e que esta biblioteca d
extensivel. Sobre esse diagrama de objetos, são localizadas as classes a serem manipuladas
pelas atividades. As classes, por heranca mtiltipla, 6 incorporada a classe especial "lugar de
objeto de escritOrio", que permite a extensão, das mesmas, em termos de lugares que suas
insthcias podem estar. Corn isso, sdo definidos os trdmites previstos para cada classe, que sdo
realizados pelas atividades.

5.4.	 Interacdo corn Agentes

Agentes de escritOrio sdo os profissionais que realizam as atividades. Uma atividade
de escritOrio somente d executada mediante a intervencao de um agente autorizado. Cada
agente, de acordo com seu cargo e em qual departamento esta vinculado, detdm a
responsabilidade de realizaclio de urn conjunto de atividades. Os pianos de cargos e salarios
das empresas descrevem a hierarquia existente entre os diversos cargos. A16m disso, um
mesmo conjunto de atribuicOes e responsabilidades, ou seja, urn perfil profissional, pode estar
vinculado a mais de urn agente. Isto caracteriza mais de uma vaga para uma dada funcdo em
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uma determinada unidade organizacional de uma empresa. A figura 5.28 mostra uma possivel
representaedo de uma empresa, suas unidades, seu piano de cargos e vagas.

Figura 5.28: Descried° de urn possfvel organograma generic° de uma empresa, seu piano de
cargos, seus funciondrios e atividades atribuidas.

No diagrama apresentado na figura 5.28, uma empresa e composta de unidades
organizacionais, que formam o organograma, e de cargos, que representam o piano de cargos
da mesma. Entre Unidade e Cargo, ha a associacdo Vaga que determina quantas posieOes de
trabalho e quais caracterfsticas as mesmas tern. Entre vagas, hd uma hierarquia de
subordinaedo por Chefia. A associaedo Atribuiedo representa as atividades que cada agente
pode realizar. Portanto, o agente e o resultado da vinculacdo de um funciondrio corn uma vaga
de urn cargo em uma unidade.

Para o modelo de atividades, cada atividade e realizada por urn agente, pertencente a
urn perfil profissional que 6 definido pelo cargo que ocupa e a unidade a qual estd vinculado.
Em urn ambiente de execuedo, espera-se ter uma ferramenta que administre o piano de cargos
da empresa, os funcionarios ocupantes das vagas, e as atribuieCies que eles tem, em termos de
realizaedo de atividades.

5.5. Como Obter o Modelo

Para a modelagem de uma aplicaedo de escritOrio, pelo modelo de atividades, 6
necessaria uma biblioteca de objetos de escritOrio que contempie os documentos sobre os quais
a aplicacdo realiza suas atividades. Caso algum objeto ndo esteja definido na biblioteca
empregada, o processo de construe -do do modelo de atividades e capaz de identificar o objeto e
definir suas principals caracterfsticas, permitindo, dessa maneira, o aperfeicoamento da
biblioteca de objetos. Para utilizacdo da biblioteca de objetos pelo projetista, e necessario que
diem dos objetos estarem descritos, os metodos da interface pUblica dos mesmos devam estar
classificados em construtores, destrutores, de consulta e de ahem -do, para que o projetista
tenha condic -Oes de empregar, os mesmos, na representaedo diagramatica de ramos, de forma
apropriada.

A tecnica mais adequada para elaboraedo do modelo de atividades 6 a da
decomposiedo sucessiva, do nivel mais generic° ate o nivel mais detalhado. A mesma 6 similar
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a empregada na construcao de DFDs (Diagramas de Fluxos de Dados [YOU 89]). As
diferencas estao: (1) no tipo de dados que flui no diagrama, (2) nos significados dos ramos de
lignao, (3) nas tdcnicas de abstracao empregadas na construcao de um modelo, e (4) no limite
de decomposicao das atividades.

Os tipos de dados que fluem em urn diagrama de atividades correspondem aos objetos
do escriterio. E necessdria a vinculacao de um objeto do diagrama com urn documento da
realidade. Os ramos de lignao tern significados mais precisos em urn diagrama de atividades.
Atividades somente podem estar ligadas a objetos e vice-versa. Estdo a disposicao do analista
4 tipos de ramos diferentes: exclusao, inclusdo, alternao e consulta. Os mdtodos dos objetos
devem ser classificados em urn desses 4 tipos. Alden disso, os ramos podem ligar uma atividade
a uma instancia de um objeto ou a uma classe de objetos.

0 processo de decomposicao de uma aplicndo deve buscar refletir a pr6pria
estruturacao da empresa em termos de atribuicOes e responsabilidades. Desta maneira
possivel representar, de uma forma mais direta, a internao dos diversos departamentos entre
si, em termos de objetos. 0 limite de decomposicao de uma atividade d aquele que reflete a
responsabilidade de realiznao da mesma a urn agente (ou conjunto de agentes corn atribuicao
de executa-la) e cujo efeito d equivalente a uma transacao de uma aplicacao, ou seja, vista
como sendo atOmica pelas outros atividades. Alem da decomposicao de atividades em
subdiagramas, estilo a disposicao do analista tdcnicas de abstracao de atividades, generaliznao
e agregnao, que facilitam a reutilizacao de atividades. A estrutura da empresa torna mais facil
o emprego das tdcnicas de abstracdo disponlveis. A generaliznao de atividades, ou seja, a
identificacao de propriedades comuns entre atividades semelhantes deve, preferencialmente,
acontecer internamente as unidades pois a pr6pria estruturndo das empresas reflete, na
maioria dos casos, a concentracao, nas unidades, de atividades semelhantes ou correlatas. A
agregacao de atividades tamban deve, preferencialmente, acontecer dentro dessas unidades
organizacionais. A agregnao, como forma de representar propriedades que urn conjunto de
atividades devem ter, ou satisfazer, d consistente, tambdm, corn a solucdo organizacional da
empresa. Uma unidade pode realizar urn conjunto de atividades que, vistas pelos outros
componentes da estrutura organizacional, d tida como uma atividade elementar, ou seja,
somente interessa os resultados a partir dos objetos de entrada. A solucdo interna em termos
de divisdo do trabalho fica a cargo da pr6pria unidade. 0 diagrama de atividades resultante
reflete os tramites dados aos diversos objetos do escritOrio, ou seja, em quais locais de
trabalho cada objeto pode, em algum momento, estar.

0 modelo representa uma aplicacao como urn todo, independentemente dela ser
totalmente implementada em computador ou nao. A decisdo de implementar depende da
vontade do usuario ou projetista e da viabilidade t6cnica e econOmica. Para o modelo, a rigor,
nao faz diferenca o armazenamento ou nao dos objetos em computador. E indiferente se a
execucao do mdtodo faz acesso a uma informacao em disco ou abre uma tela especial ao
agente para fornecer os dados. Entretanto, as atividades devem ser implementadas em
computador. De outra forma, fica impraticdvel garantir o controle na manipulndo dos objetos
pelos agentes e o registro da realizacao das atividades.

Todas as atividades devem ser identificadas e definidas. A definicao de uma atividade
consiste no rol de objetos que ela manipula e como d feita esta manipulnao, das condicOes a
serem satisfeitas para que a atividade esteja habilitada e dos limites impostos na execucao da
atividade. Rigorosamente, somente o rol de objetos e as formas de manipulndo deles d que
devem, obrigatoriamente, ser identificados e delinidos. As condicOes a serem satisfeitas, os
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limites impostos e os agentes, enriquecem e tomam mais fiel a descricao da aplicacdo.
Entretanto, o modelo suporta a ausencia destes elementos na definicao das atividades.

Todos os lugares devem ser identificados e tipificados. ApOs, deve ser feita
racionalizacao dos tipos de marcacdo dos lugares permitindo identificar os objetos da aplicacao
e as suas diversas etapas de manipulacao. As diferentes formas de manipulacdo dos objetos
pelas atividades, ou seja, diferentes significados para os ramos que ligam atividades aos
lugares, correspondem mdtodos que as implementam. Quando não ha um mapeamento direto,
ou uma regra de transformacdo dos objetos produzidos a partir dos outros objetos, a atividade
tern, em algum nivel, tomada de decisdo.

Os agentes que interagem corn as atividades, bem como os niveis de autorizacdo a
eles vinculados, devem ser identificados. Isto permite definir se ha necessidade de tratamento
diferenciado entre os usuarios o que, em caso positivo, determina o aperfeicoamento da
descricao de atividades por meio de especializacdo. Os agentes interagem corn a aplicacdo
necessariamente atravds das atividades e nä() diretamente sobre os objetos. As apresentacOes
das atividades sao definidas pelo analista da aplicacdo.

5.5.1. Criterios de Consistencia e Completeza

Uma aplicacdo descrita no modelo deve satisfazer alguns critdrios de consistencia e
completeza. Em termos de consistencia, os objetos manipulados pela aplicacao, assim como
seus mdtodos, devem realmente estar descritos no modelo de dados de urn SGBDOO.

Atividades deve estar ligadas, por ramos, somente a objetos, e vice-versa. As
inscricOes dos ramos devem corresponder a mdtodos dos objetos conectados, e o tipo dos
ramos deve ser consistente corn a classificacdo dos mdtodos: ramos de consulta - mdtodos de
consulta; ramos de exclusdo - mdtodos destrutores; ramos de inclusdo - mdtodos construtores;
ramos de alteracdo - mdtodos de alteracao. Alan disso, a ligacao corn instancia ou classe deve
corresponder mdtodos de instancia e de classe, respectivamente, corn a excecdo de ramos de
inclusao de instancia que podem ser inscritos corn mdtodos construtores de classe. As regras
de habilitacdo e de transformacdo devem fazer uso somente de variaveis que tambern são
utilizadas como parametros dos mdtodos. Os operadores e funcOes presentes nessas regras
devem corresponder a operadores e mdtodos sobre as classes das variaveis utilizadas. Cabe
ressaltar que as regras de habilitacão e de transformacão n'ao precisam estar definidas. Mas, se
definidas, devem satisfazer o criterio de consistencia acima.

0 emprego do processo de decomposicab de diagramas de atividades, assim como o
uso das tdcnicas de abstracdo, devem respeitar os criterios apresentados na secao 5.2. Os
tramites dos objetos devem representar uma vida util coerente dos documentos, ou seja, urn
objeto deve ser criado, tramitar pelo escritOrio, receber, eventualmente, modificacOes, e chegar
a urn local final onde permanece, ou de onde d excluido. Os casos de lugares onde os objetos
somente sEto produzidos, ou somente sao consumidos, devem set olhados corn cuidado.

Em termos de completeza, alem da rede ser consistente, ndo deve haver objetos,
assim como atividades, sem conexao, e nao deve existir objetos de escritOrio, presentes no
diagrama de atividades, sem correspondencia no modelo de objetos.
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5.6. Ambiente de Implementacäo

Para a concepcdo, implementacdo e administracdo de aplicacees de escrit6rio
descritas pelo modelo, uma arquitetura de urn ambiente como o mostrado na figura 5.29, 6
adequada. A mesma, apresenta quatro grandes mOdulos funcionais, que tern a seguinte
finalidade:

SGBDOO: tern por finalidade, prestar os servicos de gerencia de dados, como
persistencia, gerencia de mem6ria secunddria, controle de concorrencia, seguranca
e integridade; o profissional que atua junto ao SGBDOO 6 o administrador de
bancos de dados, ou sua equipe;
Interface de Definicao: tern, por finalidade, descrever como 6 o escrit6rio, sua
estrutura hierarquica, seu piano de cargos e vagas, e as atividades realizadas junto
corn os objetos de escrit6rio tratados; o profissional que atua a interface de
definicao 6 o projetista da aplicacao, corn sua equipe;
Interface de Administracdo: tern, por finalidade, cadastrar agentes e maped-los nas
vagas existentes, ajustando as suas atribuicees em termos de realizacdo de
atividades; o profissional que atua junto a interface de administracdo 6 o gerente da
aplicacao, ou algu6m que detenha esse tipo de responsabilidade;
Interface de Manipulacao: tern, por finalidade, controlar a execucdo das atividades,
por parte dos agentes; os profissionais que atuam junto a inteface da manipulacdo
sdo os agentes do escrit6rio.

Figura 5.29: Arquitetura de urn Ambiente adequado para Implementacdo de AplicacOes de
Escrit6rio.
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Nas pr6ximas secOes, sac) mostradas caracteristicas mais especificas de cada m6dulo e
as implementacOes feitas para validar as id6ias apresentadas.



5.6.1. SGBDOO

De acordo com a discussao apresentada no capftulo 3, a abordagem desta tese 6
considerar que a gerencia de objetos 6 contemplada por um SGBDOO. A gerencia de objetos
complexos, principal caracterfstica de objetos de escrit6rio, em urn ambiente multi-usudrio e
que segue a arquitetura cliente-servidor para SGBD, constituem os principals aspectos, de
gerencia de dados, necessdrios para aplicacOes de escritOrio. 0 modelo de dados, alern de
permitir descrever objetos complexos, deve contemplar identidade de objetos, heranca,
encapsulamento e polimorfismo. Deve oferecer, essencialmente, heranca multipla como tecnica
de abstracdo disponfvel. Isto 6 necessdrio para poder incorporar "lugar de objeto de escritOrio"
nas definicOes dos objetos.

5.6.1.1. Implementacäo de um Pseudo Banco de Dados Orientado a Objetos em Pascal

Pela falta, na 6poca ern que comecou-se a implementor os m6dulos acima descritos
(1991), de urn SGBDOO adequado, a disposicao para utilizacdo, optou-se por construir urn
pseudo banco de dados orientado a objetos, que contemplasse as principals funcionalidades
necessdrias para validar os aspectos propostos pelo modelo desta tese. Este esforco,
documentado em [RUI 92], foi realizado sobre a linguagem Pascal, orientada a objetos,
comercializada pela Borland [BOR 91]. A figura 5.30 mostra o diagrama das classes
implementadas.

0 problema original era tornar disponfvel urn pseudo banco de dados, construfdo
sobre uma linguagem de programacdo, corn os servicos necessarios a validacdo do modelo
sendo desenvolvido para atividades de escritOrio. A forma e a abrangencia corn que os
conceitos de orientacao a objetos aplicados a sistemas de bancos de dados foram
implementados sao a seguir descritos. Sera adotada, a grosso modo, a seqiiencia de conceitos
como apresentada em [ATK 89].

Objetos Complexos: sao descritos dentro dos limites impostos pela linguagem,
Turbo Pascal for Windows (TPW); ndo foram acrescentadas novas construcOes.
Identidade de Objetos: criacdo de um superobjeto corn Surrogate, TSObj ect,
e de todo o ambiente necessdrio para administrar esta unicidade de identificacao.
Encapsulamento: limitado as caracteristicas da linguagem; ndo foram acrescentadas
novas construcOes.
Sistema de Tipos ou de Classes: criacao de urn conjunto de tipos gerais para
suportar urn sistema de classes similar ao oferecido em SmallTalk: TSObj ect,
TSClass, TOfficeObject e TOfficeClass.
Heranca: limitada as caracteristicas da linguagem, ou seja, heranca simples; para
burlar essa limitacao, diversas definicOes, pertinentes somente aos objetos da
aplicacdo, foram feitas nos objetos mais gen6ricos.
Sobrecarga, Sobreposicao e Ligacdo Postergada: limitadas as caracteristicas da
linguagem; nä- 0 foram acrescentadas novas construcOes.
Extensibilidade: limitada as caracteristicas da linguagem; foi criada uma biblioteca
de tipos para implemental- urn sistema de classes: todos os objetos da aplicacdo
devem derivar de objetos pertencentes a essa biblioteca.
Persistencia: implementado urn esquema de salvamento dos objetos em disco antes
e ap6s cada manipulacao; este esquema ndo resiste a faltas de energia e falhas no
meio de armazenamento.
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TransacOes: atividades sao transacoes e, portanto, o salvamento de objetos antes e
depois da manipulacdo de uma atividade permite desfazer transacOes; a
concorrencia de transacOes nao é atendida.

- TransacOes Longas: este problema nao é abordado.

Outros conceitos presentes no citado manifesto ou em publicacOes equivalentes nao
foram tratados por este pseudo banco de dados.

Object Windows

TOfficeApplication
TSObject TSClassSurrogate Current

- InitApplication
- CanClose - Init - Init, Load, Store

- Load - InitLista, DoneLista
- Store - GetCurrent

TConfiguration - MySurrogate - NumMembros
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- Init., Load, Store - Initlnstance
..--extSurrogate,) - GetNewSurrogate - Insere

- Find

	 TOfficeObject TOfficeClass 	 dentClasD
,ugarCorrent(D

- Init, Load, Store - Init, Load, Store 'itleArqDisc-D
- Copy	 - Carrega, Salva
- GetLugarCorrente 	 - Initlnstance
- SetLugarCorrente 	 - Exclusao, Inclusao, Alteracao
- Restrintegridade	 - Find
- Identifica	 - Transferencia, Copia
- Visualiza
- Manipula 1	

/ - Seleciona
- Visualiza
- Manipula

— —( — —
Usam Elementos
Visuais da Bib.

ObjectWindows.

Figura 5.30: Diagrama de Classes do Pseudo Banco de Dados Orientado a Objetos.

A finalidade do desenvolvimento desse pseudo sistema de banco de dados foi a de
permitir a validacao do modelo para representacdo de atividades em aplicacOes de escritbrio.
Esta validacdo caracteriza-se, principalmente, pela utilizacao de uma base de objetos de urn
escritOrio previamente definida e, sobre ela, implantar um mecanismo de descricdo e
implementacdo de atividades. Portanto, o ponto chave desse protOtipo 6 permitir a extensdo da
descricla de uma base de objetos para supri-la dos atributos e mëtodos necessarios a
administracdo do tramite dos objetos dentro do escritOrio. Para tanto, uma descricdo bem feita
e facilmente extensive' 6 fundamental. A biblioteca de objetos apresentada permite ter essa
visdo de banco de dados sobre os objetos. Atraves do sistema de classes definido, 6 possfvel
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tratar os objetos tanto individualmente como em conjunto.

Em termos de caracterfsticas disponfveis em TPW, algumas defici8ncias sao
importantes. Como a palavra chave para orientacdo a objetos, na visa° do autor, 6 reutilizacao,
o mecanismo de heranca milltipla 6, na praica, fundamental. Somente corn heranca mUltipla
possfvel combinar diferentes bibliotecas de classes. 0 mecanismo de encapsulamento oferecido
em TPW 6 singelo. E importante ser visfvel urn atributo de urn objeto a seus sucessores e
invisfvel aos programas. A forma implementada em C++ 6 mais completa: public para
visibilidade total, private para visibilidade somente no objeto e protected para visibilidade no
objeto e em seus descendentes. Pela implementacao, ndo pareceu possfvel um SGBDOO ndo
seguir urn sistema de classes. Muitos dos servicos necessarios a gerencia de dados sao
implementados, tipicamente, como mdtodos de classe.

A implementacdo das classes fundamentais resultou em 7 classes e 662 linhas de
c6digo em TPW.

5.6.1.2. Implementacäo de um Pseudo Banco de Dados Orientado a Objetos em C++

Alguns conceitos importantes ndo foram validados pelo pseudo banco de dados
orientado a objetos mostrado na secao anterior. Sao eles: na descricao, heranca mtiltipla; na
implementacao, acesso concorrente (chaveamento de objetos), controle de autorizacao, fluxo
de objetos entre os lugares e execucao em cliente-servidor. Para permitir validar esses
conceitos, foi desenvolvido, como trabalho de conclusdo [FUR 93], uma especificacdo de uma
arquitetura cliente-servidor para sistemas de automacao de escritOrios, e uma implementacao
para comprovacdo das id6ias. As figuras apresentadas nesta secao foram extrafdas desse
trabalho de conclusao.

0 modulo bdsico de classes para implemental- objetos de escritbrio foi convertido da
linguagem Pascal para a linguagem C++ (ambas da Borland), resultando no conjunto mostrado
na figura 5.31. A reducao no rolmero de classes deve-se ao fato do Borland C++ oferecer
bibliotecas basicas corn mais funcionalidades que a biblioteca do TPW. A biblioteca convertida
contempla as funcionalidades de arquivos, como persistencia, objeto corrente, consulta,
inclusao, alteracao e exclusao, mais lugares de objetos de escrit6rio.

Para atividades, foi implementada, tambern, urn conjunto de classes abstratas, que sao
mostradas na figura 5.32. Na TAtivObject, 6 representado o lugar da atividade e os m6todos
para sua manipulacdo. Na TAtivClass, sao contemplados os metodos para operacdo de
atividades como uma transacdo: BeginTransaction, EndTransaction e RollBack. Alern disco,
foram implementadas classes para descricao de agentes (TUserObject, TUserClass) e para
controle de acesso (TloginObject/TLoginClass e TGroupObject!TGroupClass).

Em relacao ao pseudo banco de dados descrito na secao anterior, esta implementacdo
em C++ contemplou o controle de concontncia, autorizacao e fluxo de objetos entre as
atividades, em uma arquitetura cliente-servidor. Apesar do C++ oferecer heranca multipla, esse
conceito nao foi explicitamente explorado pelo trabalho, devido ao prazo rigid() de entrega, do
mesmo, como trabalho de conclusdo. Foi suposto que, como o C++ oferece heranca
basta a interface de definicao especificar uma aplicacao de escritbrio, de maneira adequada,
para que seja tirado proveito adequado da aplicacao do conceito.

A biblioteca de classes fundamentais, em C++, resultou em 27 classes, em uma
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hierarquia de ate, 4 niveis, corn 2.332 linhas em C++ (fora as linhas das bibliotecas padrdo
empregadas).

Figura 5.31: Estrutura das Classes Bäsicas dos Objetos Fundamentais.

Figura 5.32: Diagrama de Del-mica° de Atividade como Classe.
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5.6.1.3. Formas de Implementacäo das Atividades

Genericamente, uma atividade 6 implementada segundo a seguinte estrutura:
(1) declaracdo das variaveis; (2) procedimentos de infcio de transacao; (3) selecao dos objetos
presentes nos lugares de entrada; (4) cruzamento entre marcacOes de entrada; (5) cruzamento
corn marcacOes de safda; (6) teste da regra de habilitacao; (7) apresentacdo da atividade e
interacdo corn o agente; (8) teste ausencia de marcacOes de safda; (9) producdo das marcacOes
de safda e exclusdo das marcacaes de entrada; (10) teste das restricOes de integridade; e
(11) procedimentos de fim de transacao.

declaraccio dos variaveis:
Al6m dos atributos de instancia que uma atividade deve ter para manter o registro
de quando, onde e por quern foi realizada, 6 necessaria a declaracdo das variaveis
especificadas nas inscricOes dos ramos de ligacao. As variaveis constituem as areas
de comunicacao das atividades corn os objetos e sao empregadas nas regras de
habilitacao e de transformacao. As mesmas sao, tamb6m, objetos tendo, portanto,
atributos e mdtodos prOprios. Na pratica, as classes das variaveis coincidem, na
maior parte dos casos, corn as classes dos objetos nas quais as mesmas aparecem
como inscricOes em ramos.
procedimentos de inicio de transacao:
Os procedimentos de infcio de transacao destinam-se a definir o infcio da transacao
de usuario. Em caso de cancelamento da atividade ou de violacao de alguma
restricao, o estado de cada classe 6 recomposto para este ponto.
selecilo dos objetos presentes nos lugares de entrada:
A selecao dos objetos presentes nos lugares de entrada visa identificar para qual
marcacao a atividade deve ser executada. Esta selecao 6 feita corn o intuit() de
associar a atividade corn urn objeto (ou urn conjunto) de cada lugar. 0
procedimento 6 de ter uma valoracao para cada variavel das inscricOes dos ramos
de entrada. Se dois ou mais ramos tern a mesma variavel como inscricao, entao o
objeto 6 selecionado somente uma vez e, ap6s, 6 testada a presenca do objeto, nos
outros lugares, em cruzamento entre marcacOes de entrada.
cruzamento entre marcarcies de entrada:
O cruzamento entre marcacOes de entrada 6 efetuado quando mais de um ramo
possui a mesma variavel. Para tanto, 6 selecionado apenas uma vez o objeto que
define o contend° da variavel e, ap6s, 6 testada a presenca de objetos equivalentes,
nos outros lugares.
cruzamento can marcarOes de sada:
O cruzamento corn marcacOes de safda 6 efetuado quando as variaveis que
inscrevem os ramos de lugares de safda foram associadas a objetos nos lugares de
entrada. Este cruzamento somente pode sec realizado neste moment() se as
variaveis estiverem detinidas. Em caso contrario a verificacao de ausencia de
marcacOes de safda 6 feita em teste ausencia marcacOes de sada.
teste da regra (le habilitaVio:
A regra de habilitacdo define condicOes a serem satisfeitas para que a atividade
possa sec realizada que nao sao passfveis de serem descritas atrav6s de inscricOes
nos ramos. A forma de implementar esta regra 6 pela construcao de expressOes
booleanas. Conte6dos dos objetos usados nestas expressOes sac) obtidos pelo use
direto de operadores e mdtodos das variaveis.
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apresentaedo da atividade e interavio coin o agente:
A apresentacao da atividade d a forma pela qual a aplicacao interage corn o agente.
Atrav6s dela, o agente tern condicOes de definir os contetddos das variaveis nao
definidas tanto pelas marcacoes de entrada e regra de habilitacdo como pela regra
de transformacao. Neste contexto 6 executada a regra de transformacdo.
teste auséncia de marcaeOes de saida:
0 teste da ausencia de marcacoes de saida feito neste momento d destinado aqueles
lugares cujas inscricOes nao puderam ser definidas pelas marcacoes de entrada, ou
seja, ou sao obtidas pela regra de transformacdo ou diretamente do agente.
produeclo das marcaeOes de saida e exclusc-io das marcaeOes de entrada:
A producao das marcacoes de saida 6 a efetivacao da atividade, isto d, no
momento em que todas as variaveis estdo definidas, sao produzidas as
modificacOes e insercOes nos lugares de saida. ApOs terem lido produzidas todas
as marcacoes de saida, as marcacoes de entrada sao removidas.
teste das restricoes de integridade:
0 teste de restricOes de integridade 6 a Ultima etapa antes da conclusao da
transacdo. 0 mdtodo correspondente deve poder reconhecer lugares dos objetos e
verificar a integridade de acordo corn eles.
procedimentos de fin: de transacao:
Os procedimentos de rim de transacdo servem para garantir a persistencia das
atualizacOes feitas ou para desfaz-las em caso de alguma inconsistC,sncia.

Cada uma das partes acima descritas sao implementadas por metodos de instancia.
Assim e feito para permitir a mais facil reutilizacao desses metodos e para tirar proveito do
eventual polimorfismo na descricao das atividades.

Os atributos de instancia de uma atividade sao as variaveis mais os atributos
necessarios para minter o registro da realizacao da mesma. 0 period() de malizacao pode ser
representado por duas estampas de tempo (data e hora), o local e o responsavel pela
realizacdo, o qual pode ser representado pelo cedigo do usuario e pela identificacao do
equipamento.

Os atributos e metodos de classe sao titeis para aqueles procedimentos que necessitem
reconhecer as realizacOes anteriores da atividade. Pela prepria natureza de Atividade, ou seja,
de serem objetos dinamicos que passam a existir e desaparecem de acordo corn urn conjunto
de regras, diferentemente de objetos da aplicacdo cujas instancias sao criadas e excluidas de
acordo corn as especificacOes da aplicacdo, muito cuidado deve ser tornado no use de atributos
e metodos de classe de atividades. Na quase totalidade dos casos, tratam-se de informacOes
cujos correspondentes objetos nao foram modelados.

Para validar essa forma de implemental- atividade, foi desenvolvido um protOtipo
sobre o pseudo Banco de dados mostrado na secao 5.6.1.1. A figura 5.33 mostra a
apresentacao de uma das atividades implementadas, a Producäo de Convite para
Participacao, em conferencias de trahalho da IFIP [OLL 82], que corresponds a atividade
Remessa de Convite para Participacäo, no estudo de caso mostrado na secdo 7.1. Esta atividade
visa convidar pesquisadores da area, indicados pelo Comite de Programa ou pelo de
Organizacao, mais os autores de artigos submetidos, para participar do evento. A
implementacao da mesma, em Pascal, 6 apresentada na figura 5.34.
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Figura 5.33: Apresentacdo da Atividade Producdo de Convite para Participacao.

procedure TProdConvParticipDialog.VePrograma(var Msg: TMessage);
begin

ProgramaConferencia".Corrente".Visualiza(@Self);
end;

procedure TProdConvParticipDialog.VeFormInscricao(var Msg: TMessage);
var

FormConvite: PConviteObject;
begin

TransferData(tf_GetData);
FormConvite:=new( PConviteObject, Init(",

RecTelaProdConvParticip.PessoaEscolhida, false));
FormConvite".Visualiza(@Self);

end;

procedure DemoWindow.Diag_21(var Msg: TMessage);
var

Inscr: PCollection;
Diag: PProdConvParticipDialog;

PWindowsObject;
AtividadeNaoHabilitada: boolean;

begin
AtividadeNaoHabilitada:=false;

Salva Contetldo Classes

Convidado".Salva;
ProgramaConferencia".Salva;
ConviteParticipacao".Salva;

Seleciona Presentes nos Lugares de Entrada

:onvidado".Seleciona('Convidado', @Self) <
. begin
AtividadeNaoHabilitada:=true;
MessageBox(HWindow,'MarcacAo não seiecionada', 'Cor.vidado', mb_Ok);
end;

ProgramaConferencia".Seleciona('Programa da Confereneia', @Self) < 0
=hen begin

AtividadeNaoHabilitada:=true;
MessageBox(HWindow,'MarcacAo nAo selecionada','Aviso', rb_Ok);
end;
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Cruza MarcacOes de Entrada

Cruza MarcacSes de Saida

Inscr:=new( PCollection, Init(2, 1));
Inscr".Insert( Convidado^.Corrente);
Inscr^.Insert( ProgramaConferencia".Corrente);
if ConviteParticipacao - .TestaPresenca('Carta Convite Participacao . , Inscr)
then begin

AtividadeNaoHabilitada:=true;
MessageBox(HWindow,'Marcacao de Saida Presente!',

'Carta Convite Participacao', mb_Ok + mb_IconStop);
end;

Testa Regra de Habilita0o, se possfvel

Ativa Dialogo

•

if Not AtividadeNaoHabilitada
then begin

Diag:=new(PProdConvParticipDialog, init( gself, 'PROD CONY PARTICIP'));
Diag".TransferBuffer:=QRecTelaProdConvParticip;
Diag".NomeConvidado:=new( PStatic, InitResource( Diag, 642, 61));
StrCopy(RecTelaProdConvParticip.PessoaEscolhida,

Convidado".Corrente^.Identifica);
if Application-.ExecDialog(Diag) = id_Ok
then begin

Tudo OK. Efetivar a Atividade
Criacào marcacOes de safda

)
ConviteParticipacao^.InitInstance( 'Carta Convite Participacao',

PAlfanumericoObject(Convidado'.Corrente),
PDocumentoObject( ProgramaConferencia-.Corrente))));

Exclusao marcacOes de entrada para ramos alteradores

Convidado - .Exclui( Convidado^.Corrente);

Teste das Restricaes de Integridade
)
if Not Convidado".RestrIntegridade
then begin

AtividadeNaoHabilitada:=true;
MessageBox(HWindow,'Restricao de Integridade Violada',

'Convidado', mb_Ok + mb_IconStop);
end;

if Not ProgramaConferencia".RestrIntegridade
then begin

AtividadeNaoHabilitada:=true;
MessageBox(HWindow,'Restricào de Integridade Violada',

'Programa da Confer6ncia', mb_Ok 	 mb_IconStop);
end;

if Not ConviteParticipacao".RestrIntegridade
then begin

AtividadeNaoHabilitada:=true;
MessageBox(HWindow,'Restricão de Integridade Violada',

'Carta Convite Participacao', mb_Ok + mb_IconStop);
end;

if AtividadeNaoHabilitada
then begin

Problemas com a efetivacao da atividade
Vai ser dado Rollback nas Classes

Convidado-.Carrega;
ProgramaConferencia".Carrega;
ConviteParticipacao".Carrega;
end

else begin

Transacao Ok Conte6do das classes vai ser salvo

Convidado-.Salve;
ProgramaConferencia".Salva;
ConviteParticipacao^.Salva;
end;

end
eIse

MessageBox(HWindow,'Prod Cony Particip Cancelada', 'Aviso', mb_Ok);
end;

end;

Figura 5.34: Implementacao da Atividade Produciao de Convite para Participacdo.
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5.6.1.4. Definicäo da Apresentacäo da Atividade

A apresentaedo de cada atividade 6 deixada a cargo do projetista da aplicaedo. Os
padrOes visuais adotados em cada empresa e o toque pessoal do projetista constituem aspectos
relevantes na elaboracdo das aplicaeOes. Podem ser utilizados os mdtodos dos objetos tratados
pela atividade e pode ser definida uma interface prOpria, para cada uma, combinando a
apresentacdo de diversos objetos em uma (mica. De fato, a apresentacdo da atividade pode ser
conduzida por uma ferramenta que reconheca os objetos a serem mostrados e suas
peculiaridades. Entretanto, a atuaedo do projetista para particularizar a apresentaedo de acordo
corn normas da empresa e do seu pr6prio gosto deve ser possfvel e, na pratica, deve ser a
alternativa preferida por eles. Na figura 5.33 foi mostrado urn exemplo de apresentacdo de
atividade.

5.6.2. Interface de Definicäo

A Interface de Definigdo trata corn tres contextos distintos: (1) descried° do
escrit6rio, (2) descried° da biblioteca de objetos de escriterio, e (3) modelagem das atividades
de aplicaeOes de escrit6rio.

A descried. ° do escrit6rio permite representar como estd estruturada a empresa em
suas diversas unidades organizacionais. Uma representaedo gethica de urn escrit6rio foi
apresentada na figura 5.28. Associado ao piano de cargos, cada unidade organizacional tem
urn ntimero de vagas para cada cargo. Awa y& das vagas, sdo representadas a atribuicoes dos
possfveis agentes, ocupantes das mesmas, em termos de realizacdo de atividades. 0 efetivo
mapeamento entre agentes e atividades 6 feito na Interface de Administraedo.

A descried() da biblioteca de objetos de escrit6rio permite visualizar que classes de
escrit6rio estdo definidas e que servicos as mesmas oferecem. Esta interface de definiedo deve
oferecer meios para que o projetista possa identificar as classes que necessita ou, caso alguma
inexista, decidir se deve definir uma nova classe ou especializar uma jd existente. Espera-se que
esteja disponfvel alguma forma de visualizar a hierarquia entre as classes, onde os metodos
oferecidos pelas classes, em sua interface pLiblica, estejam classificados em construtores,
destrutores, de consulta e de alteraedo, para que sejam diretamente utilizaveis em modelos de
atividades.

A modelagem das atividades de aplicacOes de escrit6rio permite construir a
representacdo de uma aplicacao, no modelo apresentado nesta tese. Espera-se que uma
ferramenta para construcao e manutencdo de diagramas de atividades, aldm de ter uma
interface gräfica, auxilie o projetista ao permitir a verificacdo da consiste,ncia e da completeza
de modelagens, ao viabiliz,ar a decomposicao de diagramas e a reutilizar descricOes para
atividades, feitas para problemas semelhantes ou correlatos. Na construcdo de diagramas de
atividades, sao definidos, tambem, os trdmites dos objetos de escrit6rio dentro da empresa, que
sdo apropriados nas definicOes das classes utilizadas pela aplicacdo.

Para validacdo de alguns dos aspectos acima, foi desenvolvido um protkipo para a
interface de del-mica). Este protetipo permite a definicdo de uma aplicacdo de escritOrios, sem
ter recursos graficos para diagramacdo, sem trabalhar corn uma biblioteca de objetos de
escrit6rio pre-existente e sem verificacOes de consistencia e de completeza. Entretanto, permite
a descriclo completa de urn escrit6rio, a especificacão dos objetos de escrit6rio e os lugares de
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seus trdmites, a especificaedo das atividades, regras de habilitacdo e de transformaedo, ramos
de ligaedo corn objetos e respectivas inscricOes. A figura 5.35 mostra a estrutura de opeOes do
menu da interface de definiedo construfda, em Resource Script (Borland C++). A figura 5.36
mostra o cadastramento de Empresa, chamando a atenedo para a especificacdo do
c6digo/senha do gerente da aplicaedo. A figura 5.37 mostra o mapeamento entre atividades e
vagas. A figura 5.38 mostra a especificaedo de uma atividade, sendo que a segunda tela 6
apresentada ao pressionar o botdo Ligar Objeto, do primeiro didlogo. Por fim, a figura 5.39
mostra a especificaedo de uma classe de escritOrio. 0 armazenamento de uma descried° 6 feito
utilizando o pseudo banco de dados apresentado na seed() 5.6.1.1. 0 prot6tipo da interface de
definiedo esta operacional e executa em microcomputadores compativeis IBM-PC, corn
Microsoft Windows 3.x. Foram definidas 21 classes de objetos, para a interface de definiedo,
em 1926 linhas de programaedo Pascal, e o programa em si (DDR_DEF7) tern 1763 linhas de
Pascal, e urn tamanho final de 220kBytes.

Figura 5.35: Estrutura de ONOes do Menu.
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Nome da Empresa:

Empresa

Nome Em i resa Initial

Razik Social:

Razao Social Initial

Nome da Aplica0o:

Nome AplicacTio Initial

COdigo Usufirio Administraciio:

Senha Uschrio Administragfi'o:

duncan Ok I

*-A-A-*** Cancel

Figura 5.36: Cadastramento de Empresa.

Atribuiggo

Vinculagao de

Escolha o Cargo

Ai ente Administrativo
Presidente

Atividade

de Atividade a Cargo

i'l Cargo

Escolha a Atividade

Mu ' ar Velculo
Receber Veiculo de volts

I	 Ok	 I Cancel

Figura 5.37: Mapeamento entre Atividades e Vagas.



Atividade

AtualizacAo de Atividade

Nome da Atividade

Receber Veiculo de volta

Rol de Objetos/Lugares     
Ok  

Retorno de Veiculo e Cobran a - AS         

Cancel  Saida de Veiculo - AE - Formulario            

Ligar Objeto          

Desligar Objeto      
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Ligar ObjetolLugar
Nome da Atividade
Receber Veiculo de volta

Selecione o Objeto, o Lugar e o

Documento
Formulario

A Atividade

Tipo de Ligagiio

Elaborado
Em elaboragZio

0 Alterador de Entrada	 0 de Consulta

0 Alterador de Saida	 0 de ModificagAo

Inscri0o do Ramo

i

I	 Ok Cancel

Figura 5.38: Especificacao de uma Atividade.
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Objeto

Atualizacilo de Objeto

Nome do Objeto

Documento

[Tipo
0 InsfSncia	 0 Conjunto

Inscri0o

doc

Rol de Lugares
I	 Ok l

Elaborado
Em elaboraciio Cancel

Inclui Lugar

Exclui Lugar

Figura 5.39: Especificacao de uma Classe de EscritOrio.

5.6.3. Interface de Administracao

A Interface de Administracao trata, objetivamente, corn a volatilidade dos ocupantes
de vagas, nas unidades organizacionais da empresa. Agentes ingressam e saem das empresas,
em urn processo continuo de renovacao. Como normalmente 6 feito nos sistemas de
informacao, o cadastramento e manutencao de usuarios, e os perils de utilizacao
correspondentes, sao administrados por uma equipe especifica, dentro das empresas. Para o
ambiente de implementacao sendo descrito, pela interface de administracao 6 feito o
cadastramento de agentes, corn a localizacao de cada um em uma vaga especifica da empresa,
e o mapeamento das atividades que cada agente pode realizar. Por ser urn procedimento
equivalente ao feito, por exemplo, pelos comandos "GRANT" e "REVOKE" em SQL
[DAT 84], optou-se por nao desenvolver um protOtipo especffico.

5.6.4. Interface de Manipulacao

A interface de manipulacilo trata corn dois contextos: (1) a autorizacao do agente em
utilizar a aplicacdo, e (2) o apoio na realizacao da atividade. Pelos critdrios de autorizacao,
verificado o ingresso do agente no ambiente (correcao da senha) e garantida a visa() parcial
dele sobre as atividades que podem ser realizadas. Este 6 urn contexto contemplado em
ambientes que implementam aplicacOes convencionais, e que tamb6m foi validado no prot6tipo
construido em C++ (ver secao 5.6.1.2), onde nao se constatou diferencas substantivas entre os
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dois ambientes. Uma diseussdo mais extensa 6 encontrada em [FUR 93].

0 apoio na realizacdo da atividade implica em colocar em execucdo urn atividade
selecionada pelo agente. Para tanto, 6 necessario garantir que a mesma esteja habilitada, para
alguma combinacdo de objetos de escritOrio presentee, ou ausentes, nos lugares adequados. A
realizacdo de atividades tem dois protetipos desenvolvidos. 0 primeiro, chamado de
EST_CASO, foi construfdo em Pascal, a dpoca do desenvolvimento do pseudo banco de
dados, apresentado na sendo 5.6.1.1. Este prot6tipo implementa 5 atividades diferentes, corn
diferentes graus de complexidade, para a preparacdo de conferencias de trabalho da IFIP. A
habilitacdo de uma atividade, nesse protOtipo, 6 verificada ap6s o usuario selecionar os objetos
de entrada. E uma maneira simples e eficiente de testar tal condicdo. Entretanto, Pica a cargo
do agente determinar a combinacdo de objetos de escritOrio a ser utilizada. Se o agente
"esquecer" uma possfvel combinacdo, a ocorrencia da atividade correspondente pode ser
indefinidamente postergada. Este protOtipo esta operacional, tern 1993 linhas de Pascal, e
executa em microcomputadores compativeis IBM-PC, corn Microsoft Windows 3.x.

0 segundo prot6tipo 6 o desenvolvido para implementacdo de uma arquitetura
cliente-servidor para aplicacOes de escrit6rio, apresentado na secdo 5.6.1.2. Neste protOtipo, a
verificacdo da habilitacdo de uma atividade 6 feita automaticamente, pelo prot6tipo, bastando 0
agente, entdo, selecionar para qual combinacdo de objetos deseja executar a atividade. Apesar
de poder onerar significativamente a execucdo, no caso de muitas ocorrencias de objetos nos
lugares, 6 uma forma mais adequada para o controle e acompanhamento do agente, junto a
aplicacdo. A implementacdo do modulo CLIENTE resultou em 1600 linhas em C++ e urn
conjunto de 13 classes. 0 m6dulo SERVIDOR foi implementado em 1168 linhas em C++, corn
3 classes, e o protocolo de comunicacdo Cliente-Servidor foi escrito em 775 linhas em C++.
Este protOtipo estd operacional e executa em uma rede local de microcomputadores
compatfveis IBM-PC, corn Microsoft Windows 3.x, sendo que a conexdo entre os
computadores 6 feita atrav6s das portas seriais dos mesmos. Assim foi feito por ser mais
confortdvel, para o grupo de formandas que desenvolveu o trabalho, testar e implantar a rede
local (ver [FUR 93]).

5.7.	 Requisitos a serem Contemplados por Modelos de Atividades

De acordo corn os requisitos caracterizados na secdo 3.3, 6 feita, a seguir, uma
avaliacdo do modelo apresentado nesta tese.

Requisitos de representacdo de objetos:
Objeto complexo:
Objetos de escritOrio sao considerados complexos.

- Retitilizavel, na forma "caixa preta":
Adota, como premissa, a reutilizacdo "caixa preta" de objetos de escritOrio.

Requisitos de representacdo de atividades:
Atividade como objeto reutilizóvel:
0 modelo define atividade como urn objeto de pleno direito, corn atributos e
metodos prOprios. 0 modelo define atividade, tambem, como componente
reutilizdvel nos 4 nfveis definidos em [McG 92]: abstrato, instdncia, "caixa preta" e
"caixa branca".
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Diferenciacclo do trabalho executado:
No modelo, por definicdo, uma atividade corresponde a uma transacao lOgica da
apl icacdo.
Localizaccio de realizaccio de Atividade:
Urn dos pontos fortes do modelo. Urn objeto ndo esta residente apenas em urn
depOsito de dados; urn objeto pode ter um trdmite dentro do escritOrio que implica
em diversos passos na manipulndo do mesmo, efetivada por diferentes agentes em
instantes distintos.
Tomada de decitho na Atividade:
Para o modelo, a modelagem de uma atividade exige quais sdo os objetos
manipulados e de que tipo 6 essa manipulndo (exclusdo, inclusdo, alterndo e
consulta) e quais sdo os mdtodos empregados. As transformnOes a serem feitas
nos objetos de entrada para a producdo dos objetos de saida nao sdo
obrigatoriamente representadas. Isto caracteriza atividades corn tomadas de
decisdo, ou seja, diferentes resultados podem ser produzidos a partir dos mesmos
insumos.
Interaceio de Atividade coin Objetos de EscritOrio:
Para uma reutilizacdo de objetos de escritOrio mais efetiva, o modelo faz use dos
preprios metodos dos objetos, se possivel, bastando classificar os mesmos de
acordo corn o tipo de efeito que a execucdo de cada urn provoca (exclusdo,
inclusdo, alterndo e consulta).

Requisitos de representacdo de aplicnOes:
Tramites dos Objetos de EscritOrio:
0 modelo tem uma representndo diagramdtica que mostra as internOes entre as
diversas atividades descritas pelos trdmites dos objetos de escritbrio, ou seja, por
urn diagrama 6 possivel acompanhar todos as etapas que um objeto de escritOrio
percorre dentro da aplicndo.
Assincronismo entre Atividades:
0 modelo representa a concorrencia potencialmente existente entre atividades, e
situacoes de sincronismo entre as mesmas.
RestricOes temporais:
A representacdo diagramatica de uma aplicacdo em termos de objetos e atividades
mostra as rein -6es de dependencia entre as diversas atividades, ou seja, quais
atividades ocorrem, necessariamente, antes de outran. Desta maneira, as
dependencias do tipo atividade B somente pode ser realizada ap6s a realizacao da
atividade A 6 contemplada pela tdcnica diagramatica empregada. A representndo
de tempos maximos de execndo de atividades ndo 6 contemplada especificamente
pelo modelo. Por serem as atividades objetos de pleno direito, os estudos sobre
objetos ativos (por exemplo, [MED 91]) devem ser aplicaveis, tambem, para
atividades.
Decomposictio:
0 modelo apresenta regras para decomposicdo de atividades permitindo, corn isso,
particionar aplicnOes eventualmente complexas em partes menores, para serem
usados durante o processo de modelagem.
AbstracOes: generalizacäo e agregacilo:
0 modelo coloca a disposicdo as tecnicas de generalizacdo e agregndo de
atividades para a construcdo de aplicnOes.
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Requisitos de implementacdo:
- AplicacOes em computador:

0 trabalho define um ambiente para implementacdo de aplicacOes de escriterio e
tern implementado diversos protOtipos para validacdo dos principais conceitos.
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6.	 FORMALIZAC AO DO MODELO DE ATIVIDADES

Neste capitulo 6 apresentada a formalizacdo do modelo de atividades, apresentado
informalmente no capitulo anterior. Na secao 6.1 sdo apresentadas definicOes bäsicas para
classes que permitem descrever, claramente, urn esquema para uma aplicacdo. Na sec -do 6.2
sdo apresentadas as definicOes basicas para objetos, que servem para descrever as
interpretacOes das classes em instancias. E definido, tambdm, o que 6 uma interpretacäo de
objetos. Na secdo 6.3 sdo definidas classes de escritOrio e objetos de escritOrio, onde a
principal caracteristica reside no fato de que objetos/classes de escrit6rio, para o contexto do
modelo de atividades, podem estar em lugares. Lugar é visto como uma associacdo direta
entre as etapas dos trâmites dos objetos de escrit6rio corn a localizac5o fisica (eletronicamente)
dos agentes que manipulam esses objetos. Na secdo 6.4 sdo apresentadas definicOes bäsicas de
redes, que servem de base para as definicOes de redes de atividades apresentadas na secao
6.5. Na mesma secdo 6.5, 6 definida atividade e feita a associacdo corn as tecnicas
diagramaticas empregadas no capitulo 5. Na sec -do 6.6 sdo apresentadas as definicOes que
descrevem a dinarnica de redes de atividades, ou seja, quando uma atividade esta apta a ser
realizada (habilitada), quail_ os efeitos de uma realizacdo e as interacOes entre atividades
(concorrencia e conflitos). E definido tamb6m, nesta secao 6.6, quando uma atividade tern
tomada de decisao. Por fim, na seed° 6.7, sdo definidas as abstraeOes que podem ser
empregadas na elaboracdo de redes de atividades: generalizacão e agregacdo.

6.1.	 Definiciies Basicas para Classes

Nesta secao, algumas caracteristicas do paradigma de orientacdo a objetos em bancos
de dados sdo formalmente apresentadas, tomando por base o modelo de dados do SGBDOO
02, como mostrado em [SIL 94]. A adocao da formalizacdo do modelo de dados do 02, como
base para as definicOes de classes e objetos, deve-se ao fato de que o SGBDOO 02 6
considerado, por muitos, como o exemplo mais completo e rigoroso do paradigma de
orientacdo a objetos aplicado a bancos de dados, e por ter o seu modelo de dados formalmente
descrito ([LEC 88]). Sdo apresentadas as definicOes de tipo, de classe, de assinatura de um
metodo, de chamada de um metodo, de hierarquia de classes, de relacäo de subtipo, de
hierarquia consistente de classes, de atributos definidos e atributos herdados, de metodos
definidos e metodos herdados, de conjunto consistente de assinaturas de metodos, de
escopo de uma propriedade, de regra de escopo bem definida, de esquema de classes, e de
esquema de classes estruturalmente consistente.

Segundo [SIL 94], o modelo de dados do 02 baseia-se, principalmente, em dois
conceitos: valores .e objetos. Valores sdo instancias de urn certo tipo. Objetos sao instancias
de uma classe, cujos valores sdo instancias do tipo da classe. NO 02, um tipo 6 uma descried°
generica de uma estrutura de dados. 0 mesmo pode ser um tipo atOmico, urn nome de classe,
um nome de tipo, ou uma construed° mais complexa. atravds da aplicacdo dos construtores de
tupla e de colecdo (set, unique set e list).

Definicão 1: (tipo)
Seja C um subconjunto de C, urn conjunto de nomes de classes, e Tn um subconjunto

de Tn, um conjunto de tipos nomeados. Seja urn conjunto finito de dondnios D1,
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Dn, n 1 de tipos bdsicos (por exemplo, o conjunto Z de todos os inteiros
urn de tais domfnios). Denota-se por D a unido de todos esses domfnios D1, ...,
Dn. SupOe-se que os dominios sdo disjuntos, dois a dois. A expressdo T(C, Tn)
denota o conjunto de todos os "tipos sobre C e Tn", definido recursivamente
como:

os simbolos any e nil sdo tipos sobre C e Tn.
os nome de domfnios bdsicos di (integer, string, real, boolean, bits) sdo
tipos atOmicos sobre C e Tn.
elementos do conjunto C de nomes de classes sdo tipos sobre C e Tn.
se c E C, entdo type(c) 6 urn tipo sobre C e Tn, que descreve que o tipo
sera o mesmo da classe corn o nome c.
elementos do conjunto Tn de nomes de tipos sdo tipos sobre C e Tn.
se K={1.1,...,tn} 6 um conjunto de tipos sobre C e Tn, e A={ al,...,an} 6
urn conjunto de nomes de atributos, entdo qualquer funcdo parcial de A
em K 6 urn tipo sobre C e Tn, denotado por tuple(ai:ti,...,an:tn).
se t 6 um tipo sobre C e Tn, entdo set(t) 6 urn tipo sobre C e Tn, que
descreve uma colecdo ndo ordenada corn possibilidade de repeticdo de
elementos.
se t 6 urn tipo sobre C e Tn, entao unique set(t) 6 urn tipo sobre C e Tn,
que descreve uma colecdo nä° ordenada sem repeticdo de elementos.

9.	 se t 6 urn tipo sobre C c Tn, entdo list(t) 6 urn tipo sobre C e Tn, que
descreve uma colecdo ordenada corn possibilidade de repeticdo de
elementos.

El

Conforme [SIL 94], uma classe 6 uma associacdo de urn nome de classe, um tipo que
descreve a estrutura da classe e urn conjunto de metodos que descrevem o comportamento da
classe. Uma classe funciona como uma fabrica de objetos e, suas extensOes, como repositOrios
de objetos. Os metodos que tratam um conjunto de objetos de uma classe como uma Unica
entidade sdo chamados metodos de classe, enquanto que os metodos que descrevem o
comportamento de cada objeto sao chamados metodos de instfincia. A definicdo do conjunto
M de todas as assinaturas de metodos, utilizada na definicdo de classes a seguir, sera
apresentada na definicdo de assinaturas de urn metodo, mais adiante.

Definicao 2: (classe)
Uma classe 6 uma tripla c := (c,t,M'), onde c E C, t E T(C,Tn) e M' c M 6 um

conjunto de assinaturas de metodos.
Denota-se por nome-classe a funcdo que retorna o nome de classe de uma classe:

nome-classe(c)=c.
Denota-se por Tip o mapeamento de nomes de classe ou de tipos nomeados em seus

tipos:	 Tip : C v Tn ---> T(C,Tn).
El

Urn metodo 6 urn mOdulo de programa que descreve uma das funcionalidades dos
objetos da classe a qual pertence. Um metodo 6 definido atraves de uma assinatura e uma
implementacdo. A assinatura de urn metodo e a descricdo dos seus argumentos de entrada e de
safda. M6todos estdo sempre associados a uma determinada classe e podem ser aplicados ou a
um objeto, instancia dessa classe (metodo de instiincia), ou ao reposit6rio de objetos, conjunto
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de insthcias dessa classe (metodo de classe). Na implementacdo do 02, e de muitos outros
ambientes (C++, Pascal orientado	 a objetos), o objeto (ou	 reposit6rio de objetos) 6
manipulado, dentro do cOdigo do mdtodo, atrav6s do argumento self, argumento recebido
implicitamente pelo mdtodo. Urn mdtodo pode ou nao receber objetos e/ou valores como
argumentos, alern do argumento self, e pode tambërn retornar objetos e/ou valores. Para isto,
os mesmos devem ser declarados explicitamente em sua assinatura. Os objetos e valores, para
que sejam recebidos ou devolvidos como pardmetros, devem ser constantes ou varidveis.
Segundo [CAS 87], varitiveis denotam individuos arbitrarios de urn dorninio e constantes
denotam individuos especfficos.

Para a definicdo de assinatura de urn mdtodo, considera-se Nm como sendo 0
conjunto de nomes de m6todos. Formalmente, urn nome de metodo 6 um simbolo funcional n-
ario 	 o mdtodo em si (assinatura + implementacao) 6 uma funcao de primeira ordem
([LEC 88]).

Definicao 3: (assinatura de urn metodo)
Uma assinatura de um metodo sobre C, no 02, 6 uma expressdo:

m(pari:ti,	 parn:tn) : t in class c
onde m E Nm, c E C 6 o nome da classe ao qual o metodo m pertence e

t,ti,...,tn E T(C,Tn) sao os tipos, respectivamente, do argumento de saida
e dos argumentos de entrada parl,...,parn.

Denota-se por M o conjunto de todas as assinaturas de mdtodos.
El
ComentArio:
A forma empregada pelo 02, para a assinatura de urn mdtodo, define explicitamente a

qual classe o mdtodo estä associado ("in class c"). Em C++, a definicäo da
assinatura 6 feita dentro do contexto da descricdo da classe, ndo necessitando
explicitar da mesma maneira.

Para a definicao de chamada de um metodo, considera-se 9(t) uma interpretacao
sobre urn tipo qualquer t. A definicao formal de interpretacäo sera apresentada mais adiante.

Definicao 4: (chamada de um metodo)
Seja m(par i :t i ,	 parn:tn):t in class c, uma assinatura de urn metodo. Uma

chamada de urn metodo 6 uma expressdo v:=m(v 1,	 vn), onde:
vi,	 vn sdo variaveis ou constantes.
v 6 uma variavel que denota individuos de 3(0.
para vi uma constante, vi E 3(4).
para vi uma variavel, vi denota individuos de 3(4).

Denota-se por CM o conjunto de todas as chamadas de m6todos.

Comentario:
Uma chamada de 11111 metodo 6 urn termo de primeira ordem, de acordo corn

[CAS 87], pois:
v, v 1 ,	 vn sdo termos, pois toda variavel e toda constante sdo termos;
m 6 urn simbolo funcional e, portanto, m(v 1 ,	 vn) 6 urn termo;

(3)	 a funciio binaria := (atribuicdo) 6 urn termo e, por consequ8ncia,
v:=m(v 1 ,	 vn) 6 um termo.
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E adotado, no contexto deste trabalho, que os objetos e/ou valores de retorno podem
voltar pelo argumento de safda (v) e, tamb6m, pelos argumentos de entrada (v1, ..., vn),
quando estes, caso presentes, sejam varidveis. Em alguns ambientes de implementacdo corn
orientacdo a objetos como, por exemplo, linguagem C++, alguns m6todos ndo possuem o
argumento de safda (o caso de construtores em C++). Para estes casos, e para aqueles onde
nao interessar o argumento de safda, a expressdo de uma chamada de urn m6todo
v:=m(v 1,	 vn) poderd estar denotada de maneira simplificada, no formato m(v i ,	 vn).

Segundo [SIL 94], uma hierarquia de classes d construfda a partir de	 dois
componentes: urn conjunto de nomes de classes corn tipos associados a eles e urn
relacionamento de heranca entre as classes. Atrav6s do mecanismo de heranca, o usuario
define novas classes (subclasses) a partir de classes jd existentes, refinando seus atributos e/ou
seus metodos. Instâncias de uma classe sdo, tambem, instAncias de suas superclasses.

No SGBDOO 02, todas as classes sac' subclasses, direta ou indiretamente, da classe
Object (prd-definida no 02), ou seja, a classe Object 6 a raiz da hierarquia de classes. Sempre
que urn usudrio definir uma classe sem explicitar de qual ela herda, a mesma sera uma
subclasse direta da classe Object. Em outros ambientes, como C++ e Pascal orientado a
objetos, essa mesma tdcnica 6 empregada para permitir, principalmente, a interacdo de
qualquer objeto corn as bibliotecas de classes presentes nesses ambientes, como estruturas de
dados, interfaces grdficas etc.

Definicäo 5: (hierarquia de classes)
Uma hierarquia de classes 6 uma tripla (C, Tip, -<), onde C e urn conjunto finito de

nomes de classes, Tip c Tip 6 urn mapeamento de C em T(C, Tn), e	 uma
ordenacao parcial estrita dos elementos de C.

El

Conforme [SIL 94], urn tipo a considerado subtipo de um outro (seu supertipo) se e
somente se toda possivel instAncia do subtipo for tambem instAncia de seu supertipo, isto 6, urn
subtipo a urn refinamento de urn tipo ja existente. E derivado o relacionamento de subtipo 5, a
seguir.

Definicäo 6: (relacao de subtipo)
Seja (C, Tip, --<) uma hierarquia de classes. A relay& de subtipo sobre T(C, Tn) 6 a

menor ordenacdo parcial que satisfaz os seguintes axiomas:
I— t 5 any, V t.

Tip(subi) _5 Tip(supi), V subi,supi E C tal que subi supi.
— tuple(ai:ti •	 an:tn,	 an+p:tn+p) S tuple(ai	 ..., an:tin),

V ti e	 i=1,	 n tal que	 t'i.
set(t)	 set(t'), V t e t' tal que t 5 t'.

1— unique set(t) 5_ unique set(t'), V t e t' tal que t t'.
list(t)	 list(t'), V t e t' tal que t 5 t'.
type(subi)	 type(supi), V subi,supi E C tal que subi supi.

tn tn', V tn,tn' E Tn tal que Tip(tn) 5_ Tip(tn').
0
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ComentArio:
0 primeiro axioma define que any 6 supertipo de todos os tipos. 0 segundo axioma

define que os tipos das subclasses sdo subtipos de suas superclasses. Observar que
o terceiro axioma define que uma tupla pode ser refinada através de modificacOes
em seus atributos ou atrav6s da inclusdo de novos atributos. 0 quarto, quinto e
sexto axiomas definem relacOes de subtipos para os tipos colecties.

Definicäo 7: (hierarquia consistente de classes)
Uma hierarquia de classes (C, Tip, -) 6 consistente se e somente se:

V subi,supi E C, se subi -< supi entdo Tip(subi) Tip(supi).
A hierarquia de classes 6 urn grafo acidic() direcionado (DAG):

subj,supi tal que subj -< supi e supi -< subj.

Ao se definir uma classe, a mesma herda os atributos de suas superclasses, novos
atributos podem ser acrescentados ao seu tipo, e atributos de uma superclasse podem ser
redefinidos. Estes dois tiltimos tipos de definicOes sdo tratados por atributos definidos em
uma classe. Os atributos de uma classe que ndo forem definidos na classe sdo tratados por
atributos herdados.

A definicdo a seguir apresenta uma terminologia para heranca de metodos, semelhante
a apresentada acima, para atributos, para o 02. A analogia para outros ambientes 6 direta. Urn
mdtodo 6 definido em uma determinada classe c. 0 mesmo pode ser aplicado, por heranca, por
qualquer uma de suas subclasses.

Definicäo 8: (metodos definidos e metodos herdados)
Se m E Nm 6 urn nome de metodo qualquer e c E C, dizemos que in é definido em c

se houver uma assinatura m(parj:ti, 	 parn:tn) : t in class c E M. Dizemos que m
herdado em c se existir (no minimo) uma superclasse de c onde m esteja

definida. Dizemos que m e um nome de metodo valklo em c se m a definido em c
ou In é herdado em c.

0

Definicäo 9: (conjunto consistente de assinaturas de metodos)
Urn conjunto de assinaturas de metodos M é consistente, se e somente se, se

m(parj:ti,	 parn:tn) : t in class subi e m(par'i:e 1, ..., par'n:t in) : t' in class supi
estdo em M e subi supi entdo t t' etjC.j, V j=1,	 n.

Comentarios:
A relacdo de subtipo entre os tipos de pardmetros das assinaturas do mesmo metodo

m definido em duas classes subi e supi, 6 uma caracteristica oferecida pelo 02 e
ndo presente, necessariamente, em outros ambientes, como C++. Existe no C++,
entretanto, artificios a nivel de descricdo que permitem contemplar essa
funcionalidade.

Para a praxima definicdo, 6 utilizado o termo propriedade para designar
indistintamente urn atributo ou um metodo de uma classe. Propriedades sdo identificadas por
urn nome. Em urn esquema, nomes de atributos e metodos seguem urn regra de escopo. Uma
regra de escopo define onde 6 aplicdvel uma propriedade.

0
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Definicäo 10: (escopo de uma propriedade)
Seja p uma propriedade definida em uma classe c. 0 escopo da propriedade p é o

conjunto composto por c e por todas as subclasses de c onde a propriedade p nalo
estiver definida.

0
De acordo corn [SIL 94], "0 modelo de dados do 02 permite heranca 	 uma

classe pode ter mais de uma subclasse e/ou mais de uma superclasse. Quando uma subclasse
herda propriedades (atributos ou mëtodos) corn urn mesmo nome, mas corn definicOes
conflitantes, de duas (ou mais) de suas superclasses, ocorre o que chamamos de conflito de
heranca. Ha duas categorias de conflito. No caso simples, as propriedades tern um mesmo
nome mas suas origens sdo distintas. Neste caso, o sistema 02, por exemplo, automaticamente
atribui diferentes nomes para as propriedades, de modo que a classe onde ocorre o conflito
herde todas as propriedades. Isto 6 chamado de renomeac5o. No caso mais complicado, as
propriedades coin o mesmo nome tern uma mesma origem, mas foram herdadas por diferentes
caminhos na hierarquia de heranca. Isto 6 chamado de heranca repetida. No caso das
propriedades ndo terem sido redefinidas ao longo de seus caminhos, nenhum problema ocorre,
pois a classe herdard somente uma c6pia da propriedade, visto que a propriedade 6 realmente
herdada de urn Unico lugar, embora sendo por diferentes caminhos na hierarquia de heranca e,
portanto, apenas uma implementacdo existe. 0 problema ocorre quando as propriedades sdo
redefinidas ao longo dos diferentes caminhos. A definicdo a seguir " (regra de escopo bem
definida) " soluciona os problemas de heranca repetida."

Definicao 11: (regra de escopo bem definida)
Se existirem duas classes sup2 e sup3 (ver figura 6.1) que tenham uma subclasse

comum sub5, com uma propriedade (atributo ou m6todo) p herdada de uma
mesma classe sup] e definida em sup2 ou em sup3 mas nao em sub5, entao existe
uma outra subclasse sub4, de sup e sup3, corn a propriedade p definida, e sub5 6
uma subclasse de sub4. Diremos que, neste caso, a regra de escopo é bem
definida para a propriedade p.

Figura 6.1: Exemplo de hierarquia de classes.

0
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Definicäo 12: (esquema de classes)
Urn esquema de classes 6 uma tupla A := (C, Tip, M, Tn), tal que:

(C, Tip, -<) d uma hierarquia de classes consistente.
M d urn conjunto consistente de assinaturas de metodos sobre C.

3.	 Tn 6 urn conjunto de tipos nomeados corn urn tipo associado a cada to E
Tn.

El

Definicdo 13: (esquema de classes estruturalmente consistente)
Urn esquema de classes é estruturalmente consistente se e somente se cada

none dentro do esquema de classes tern uma regra de escopo ben
definida.

Nao d definido esquema consistente de classes porque o mesmo dependeria da
consistéricia na implementacao dos metodos. Na- o ha como garantir, por exemplo, que a
implementacdo de um mdtodo m em uma subclasse sub 6, de fato, uma especializacdo da
implementacao do mesmo m6todo in em uma superclasse sup, mesmo considerando que sub
sup.

6.2.	 Definiciies Basicas para Objetos

Nesta secao, sdo apresentadas as definicOes de valor, de objeto, de conjunto
consistente de objetos, de igualdades, e de	 interpret.acäo, baseadas nas derinicOes
correspondentes apresentadas ern [LEC 88], para o modelo de dados do SGBD 02.

Para as definicOes desta secao, considera-se:

	

Urn conjunto finito de dominios DI,	 Dn, n _� 1 de tipos bäsicos (por exemplo, o
conjunto Z de todos os inteiros d urn de tais domfnios). Denota-se por D a unido
de todos os domfnios D1, ..., Dn. SupOe-se que os domfnios sdo disjuntos, dois a
dois.
Um conjunto infinito contavel AT de simbolos chamados atributos. Intuitivamente,
os elementos de AT sdo nomes de campos para o tipo estrutura, como sera
apresentado adiante.
Urn conjunto infinito contavel ID de simbolos chamados identificadores. Os
elementos de ID irao ser usados como identificadores de objetos.

Definicäo 14: (valor)
A noc -ao de valor 6 definida por:

0 simbolo nil 6 urn valor, chamado valor bcisico.
Todo element() v de D 6 um valor, chamado valor bcisico.

3.	 Todo subconjunto finito de ID 6 um valor, chamado valor-conjunto (set-
value). Valores-conjunto sao denotados na forma usual, usando chaves:
Iv ,...,vn }. Valor-conjunto-tinico (unique set-value) 6 um valor-conjunto
sem repeticdo de valores. Valor-lista (list-value) 6 urn valor-conjunto corn
ordenaca- o de valores.
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4.	 Toda funcao parcial finita de AT em ID 6 urn valor, chamada valor-tupla
(tuple-value). E denotado por (a 	 apip) a fungdo parcial t definida
em { al, ..., ap } tal que t(ak) = ik e ik E ID, para todo k.

Denota-se por V o conjunto de todos os valores.

Definicao 15: (objeto)
Urn objeto d urn par o := (i, v) onde:

i E ID, V E V.

De maneira 6bvia, define-se a nocao de objetos basicos, objetos tupla e
objetos conjunto.

3.	 0 6 o conjunto de todos os objetos, ou seja, 0 = ID x V.
Para o = (i, v) urn objeto, ident(o) denota o identificador i, value(o) denota o valor
v, e denota-se por ref a funcdo de 0 em 21D que associa a urn objeto todos os
identificadores que aparecem em seu valor, ou seja, äqueles referenciados pelo
objeto.

Definicäo 16: (conjunto consistente de objetos)
Urn conjunto 0 de objetos é consistente, se e somente se:

e6finito.
A fungdo ident 6 injetora em 0 (isto 6, nao ha dois objetos corn o mesmo
identificador).

3.	 Para todo o E 0, ref(o) c: ident(0) (isto 6, todo identificador
referenciado corresponde a um objeto de 0).

Denota-se por 0(i) o valor v tal que o objeto (i, v) esta em 0.

Em [LEC 881 6 definida igualdade entre objetos, ou seja, se dois objetos tern o
mesmo valor e se dois objetos sao identicos. Segundo os autores, em sistemas baseados em
valor (ou seja, onde rid() existe identidade de objetos, como os sistemas relacionais) nao ha
necessidade de distinguir entre objetos identicos e objetos iguais desde que as duas nocifies
denotam a mesma coisa. Entretanto, sistemas orientado a objetos necessitam distinguir os
mesmos pois ha uma clara distincao entre valores e objetos.

Definicao 17: (igualdades)
As nocOes de igualdades sao definidas por:

0-igualdade: dois objetos o e o' sao 0-iguais (ou identicos) se e somente
se o = o',
1-igualdade: dois objetos o e o' sac, 1-iguais (ou, simplesmente, iguais) se
e somente se value(o) = value(o),

3.	 w-igualdade: dois objetos o e o' sao w-iguais (ou valores-iguais) se e
somente se a span-tree(o) = span-tree(o) onde span-tree(o) 6 a arvore
obtida de a pela substituicao recursiva de urn identificador i (dentro de
value(o)) pelo valor do objeto identificado por i.
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Comentarios:
0 axioma 2 define que Bois objetos sao iguais se os valores dos seus tipos de dados

sao iguais, sendo que, no caso do tipo dos objetos ser composto de outros objetos,
os mesmos devem ser identicos. 0 axioma 3 define igualdade apenas pelos valores
dos objetos. Deve-se notar que a span-tree construida de urn objeto pode ser
infinita (no caso de objetos cfclicos).

Definicäo 18: (interpretacdo)
Seja A um esquema de classes estruturalmente consistente e seja e urn

subconjunto consistente do universo de objetos 0. Uma interpretacc7o 3 de A ern

0 é uma funcdo de C L.) Tn em 2ident(e), que satisfaz as seguintes propriedades:
Nomes de tipos bcisicos

3(Nil) c fie ident(0) (i, Nil) e 01

3(di) c f id E ident(0) e(id) E Di} L.) 3(Nil), onde di é urn nome de
dominio básico.
3(x) c { id E ident(0) 0(id) = x } L.) 3(Ni1), onde 'x é urn simbolo para
cada valor x de D.

Nomes de tipos construldos
se s = (ai :s 1,	 an:sn) esta em A entao
A(s) c { id E ident(0) 0(id) é urn valor estruturado tupla definido (ao

menos) em al ,...,an e 0(id)(ak) E Ask) para todo k} L.) 3(Nil)

se s = { s'} esta em A entao
3(s) c { id E ident(0) 0(id) c 3(s 1 ) } lJ 3(Nil)

se s = t estä em A entao 3(s) c 3(t)
Nomes de tipos indefinidos
7.	 se s nao é urn nome de C v Tn e nem urn nome de urn esquema A,

entao 3(s) c 3(Nil)

Comentlrios:
Notar que ident(0) denota o conjunto dos identificadores de todos os objetos de 0 e

que 0(id) denota o valor v tal que (id, v) estä em 0. Notar, tambëm, que pelos
nomes de dominios basicos apresentados na definicao 1, tern-se, corn o 2° axioma,
3(integer) = Z, Areal) = R etc. Uma interpretacdo 3(s) d o conjunto de todos os

objetos que tern o tipo de s, sendo que s pertence a C L.) Tn.

6.3.	 Objetos e Classes de EseritOrio

Nesta secao sao apresentadas as definicOes de lugar de objeto de escritOrio, de
esquema de classes de escritOrio, de classe de escritOrio, de objeto de escritOrio e de
conjunto de objetos de escritOrio de urn lugar.

Para a defini0o de classe de escritOrio, é definida uma classe especial, chamada lugar
de objeto de escrithrio.
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Definicäo 19: (lugar de objeto de escritOrio)
Chama-se lugar de objeto de escritOrio a classe e = (c, t, M'), tal que:

t é do tipo unique set, cujos elementos pertencem ao domfnio do tipo
string.
e pertence a urn esquema de classes estruturalmente consistente A, e n'do
existe uma classe c' pertencente a esse esquema tal que e -< c'.

Denota-se por Lugar(e) o conjunto t, de lugares de uma classe.

ComentArio:
Ao conjunto M' de assinaturas de m6todos corresponde o conjunto de m6todos para

criacao, manutencao e destruicdo das instancias de lugar de objeto de escritOrio.

Definicäo 20: (esquema de classes de escritOrio)
Uma esquema de classes A 6 um esquema de classes de escritOrio se e somente se:

A é urn esquema de classes estruturalmente consistente.
V c E A, c é subtipo de lugar de objeto de escritOrio.

Comentario:
Agrega-sea definicdo das classes a serem tratadas em escrit6rios (como officio,

requerimento, recibo etc.) a informacao do lugar onde podem estar os objetos
pertencentes a classe.

Definicao 21: (classe de escritOrio)
Seja A um esquema de classes de escritOrio e seja 3, funcao de C u Tn em

2ident(0), uma interpretacao. 0 par ce := (c, p) 6 uma classe de escritOrio se e
somente se:

c E A.
p = 3(Lugar(c)).

Comentario:
Uma classe de escritOrio diferencia-se de uma classe por definir qual lugar esta

representando.

Definicdo 22: (objeto de escritOrio)
Seja 3, funcdo de C u Tn em 21dent(e), uma interpretac5o. Urn objeto o, onde

ident(o) E ident(0), 6 urn objeto de escritOrio se e somente se o E A(ce) e ce 6
uma classe de escritOrio.

Denota-se por OE ce o conjunto de todos os objetos de escritOrio de uma classe de
escritOrio ce, por OE o conjunto de todos os objetos de escritOrio, e por lugar(o)
a valoracdo do atributo herdado de e no objeto o, onde e é a classe lugar de
objeto de escritOrio.

Definicao 23: (conjunto de objetos de escritOrio de um lugar)
Seja OEc um subconjunto de OE, c uma classe de escrit6rio, e p pertencente ao

domfnio do tipo string. 0 par (OEc, p) 6 urn conjunto de objetos de escritOrio de
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um lugar p, para uma classe c, se e somente se V o, o E OE, o E AC) e lugar(o) =

Denota-se por Opc(p) o conjunto de objetos de escritOrio de um lugar p, para uma
classe c, e por Op(p) o conjunto de todos os objetos de escritOrio de urn lugar p.

El

Interessa enxergar objetos de escritOrio corn lugares porque atividades (atividade
definida mais adiante) tratam de maneira especial os locais onde se encontram os mesmos. Nas
pr6ximas secOes serdo apresentadas as definicoes para redes de atividades.

6.4.	 DefinicOes Basicas de Redes

Sao apresentadas as definicOes de rede de ramos rotulados, de nodo e de ligacäo, e
uma descricao sucinta de linguagem de primeira ordem, conforme apresentado em
11-1EU 93]. As mesmas servem de base para as definicOes apresentadas na prOxima secdo (6.5).

Defuncão 24: (rede de ramos rotulados)
Uma tupla N: =(S, T, fi; F) 6 uma rede de ramos rotulados se e somente se:

SnT=0,
F c (S xT xfi),
T = ft I	 s, b : (s, t, b) E	 isto d, a projecdo de F pela 2a coluna,
fi	 {b I	 s, t : (s, t, b) E	 isto d, a projecao de F pela 3 a coluna.

Comentarios:
Os elementos de S sao chamados S-elementos, ou lugares, e os elementos de T sac)

chamados T-elementos ou transicoes. Os elementos de F sao chamados F-
elementos ou ramos corn /3 sendo os rOudos de ramos da rede.

Definicao 25: (ligacäo, nodo)
Seja t uma transicao de uma rede de ramos rotulados.

0 conjunto de ramos corn a mesma transicao t, denotado por It, é
chamado de ligacilo representada por t; t 6 o nodo de It: It = F n (S x
{t} xfi).
0 conjunto de todas as ligacties da rede 6 L = {It I t E T}. Urn elemento
de L d denotado por 1.

Para as definicOes seguintes, sera empregada a terminologia de linguagens de primeira
ordem, como apresentada, por exemplo, em [CAS 87], e cuja descricao sucinta 6 transcrita de
[HEU 93].

"Uma linguagem de primeira ordem tern, como simbolos: variaveis; para cada n,
os simbolos funcionais e predicativos n-drios (constantes sao consideradas como simbolos
funcionais 0-drios, Verdadeiro e Falso sac) simbolos predicativos 0-drios); os conetivos
proposicionais usuais e os quantificadores V e 3. Uma expressao em uma linguagem de
primeira ordem d ou uma formula ou urn termo. Entre os simbolos predicativos bindrios
deve estar =, o simbolo de igualdade. Varidveis sao termos. Adicionalmente, expressOes do
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tipo {...	 } sdo termos. Uma ocorrencia de uma variavel v em uma expressdo Vv..., 3v...
ou v I ... } o dita ser ligada. Como usual, varidveis livres e varidveis ligadas referem-se a
varidveis corn ocorrencias livres ou ligadas, respectivamente. Uma expressdo sem varidveis
livres 6 dita ser fechada.

"Seja bl uma linguagem de primeira ordem, expr E	 uma expressdo sobre

termos fechados sobre IA, e vi,...,vn varidveis sobre L.

"Urn mapeamento a :vi	 ,•••,vn	 tn 6 chamado uma substituicao de terms
de v ,...,vn. Escreve-se expr:a (expr na substituicdo de termos a) para denotar a expressdo
obtida pela substituicdo das ocorrencias livres de vi,...,vn em expr pelos termos 1

respectivamente.

"Uma estrutura de is4 consiste em urn conjunto U ndo vazio chamado o universo

da estrutura, uma fungdo n-aria de !_/ para U para cada sfmbolo funcional n-drio de ,L4

(incluindo os operadores usuais da teoria de conjuntos) e urn predicado n-drio sobre U para
cada sfmbolo predicativo n-drio de LA. Os elementos de U sdo chamados individuos.
Individuos podem ser conjuntos de outros individuos.

"Uma inteipretaccio de L o o mapeamento 9:A --> (U;	 pi,...pp) da
linguagem sobre a estrutura tal que cada sfmbolo funcional n-drio de iA d mapeado para
uma funcdo n-aria fi (em particular, cada constante 6 mapeada para urn individuo) e cada
sfmbolo predicativo n-drio de LI o mapeado para urn predicado n-drio pi. 0 sfmbolo de
igualdade = 6 mapeado para a relacdo de identidade ide, isto d, denota a identidade de
individuos. Se i 6 urn termo fechado, entdo 3(t) denota o significado de i sob 3, ou seja, urn

indivIduo. Um termo {... I ... } o mapeado para urn subconjunto U na forma usual. Se 4) 6
uma formula fechada, entao 3(4)) denota o significado de 4) sob 3, isto 6, urn dos valores-
verdade "verdadeiro" e "falso". Por conveniencia, assume-se que o valor default
"indefinido" 6 assinalado para toda varidvel. Esta atribuicão o alterada localmente por
ocorrencias de ligacdo da varidvel, enquanto o retida em ocorrencias livres."

6.5.	 Redes de Atividades

Sdo apresentadas as definicOes de rede de classes de escritOrios, de atividade e de
esquema de rede de atividades, de forma semelhante a definicdo formal de redes CEM
(Condition Event Modeling) compactas, apresentada em [HEU 93]. Sobre a rede definida na
secdo anterior, sdo descritas inscricbes que podem ser feitas sobre a mesma e os seus
significados. Corn isso, 6 apresentado, ao final, a representacão diagramatica dos conceitos
aqui definidos.

Definicao 26: (rede de classes de escritOrios)
Scja A = (C, Tip, -, Al, Tn) urn esquema de classes de escritOrio.

Uma tupla Nc:=(N: A, IA, .9)6 uma rede de classes de escritOrios se e somente se:

1.	 N = (S, T, 13; F) e uma rede de ramos rotulados.
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/A 6 uma linguagem de primeira ordem, chamada linguagem de anotaciio
(da rede).
S 6 urn conjunto de classes de escritOrios.
fi = {con, exc, inc, alt-e, alt-s}. Os r6tulos de ramos designam os 5 tipos
de ramos usados em redes de classes de escritOrios: ramos de consulta
(con), ramos de exclusdo (exc), ramos de inclusdo (inc), ramos de
alteracdo de entrada (alt-e) e ramos de alteracao de safda (alt-s).

.4:(S v T v F)	 IA, chamada de anotarew de N c, 6 uma funcdo das
classes de escritOrio S, dos nodos de ligacdo T e dos ramos F nos termos
e f6rmulas de LA, tal que:

A(s) = (c, p), uma classe de escritOrio, para s E S, onde c e C,
urn nome de classe de escrit6rio e p uma variavel ou constante do
tipo string, que denota o lugar da classe de escritOrio. Chama-se
A[S] o conjunto de todos os pares (c, p) de uma rede de classes de

escrit6rios, e de A[S] o conjunto de todos os pares possiveis em
redes de classes de escrit6rios.
A(t) = (h, r), para t E T, onde h 6 uma f6rmula sobre LA e 6 chamada

de regra de habilitaclio de t, e r 6 urn termo em LA e 6 chamado de
regra de transformacao de t. Denota-se por A(th) a fOrmula h de

A(t), e por A(tr) o termo r de A(t). Chama-se A[Th] o conjunto de
todas as f6rmulas h de uma rede de classes de escrit6rio e de A[Th]

o conjunto de todas as possiveis f6rmulas h em redes de classes de
escritOrio. Chama-se, tamb6m, AFT,.] o conjunto de todos os termos

r de uma rede de classes de escrit6rio e de ,A[Tr] o conjunto de
todos os possiveis termos r em redes de classes de escrit6rio.
Chama-se, ainda, ALT] = A[Th] v A[T,-] e A[T] = A[Th] U A[Tr].

Um conjunto de termos de LA sobre Al[1] deve satisfazer os
seguintes axiomas:

toda constante em LA 6 um termo sobre A[T].
toda variavel x em LA 6 urn termo sobre A[T] tal que x

denota individuos arbitrarios de C u Tn.
c)	 todo simbolo funcional n-ario g em LA é urn termo sobre

A[T] se e somente se 3 c, cc CI g é urn nome de

metodo valid° em c.
Urn conjunto de fOrmulas de 	 sobre A[Th] deve satisfazer os
seguintes axiomas:

se t1 e t2 sao termos em LA sobre A4[T] e = 6 urn simbolo

de A[Th ], entao t1 = t2 6 uma fOrmula sobre A[Th].

se t1,	 to sao termos em LA sobre A[T] e p 6 urn

simbolo predicativo n-ario de A[Th], entdo p(ti,	 tn) 6

uma fOrmula sobre A[Th] se e somente se 3 c, ce Clp
é um nome de metodo vAlido em c.

A(f) 6 uma chamada de urn metodo, para f E F. Chama-se A[F] o

conjunto de todas as chamadas de metodos de uma rede de classes
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de escrit6rios, e de A[F] o conjunto de todas as possiveis chamadas
de m6todos em redes de classes de escritbrio.

Portanto, uma classe de escritOrio s 6 anotada por )4(s), urn nodo t de uma

ligacão 6 anotado por )4(t), e urn ramo f 6 anotado por )4(f).

6.	 .8 c T, onde T 6 o conjunto de f6rmulas sobre A, 6 urn conjunto de

definicOes basicas ou axiomas que restringem a variedade de
interpretacOes aceitaveis de LA: uma interpretacdo ,9 estd conforme corn os
axiomas .8, ou 6 conforme se e somente se todas as f6rmulas de .8 sdo

verdadeiras sob 3.

0

Comentarios:
0 axioma 3 define que aos lugares da rede correspondem classes de escritbrio, ou

seja, classes corn lugares. 0 axioma 4 define quais Sao os tipos de ramos
empregados ern redes de classes de escritOrio. 0 axioma 5 define como uma rede
de classes de escrit6rio pode ser anotada.

Nos lugares, o identificador da classe e o lugar correspondente.
Nas transicaes, uma regra de habilitacdo e uma regra de transformacao. A
regra de habilitacao, quando especificada, 6 urn predicado. A regra de
transformacao, quando especificada, 6 urn conjunto de termos. Todos os
simbolos, funcionais ou predicativos, devem ser, necessariamente, nomes de
m6todos definidos em alguma classe pertencente ao esquema de classes A.

(ill)	 Nos ramos, chamadas de m6todos.
0 axioma 6 define que nao apenas uma rede, corn suas inscricoes, determina a
variedade de interpretacOes aceitaveis. Como sera visto na pr6xima sec -do, uma
interpretacao 3, para uma rede de classes de escrit6rios, 6 constitufda de objetos
em lugares. Por esse axioma, admite-se que as classes de escritOrio podem ter
restricOes prOprias quanto as interpretacOes validas, ou seja, podem existir
valoracOes para objetos consideradas invdlidas, ou inatingfveis, pelo conjunto de
m6todos da classe. Esse axioma 6 importante pois, para a tese, interessa
representar a dinamica inter-classes e, portanto, a dinamica intra-classe 6
considerada existente, mas nao necessariamente visfvel.
Embora ligagOes nao estejam explicitamente no dorranio de A, ira se usar anotaciio

de uma ligactio para referenciar a fOrmula e o termo relacionados ao nodo de uma
ligacdo, junto corn as chamadas de metodos dos ramos relacionadas aquela ligacdo.
Por isso, somente a interpretacao integrada 6 que define o significado de uma
ligacao anotada.
Notar que A[F] = CM (ver definicao 4).

Para a definicao de atividade a seguir, considera-se A urn conjunto de nomes de
atividades, onde urn nome de atividade 6 urn identificador.

Definicäo 27: (atividade)

Seja Nc=(N; A, IA, .8) uma rede de classes de escrit6rios. Uma tupla (n a, t, A(t), It,

A(lt)) 6 uma atividade se e somente se:

na € A,
t E T, uma transivio,

3.	 I t E L, uma ligacao representada por t,
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A(t) = (h, r) a anotacao de t,

91(1t) 6 o conjunto de todas as anotacoes dos ramos da ligacdo

representada por t, ou seja, A(1t) = Ufe I t AW•

bf, f E It, f = (s, t, b) A b e { alt-e, alt-s }, 3f, f' E It ', f' = (s', t, 13') n b'

e { alt-e, alt-s} nome-classe(s) = nome-classe(s) n b # b'.

para todo m, f, sendo que m o nome de metodo de .4(f) ef = (ce, t, b) E It

(ce uma classe de escrit6rio) urn ramo da ligacäo l t, m 6 um nome de
metodo valido em ce (isto 6, ou in a definido em ce ou m é herdado em
ce).

para toda varidvel x de A(t), existe pelo menos uma chamada de metodo

de urn ramof e It ()4(f)), na forma v=m(vl,	 vn), tal que x = v ou x = vi,

para algum i, 1 <_i <_n.
para todo g de A(t), g simbolo funcional ou predicativo, existe x, uma
varidvel, tal que x 6 uma varidvel sobre uma classe cegé um nome de
metodo v6lido em c (ou g 6 definido em c ou g 6 herdado em c).

0
Comentarios:
0 axioma 6 da definicao de atividades significa que os ramos de alteracdo sempre

ocorrem aos pares: urn ramo de alteracdo de entrada e urn ramo de alteracdo de
saida. 0 axioma 7 significa que o nome de metodo rn da inscricao do ramo f deve
ser urn nome de metodo da classe a qual o ramo esta conectado. 0 axioma 8
significa que uma variavel presente na inscricdo da atividade deve tarnb6m
aparecer, pelo menos uma vez, como parametro na chamada de urn metodo ou
como receptora do resultado de urn metodo. 0 axioma 9 significa que urn nome de
fungdo presente na inscricao da atividade deve ser um nome de metodo valid° na
varidvel a qual estd ligado.

Definicäo 28: (esquema de rede de atividades)
Uma rede de classes de escritOrio Na=((S, T, fi; F); A, IA, .8) 6 urn esquema de rede

de atividades se e somente se para todo t, t E T, a tupla (na, t, A(t), lt, A(lt)), algum

na E A, 6 uma atividade.
0
Comentario:
Esta definicdo juntou a definicdo de redes de classes de escritOrio, onde são descritas,

formalmente, as inscricOes da rede, corn a definicdo de atividade, que descreve as
regras de combinacdo vdlidas entre as inscricOes de classes de escrit6rio, ramos e
transicOes.

A forma diagramatica adotada para esquemas de redes de atividades tem as seguintes
convencOes:

1. Para classes de escritOrio, simbolo semelhante ao de classe&objeto da Analise
Orientada a Objetos, de Coad & Yourdon [COA 93]. E adotada essa
representacao grdfica, mostrada na figura 6.2, porque a mesma diferencia classe de
instancia. Na figura, A(s) = (Objeto, Lugar)



Denominagäo do Objeto
(Classe/Instáncia)

Lugar do Objeto

Simbolo de Classe de urn Objeto

Simbolo de Insfância de urn Objeto

:-•

Atividade Nome da atividade

habilitacao 	  Regra de Habilitagäo

transforrnacao	  Regra de Transtormacao
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Figura 6.2: Representacdo de uma Classe de Escrit6rio.

2. Para atividades, urn retAngulo anotado em tres camadas, na forma mostrada na
figura 6.3. Na figura, A(t) = (habilitacdo, transformacdo).

Figura 6.3: Representacdo de uma Atividade.

A expressdo que pode anotar uma atividade, como regra de habilitacdo, 6 uma
expressdo booleana (devolve verdadeiro ou falso), enquanto que a expressao da
regra de transformacdo 6 urn conjunto de atribuicoes. Em diagramas de atividades,
6 empregado urn artificio que visa simplificar a anotacäo. Este artiffcio 6
constitufdo pelo use de uma mesma variavel em mais de uma chamada de m6todo,
nos ramos que ligam os objetos/classes a atividade. Na figura 6.4, 6 mostrada a
aplicacdo dense artiffcio, para as varidveis a e b. Dessa maneira, a inscricao pode
ter, no diagrama, menos expressOes, permitindo um entendimento melhor, por
parte de urn leitor.

representacdo diagramdtica de uma atividade corn regra de habilitacao

representacao da mesma atividade, corn a aplicacäo do artiffcio notacional

Figura 6.4: Aplicacdo do artiffcio notacional na chamada de m6todos.



conexao corn inst'ancia: manipula urn individuo da classe no lugar

detalhe da conexdo do ramo corn a classe & objeto -1011'

conexdo corn classe: manipula o conjunto de individuos da classe no lugar

detalhe da conexa- o do ramo corn a classe & objeto -1110'
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3. Para ramos de ligacdo, linhas eventualmente direcionadas e anotadas, conforme
mostrado na figura 6.5. Na figura, ,4(f) =	 Caso o mdtodo presente
em uma inscricao seja um metodo de classe, 6 adotada a convencao de prefixar
corn "$" o identificador do mesmo, como 6 feito por [RUM 91]. Coln isso, a
combinacdo do tipo de ramo e o tipo de metodo presente em sua inscricao deve ser
consistente, ou seja, urn ramo que conecta a classe a atividade pode ter, somente,
um mdtodo de classe como inscricao, e urn ramo que conecta uma instancia 
atividade pode ter, somente, um mdtodo de objeto como inscricao. A Unica
excecao 6 em ramos de inclusao, pois urn mdtodo construtor, mesmo sendo
construtor de objetos, 6 urn metodo de classe.

- ramo de consulta (con)

- ramo de inclusão se ligado de uma atividade
para uma classe de escritOrio	 (inc)
prefixado corn $ por ser urn metodo de classe

- ramo de exclusdo se ligado de uma classe de
escritOrio para uma atividade (exc)

- ramo de alteracdo de entrada se ligado de uma classe
de escritOrio para uma atividade

- ramo de alteracdo de saida se ligado de uma atividade
para uma classe de escritOrio (alt-s)

Formas de conexdo corn classes:

Figura 6.5: Formas diagramaticas dos Ramos.

Ramos de alteracao sempre ocorrem aos pares. Por ser subtipo de lugar de objeto
de escriterio, alteracdo de uma classe de escritOrio pode significar:

alteracdo do conteado e do lugar do objeto, que 6 notado na forma da
figura 6.5, para ramos de alteracdo (alt-e e alt-s);
alteracdo somente do lugar de um objeto: esta alteracao tern uma
representacdo diagramatica simplificada, como mostrado na figura 6.6.
onde, no par de ramos correspondente, a inscricao do ramo de alteracao
de saida limita-sea variavel v presente como receptora do resultado do
mdtodo in, no ramo de alteracdo de entrada, pois a alteracdo de lugar 6
urn servico implicit° de atividades;



177(v1,...vn
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Figura 6.6: Forma diagramätica simplificada para alteracdo somente de lugar.

c)	 alteracao somente do contetldo: esta alteracao 6 representada
diagramaticamente, de maneira simplificada, como uma linha Unica, no
formato mostrado na figura 6.7,onde	 vn) corresponde
anotacao do ramo de alteracdo de entrada e	 w:=n(wi,	 wn)
corresponde a anotacao do ramo de alteracao de safda.

Figura 6.7: Forma diagramätica simplificada para alteracao somente de contetido.

6.6.	 Dinamica de Redes de Atividades

Sao apresentadas as definicOes de dominio e de marca, de alteracäo, ramo e borda,
de rede de atividades, de marca de entrada e marca de saida, de marcacao e de passo, de
atividade habilitada, de marcacao imediatamente atingivel, de relacäo de atingibilidade,
de classe de marcacao e classe de atingibilidade, de marcacao inicial e de sistema de uma
rede de atividades, de atividades concorrentemente habilitadas e em conflito, de tomada
de decisäo em uma atividade, para uma marcacao NI e de atividade corn tomada de
decisdo, de forma semelhante a definicao formal de redes CEM compactas, apresentada em
[HEU 93].

Definicdo 29: (dominio, marca)
Seja Na = ((S, T, 13; F);	 1)4, .9) urn esquema de rede de atividades, sendo

ce = (c,p) e S uma de suas classes de escritOrio, e seja 9 uma interpretacdo
conforme de /.4 tal que a anotacao de cada classe de escritOrio de Na denota urn
conjunto de objetos de escrit6rio em lugares.

0 dominio de c e em 96 o conjunto J(A(ce)) = °Pce(P)•
0 conjunto de marcas definidas por ce em cI 6 Kce = {ce } x c9(A(ce)). Uma
marca 6, portanto, urn par (ce , o) onde o primeiro componente 6 uma
classe de escritOrio e o segundo componente 6 urn objeto de escritbrio, do
dominio daquela classe, no correspondente lugar.

(c) 0 conjunto de todas as marcas definidas por Na em 6 K = Uce E S
Kce.

0
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Comentario:
Uma interpretacao de um esquema de rede de atividades 6 constitufda de objetos de

escritOrio. Como conseqiiëncia, o domfnio de cada classe de escritOrio ce é dado
pelo conjunto de objetos dessa classe ce no lugar p, e corresponde a Opce(p),
conforme definicao 23. Cada instancia de uma classe, presente em um lugar, 6
chamada de marca, e corresponde a urn objeto de escritOrio.

Definicão 30: (alteracao, ramo, borda)
Seja Na = ((S, T, fi: F);	 £, .5) urn esquema de rede de atividades e seja 3 uma

interpretacao conforme de LA. Seja a = (na, t, A(t), 1, A(1)) uma atividade, e seja 1

uma ligacao corn nodo t da atividade a. As variaveis livres de uma anotacdo de
uma ligacao irao ser referenciadas como as variaveis livres da ligacao.

(a)	 Uma substituicao de terms a das variaveis livres de 16 dita valida para 1
em 3 se e somente se:

V (ce , t, b) E 1 : 3(.4((ce , t, b)) : a) c 3(A(ce)), isto é, cada ramo
anotado denota urn objeto ou o conjunto de objetos do dominio da
classe de escritOrio correspondente,
3(.4(t17 ) : a) vale, isto 6, a regra de habilitacdo relacionada ao nodo
da ligacao 6 verdadeira.

(b)	 Para cada substituicao de termos vdlida a, I define a alteracdo jl , et:
/La = {(k, t, b)13 ce , o : (ce, t, b) E 1 A o E 3(A(( ce , r, b)): a) A k = (ce,
o)).
Uma alteraciio 6, portanto, urn conjunto de triplas onde o primeiro
componente, o componente-K, 6 uma marca, o segundo componente, o
componente-T,	 6 o nodo da ligacao, e o terceiro componente, o
componente J3, é um rOtulo de ramo. As triplas sao tamb6m referenciadas
como sendo os ramos da alteraceio. Uma notacao abreviada conveniente
para alteracOes 6 usada: uma expressao (t; v = If,	 va = tri ) denota a
alteracao jl , a definida por I (corn nodo t) e a substituicdo de termos dada
por vi = t i ,	 vn = tn.
0 conjunto de componentes-K (marcas) de uma alteracao j é chamada sua
borda, denotada por @j. Para urn ramo rotulado b E fi considerado, a
borda especifica de b, ou borda-b, de uma alteracdo j 6 definida como
@(j, b) = {k 3t : (k, t,b) E j}•
0 conjunto de alteracOes definidas por / em 3 6 Jl = [Au a 6 uma
substituicao de termos valida das variaveis livres de O.

(e)	 0 conjunto de todas as alteracOes definidas por N a em 3 6 J = U 1 E L ii.
O
Comentarios:
Em (a) 6 dito que, para uma atividade, uma substituicao de termos a 6 vdlida, caso os

dominios das classes de escritOrio ligadas a atividade represente urn conjunto de
objetos em cada classe, e a regra de habilita00 Yale. ou	 seja, a inscricdo
correspondente devolve valor verdadeiro. Notar que A(th) pode ser uma expressdo
mais complexa que a presente na representacdo diagramatica da atividade pois,
formalmente, as imeracOes entre variaveis nas chamadas de metodos pertence

A ( th ).
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Em (b) 6 delinida alteracao, que corresponde a cada uma das combinacOes de
objetos de escrit6rio, presentes nos lugares ligados a atividade, e que seja uma
substituicdo de termos \Takla.
Em (c) 6 delinida borda, que corresponde aos objetos presentes, nos lugares
ligados a atividade, de uma alteracdo.

Definicdo 31: (rede de atividades)
Urn esquema de rede de atividades 6 uma rede de atividades se e somente se ha

uma interpretack 3 tal que nenhuma alteracdo tern mais que urn ramo corn a
mesma marca, ou seja, os componentes-K sao imicos em uma alterack.

Comentarios:
Em uma rede de atividades, nä° pode haver objetos de escrit6rio identicos, ou seja,

várias cOpias do mesmo objeto, no mesmo lugar. Essa 6 uma restricdo forte, mas
aceitävel em aplicacOes de escrit6rio. Mesmo cOpias de um mesmo documento
interessa identificar univocamente. No exemplo da preparacdo de confcr'encias de
trabalho da IFIP, mostrado no capitulo 7, artigos sao duplicados para envio aos
avaliadores; apesar de serem o mesmo objeto, na realidade os mesmos vao para
lugares diferentes. Enviar urn mesmo artigo duas vezes, para o mesmo lugar e no
mesmo tempo, 6 uma inconsistimcia da aplicacdo.
Na forinalizacão, essa restricao permite descrever, de maneira mais simples, os
aspectos dindmicos de uma rede de atividades, apresentados nas pr6ximas
definicOes.

Definicdo 32: (marca de entrada / marca de saida)
Seja j uma alteracdo de uma rede de atividades.

A borda de uma alteracdo j é particionada no conjunto de marcas de entrada

@entrada(j) = @ (j, con) u @(j, exc) u @(j, alt-e) e no conjunto de marcas de

saida @saida(j) = @(j, inc) u @(j, alt-s).

Definicao 33: (marcacdo, passo)
Seja Na uma rede de atividades corn o conjunto de marcas K e o conjunto de

alteracOes J.

Uma marcactio de Na é urn conjunto M c K.
Urn passo de	 Na é um conjunto ndo vazio G c J tal que

//,./2 e G	 � j2 -4@il @./2 = 0-

Comentarios:
As marcas de M sao, tambem, ditas estarem presentes, em oposicdo a estarem

ausentes (para as quais sao aquelas do complement° K\M). Urn passo 6 constituldo
de atividades totalmente independentes entre si, ou seja, que rid° compartilham
marcas de entrada ou de saida.

Definicao 34: (habilitada)
Seja j uma alteracdo e M uma marcacdo de uma rede de atividades. j esta habilitada

em M se e somente se @entrada(j) c M A @saida(j) c K\M.
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Comentario:
Como uma alteracdo implica em um conjunto de substituicOes de termos validas, 6

condicdo inicial que a regra de habilitacdo do nodo correspondente seja verdadeira.

Definicäo 35: (imediatamente atingivel)
Seja MI e M2 marcacOes e G urn passo de uma rede de atividades. M2 é

imediatamente atingivel a partir de MI atraves de G, denotado por 1 j[G >M2,
se e somente se:

Vj E G : j esta habilidata em Mi.

M2 = (Mj \ (U jE G @(j, exc) v Uje G @(j, alt-e)))

G @(j, inc) v 1.4 G @(j, alt-s).

Comentarios:
Notar que, pelo axioma 6 da definicao de atividade, ha uma relacdo biunivoca entre

cada marca de urn ramo de alteracdo de entrada (alt-e) que cesaparece e cada
marca de urn ramo de alteracdo de saida (alt-s) que aparece, o que configura uma
modificacdo (de contend°, de lugar ou de ambos).
Notar tambem que, pela definicao, as marcas ligadas por ramos de exclusdo (exc) e
de alteracao de entrada (alt-e) desaparecem e aparecem marcas nas classes de
escritOrio ligadas por ramos de inclusdo (inc) e de alteracao de saida (alt-s). Esta
definicao, em ess8ncia, descreve a ocorrëncia de uma atividade.

Definicão 36: (relacäo de atingibilidade)
Seja MI e M2 marcacOes de uma rede de atividades.

(M1 , M2) E r (ou, lambem, M j r M2) denota o fato que M2 6 atingivel
de M1 em urn passo. A relay& de atingibilidade imediata r 6 dada por

(M1 , M2 ) E r:	 J: Mi[G >M2.
A relaclio de atingibilidade R e definida como sendo r*, ou seja, o fecho
reflexivo e transitivo de r.

ComentArio:
Por esta definicdo, fica evidenciado que atividades podem ocorrer simultaneamente,

pela relacdo de atingibilidade imediata, e podem ocorrer, de maneira independente,
pela relacdo de atingibilidade.

Definicäo 37: (classe de marcacao / classe de atingibilidade, marcacao
sistema de uma rede de atividades)

Seja Min ; uma marcacao e R a relacdo de atingibilidade de uma rede de atividades.
0 conjunto de todas as marcacOes atingiveis de Mini, isto 6,
{M (Min ; , M) E R}, é chamada de classe de marcaccio ou classe de
atingibilidade de Min i. Corn respeito a esse conjunto, Min i é chamado de
marcacao inicial. Sc a marcacdo inicial é atingivel de outra marcacao,
isto é, a marcacao inicial d urn ciclo, diversas marcacOes iniciais definem a
mesma classe de marcacao.
Urn sistema de uma rede de atividades é uma rede de atividades junto
corn uma classe de marcacao.

CI
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Comentario:
Por esta definicdo,	 uma mesma	 rede de atividades pode ter diferentes

comportamentos, dependendo dos objetos de escrit6rio inicialmente presentee nos
classes de escritOrio.

Deflnicäo 38: (concorrentemente habilitadas, em conflito)
Seja Na uma rede de atividades, e M c K uma marcacdo de Na. Seja J j e 12 duas

diferentes alteracOes habilitadas em M. As mesmas sdo ditas estarem
concorrentemente habilitadas em M se e somente se etas formam urn
passo,
em conflito em M, em caso contrdrio.

0
ComentArios:
Note-se que ambas as nocoes se aplicam para alteracOes habilitadas. Portanto, duas

alteracOes em conflito compartilham ao menos uma marca de entrada ou uma
marca de safda, mas nunca uma marca sendo marca de entrada de uma e marca de
safda da outra (tais alteracOes nao podem estar habilitadas simultaneamente). Em
uma rede de atividades, alteracOes concorrentemente habilitadas podem ocorrer
juntas, ou "em um passo". Estas ocorrencias s'do tambern ditas concorrentes.
AlteracOes em conflito n -do podem ocorrer concorrentemente. Ocorrencias de
alteracOes com marcas de entrada	 compartilhadas ou marcas de saida
compartilhadas são mutuamente exclusivas.

Definicão 39: (tomada de decisdo em uma atividade, para uma marcacäo M)
Seja Na uma rede de atividades, eMGK uma marcacdo de Na. Seja, ainda,

a=(na, t, A(t), I t, 34(1t)) uma atividade.

Uma atividade a tem tomada de decisiio, para uma marcacc7o M, se e somente
se para todo J j, J j uma ahem -do habilitada em M, definida sobre a ligacao
It, existe 12, 12 uma alteracdo habilitada em M, definida sobre a mesma
ligacdo	 It,	 tal	 que	 @entrada(jj) = @entrada(j2)
@safda(ji) # @safda(j2).

Comentario:
Note-se que duas alteraciries h e j2 , pertencentes ao mesmo conjunto Jlt, s-do

alterac -Oes em conflito por marcas de entrada, o que caracteriza uma tomada de
decisdo em a.

Deflnicäo 40: (atividade corn tomada de decisao)
Seja Na uma rede de atividades e seja	 t, .4(t), lt, A(1t)) uma atividade.
Uma atividade a é uma atividade com tomada de decitho se e somente se existe M,

M c K, uma marcacdo de Na tal que a tem tomada de decisdo para uma
marcacdo M.
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6.7.	 Definicao de Generalizacäo e de Agregacäo de Atividades

Sao apresentadas as definicOes de contexto de uma atividade, de generalizacao e de
agregacdo.

Definicao 41: (contexto de uma atividade)
Seja Na = ((S, T, fi; F); A, A, .) uma rede de atividades, e seja a=(na, t, A(t), It, kit))

uma atividade dessa rede, e seja Ca um conjunto de classes de escritOrio.
0 par (a, Ca) 6 o contexto da atividade a, se e somente se:

Vf, f = (c, t, b), f E It --> c E Ca.
VC E Ca , af E It I f= (c, t, b).

Comentario:
0 contexto de uma atividade A 6 a atividade em sf mais o conjunto de classes de

escritbrio que estdo ligados, por ramos, a a.

Definicao 42: (generalizacäo)
Sejam na l, na2 E A nomes de atividades, e A = (C, Tip, M, Tn) urn esquema de

classes de escritOrio.
Uma atividade a j=(nal, tl, A(t 1), Itl A(Iti)) 6 uma generalizaciio de uma

atividade a2=(na2, t2, A(t2), 1-t2, A(la)) se e somente se:

1.	 Vf fi E 1 1-1 f1 =	 ti , b1), 3f2 E	 f2 = (c2, t2, b2) tal que:, 
b1 = b2 A (C/,C2 E C A (C/ = C2 V C2 -< CD)

A(fl) = A(f2 ), 4(fl ) E	 A A(f2) E )4(l0)
2.	 A(tjh ) 6 uma sub-formula de A(t2h)	 (definicao de sub-f6rmula de

[CAS 87]).
3.	 V ul E	 ui um termo,	 u2 E A(t2r), u2 urn termo, tal que ui = u2.

0

0 primeiro axioma diz que todo o ramo na atividade mais geral deve existir, corn a
mesma notacdo, na atividade mais especifica. 0 segundo e o terceiro axiomas dizem que as
regras de habilitacdo e de transformacdo da atividade mais geral devem estar contempladas na
atividade mais especifica.

Definicäo 43: (agregacao)
Seja Na = ((S, T, f3, F); A, LA, .5) uma rede de atividades, seja a=(na, t, A(t), I t, A(lt))

uma atividade, corn o par (a, Ca) o contexto da atividade a, e seja Na ' = ((S', T',

fi'; F'); A',	 .9') uma rede de atividades, tambern, doravante chamada rede

agregada de a. Considere-se M(C) c M o conjunto de marcas do conjunto de
classes de escrit6rio C.

0 par ((a, Ca), Na ') 6 uma agregaciio se e somente se:
VC E Ca --> c E S'.
Vf, f E It , f = (c, t, b), 3f , f E F', f = (c, t', b) A(f) = A(f).
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Vf, f E F', f' = (c', t', b): c' E Ca ----> 3f,fE lt, f = (c, t, b) I A(f) = A(f)

A c' = c A b' = b.
VC' E 5" :	 —) e S.

5.	 Vj E Jlt, j uma alteracäo definida por It,
SE existe Ml, uma marcacao de Na, tal que j esta habilitada, sendo M2
a marcacao imediatamente atingivel a partir de MI atrav6s de j

(M1U>M2), e sendo Mi '(Ca) = MI(Ca) e M2'(Ca) = M2(Ca), corn Mi'e
M2' marcacOes de Na',
ENTAO M2' deve ser atingivel de MI, ou seja, existe uma relacao de
atingibilidade R tal que	 R M2'.

0
0 primeiro axioma diz que toda a classe de escritOrio pertencente ao contexto da

atividade agregadora, pertence a rede agregada da atividade. 0 axioma 2 diz que todo ramo
da atividade agregadora deve estar contemplado, pelo menos uma vez, na rede agregada. 0
axioma 3 diz que qualquer ramo da rede agregadora que tenha, como S-elemento, uma classe
de escritOrio pertencente ao contexto da atividade agregadora, esse ramo deve estar
contemplado na atividade agregadora, tambdm. 0 axioma 4 diz que se uma classe de escritOrio
da rede agregada nao pertence ao contexto da atividade agregadora, entao ela nao pertence
rede de atividades a qual a atividade agregadora pertence. 0 axioma 5 diz que para toda
marcacao capaz de hahilitar uma alteracao da atividade agregadora, deve ser possivel produzir
a mesma marcacao de saida a partir da marcacao de entrada, na rede agregada, para os objetos
percententes ao contexto da atividade agregadora.

6.8.	 Discussdo

Este capitulo teve, como objetivo inicial, descrever, formalmente, o modelo para
representacao de atividades em aplicafts de escritOrio apresentado nesta tese. A intencao foi
de mostrar, claramente, as caracteristicas do modelo e a associacdo, dos conceitos definidos,
corn os elementos diagramdticos adotados.

Entretanto, outros conceitos principals foram, tambdm, formalizados, e que
constituem resultados desta tese. Sao eles: (1) tomada de decisao em uma atividade, (2)
generalizacao e (3) agregacao de atividades.

A tomada de decisao 6 uma das caracteristicas presentes em aplicacOes de escritOrio e
6 urn dos requisitos levantados como necessdrios para modelos que se destinem a essa classe
de aplicacOes. A sua formalizacao demonstra que o modelo desta tese 6 capaz de identificar e
representar tomadas de decisao em aplicacOes de escritOrios. A extensao desse conceito a
outros classes de aplicacOes d uma das areas que merecem investigacao.

Generalizacao e agregacao de atividades sao resultados importantes que atendem o
requisito de contemplar tdcnicas de abstracao para a modelagem de aplicacOes de escritOrio,
como identificado no capitulo 3. Os mesmos sao fundamentals para o emprego de atividade
como urn componente reutilizdvel, em aplicacOes semelhantes ou correlatas.



7.	 ESTUDOS DE CASO

Para mostrar o processo e os produtos da modelagem de sistemas de informacdo de
escriterios atraves do modelo desenvolvido nesta tese, sdo apresentados estudos de caso. A
primeira aplicacdo escolhida para esta modelagem d a preparacdo de conferencias de trabalho
da IFIP. Esta aplicacdo 6 bastante conhecida e d usada para comparar diferentes metodologias
de modelagem de sistemas de informacdo como, por exemplo, em [OLL 82]. A segunda
aplicacdo escolhida d a automacdo do servico de envio de fax, prestado pela secretaria do
Centro Nacional de Supercomputacdo da UFRGS. Esta segunda foi desenvolvida por urn
grupo de formandas em Informatica pela PUC-RS, como estudo de caso na definicdo de uma
solucdo de implementacdo, na arquitetura cliente/servidor, de urn executor para o modelo
desta tese, e esta documentado em [FUR 93].

7.1.	 Estudo de Caso: Preparacao de Conferéncias de Trabalho da IFIP

A escolha da preparacdo de conferencias de trabalho da IFIP deveu-se ao fato,
tamb6m, que a mesma d uma aplicacdo tfpica de escritOrios, ao tratar corn objetos complexos,
como artigos, relaterios de avaliacdo e programa da conferencia, e ao ter urn flux° intenso de
objetos entre os agentes. Na secdo 7.1.1 6 apresentada a definicdo do problema, como
apresentada em [OLL 82]. Na secdo 7.1.2 sdo apresentados os objetos da aplicacdo, extraidos
do prOprio enunciado. Na secdo 7.1.3 sdo descritas as atividades da aplicacdo, corn o emprego
do processo de decomposicdo descrito na secdo 5.2. Aldm disso, sdo mostradas possfveis
generalizacOes de atividades. Na sec -do 7.1.4 d mostrada a solucdo final da aplicacdo, em
termos do diagrama de atividades, diagrama de objetos e mapeamento entre agentes da
aplicacdo e atividades. Por fim, na sec -do 7.1.5, d apresentada uma discussdo dos aspectos que
se conseguiu validar corn esse estudo de caso.

7.1.1.	 Definicdo do Problema [OLL 82a]

Uma Conferencia de Trabalho da IFIP d uma conferencia internacional que tern por
objetivo reunir especialistas de todos os paises membros da IFIP para discutir aspectos
tecnicos de interesses especfficos de urn ou mais Grupos de Trabalho. 0 procedimento habitual

o de uma conferencia por convites que nil° d aberta ao ptiblico em geral. Faz parte do
problema, para tais conferencias, garantir que os membros do Grupo de Trabalho e dos
Comites Tecnicos sejam convidados, mesmo que ndo comparecam. Aldm disso, é importante
garantir que urn ntImero suficiente de pessoas participem da conferencia de tal forma que sejam
satisfeitas as limitacOes do orcamento e que todas as despesas sejam cobertas.

A IFIP sugere que as conferencias de trabalho tenham um Comite de Programa,
encarregado dos aspectos tecnicos da conferencia, e urn Comite de Organizacdo, encarregado
de administrar os recursos, infraestrutura, publicidade e convites. Estes comites devem
trabalhar juntos, tratar informacOes comuns e manter as informacOes atualizadas e consistentes.
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0 sistema de informacdo a ser projetado d o necessärio para suportar as atividades de
ambos os comites envolvidos na organizacdo de uma Conferencia de Trabalho da IFIP. 0
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envolvimento dos dois comites d visto como andlogo a duas entidades organizacionais dentro
de uma corporacao, usando as mesmas infonnacOes.

As seguintes atividades dos comites devem ser suportadas:

Comite de Programa:
Preparacao de lista para quem a chamada de trabalhos deve ser enviada.
Registro das cartas de intencdo recebidas em resposta a chamada de trabalhos.
Registro da recepcdo de artigos.
Distribuicao dos artigos entre aqueles destinados a avalia-los.
Coleta dos relatOrios dos avaliadores e selecao dos artigos para inclusao no
programa.
Agrupamento dos artigos selecionados em sessOes para apresentacao e escolha de
coordenadores para cada sessão.

Comite de Organizacao:
Preparacao de lista de pessoas a serem convidadas a conferencia.
Enumeracao de convites prioritarios para personalidades nacionais, membros do
Grupo de Trabalho e membros de grupos de trabalho afins.
Garantia de que todos os autores de artigos selecionados recebam convites.
Garantia de que todos os autores de artigos rejeitados recebam convites.
Garantia de que nao serdo enviados convites duplicados para qualquer pessoa.
Registro da aceitacao de convites.

7. Producdo de lista final de participantes.

Escopo do Sistema:

Deve ser ressaltado que aspectos financeiros do trabalho do Comite Organizador,
cronograma de reuniOes de ambos os comites, acomodacOes para os participantes e a
preparacao das c6pias para publicacdo dos anais, foram omitidos deste exercfcio.

7.1.2. Objetos da Aplicacäo

Pelo prOprio enunciado, pole-se identificar os principais objetos da aplicacdo:
Membro Grupo de Trabalho
Membro Cornit6 Tecnico
Chamada de Trabalhos
Especialista/Pesquisador (destinatario da Chamada de Trabalhos)
Intencao de Submissao (de artigo)
Artigo
Avaliador
Avaliagao
Programa da Conferencia
Sessao Tecnica
Coordenador
Participante (convidado para a Conferencia)
Personalidade Nacional
Autor
Convite para Participacão
Aceitacao de Convite (para participacao)
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Na figura 7.1 sdo apresentados, na forma de hierarquia de classes, os objetos acima,
corn os seguintes mapeamentos: (1) Destinatänos da Chamada de Trabalhos estd
modelado como Especialista/Pesquisador, e Convidados para a Conferencia corn
Prioridades esta modelado pela hierarquia de especializacao de Participante. Estdo
presentes, nos diagramas da figura 7.1, as classes abstratas Documento e Carta para melhor
organizar os objetos da aplicacdo. A simbologia adotada foi a de [COA 92] para objetos e de
[RUM 91] para especializacdo e agregacdo.

Figura 7.1: Diagrama de Objetos.
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Para o estudo de caso, sera. considerado que os objetos da aplicacao tern a disposicao
o conjunto de metodos identificados na classe Objeto. Sao eles: $Init, $Lista, $GetLista,
$DoneLista, Le, GetObjeto, Copia e Done. 0 significado de calla urn dos mesmos é:

$Init: construtor de uma instancia da classe; é redefinido em todas as
especializacOes;
$Lista: m6todo de classe que permite consultar as instancias existentes, sem
permitir alteracOes;
$GetLista: metodo de classe que permite manipular as instancias existentes
permitindo, inclusive, alterar conteados de instancias;
$DoneLista: metodo de classe que exclui todas as instancias da classe;
Le: m6todo de instancia que permite consultar, sem atualizar, uma ocorrencia da
classe e retorna uma instancia do objeto;
GetObjeto: metodo de instancia  que permite manipular uma ocorrencia da classe e
retorna uma instancia do objeto;
Copia: m6todo de instancia que cria uma duplicata da ocorrencia; equivale a tirar
uma c6pia xerográfica de urn documento, em escritOrios nä° automatizados;
Done: m6todo de instancia que exclui a ocorrencia da classe.

7.1.3. Atividades da Aplicacao

As atividades da aplicacdo podem ser classificadas em tres contextos: as referentes ao
Comite de Programa, as referentes ao Comite de Organizacao e as referentes a Comunidade
Cientffica. 0 diagrama de atividades da figura 7.2 representa esta modelagem, nas figuras 7.3 a
7.9, sao apresentados os detalhamentos das mesmos e, na figura 7.10, sao apresentadas todas
as atividades detalhadas em um tinico diagrama. Os detalhamentos apresentados nas figuras
seguintes sao consistentes corn a solucao final apresentada na figura 7.10, ou seja, os objetos e
seus lugares, os tipos de ramos e os metodos presentes nas inscricOes dos mesmos e as
inscricOes nas regras de habilitacao e de transformacao sao os mesmos ou compatfveis corn os
apresentados no diagrama de atividades cornpleto.
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Figura 7.2: Diagrama de Atividades.

7.1.3.1. Atividades do Comite de Programa

Os trabalhos realizados pelo comite de programa de uma conferencia de trabalho da
IFIP podem ser classificados em Envio de Correspondéncia, Recepcáo de
Correspondencia, Recebimento de Artigos e Elaboracäo do Programa da
Conferbncia. Na figura 7.3, sao acrescidos novos objetos em relacao ao diagrama da figura.
7.2. Silo eles: Convite Atuacâo, Resposta Convite Atuag5o, Comunicacâo
Recepcâo e Notificacäo Autores. Os objetos Convite Atuacäo e Resposta Convite
Atuacâo decorrem da necessidade de definicao dos pesquisadores que se dispOem a avaliarem
artigos e a coordenarem sessOes da conferencia. Os objetos Comunicagâo Recepcäo e
Notificacâo Autores informam aos autores de artigos submetidos que o comite de
programa recebeu o trabalho e se o mesmo foi aceito ou rejeitado para apresentacdo na
confer'ência.
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Figura 7.3: Diagrama da Atividade Comite de Programa.

- Atividades de Envio e Recebimento de Correspondencia do Comite de Programa

As atividades de envio e recebimento de cotTesponde'ncia do Comitt; de Programa sdo
as seguintes: Destinatanos Chamada de Trabalhos, Envio da Chamada de Trabalhos.
Convite para ser Coordenador, Convite para ser Avaliador, Confirmacao como
Coordenador, Confirmacäo como Avaliador e Recepcäo Intencdo de Submissao. As
mesmas estdo detalhadas na figura 7.4 a seguir.
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Figura 7.4: Diagrama de Atividades para Envio de Correspondencia e Recebimento de
Correspondencia do Comite de Programa.

Destinatänos Chamada de Trabalhos: esta atividade cadastra os especialistas
e pesquisadores que devem receber a chamada de trabalhos da conferencia. Exceto
a inclusdo em duplicata de especialistas e pesquisadores, ndo ha restrieOes
execuedo dessa atividade.
Envio da Chamada de Trabalhos: esta atividade e consequencia da atividade
anterior; a enviada a chamada de trabalhos aos especialistas e pesquisadores
cadastrados em seus respectivos enderecos (eletrOnicos).
Convite para ser Coordenador: para a elaboraedo do Programa da Conferencia,

necessario definir candidatos a coordenaedo das sessOes; isto e feito enviando
convites para especialistas e pesquisadores que, caso respondam de maneira
positiva, sdo registrados como candidatos a atuar como coordenador em sessOes
tecnicas da conferencia.
Convite para ser Avaliador: para a classificaedo dos artigos tdcnicos e posterior
decisdo quanto a aceitaedo ou rejeiedo, sdo necessarios avaliadores dentre a
comunidade cientffica; estes sdo detinidos pelo envio de convites para especialistas
e pesquisadores que, caso respondam de maneira positiva, sdo registrados como
dispostos a avaliar artigos.
Confirm acäo como Coordenador: caso o especialista ou pesquisador responda
de maneira positiva ao convite para ser coordenador de sessEto na conferencia de
trabalho, esta atividade faz o registro que, posteriormente, e utilizado na
Elaboraedo do Programa da Conferencia.
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- Confirmagäo como Avaliador: caso o especialista ou pesquisador responda de
maneira positiva ao convite para ser avaliador, esta atividade faz o registro que,
posteriormente, é utilizado no Encaminhamento Avaliacdo.
Recepcäo Intengäo de Submissäo: esta atividade registra os potenciais autores
de artigos cientificos a serem submetidos a conferencia.

As atividades Envio da Chamada de Trabalhos, Convite para ser
Coordenador e Convite para ser Avaliador são de mesma natureza, ou seja, o envio de
uma correspondencia para urn especialista ou pesquisador. De maneira andloga, as atividades
Confirmacao como Coordenador, Confirmagäo como Avaliador e Recepgäo Intencäo
de Submissdo sao, tamb6m, de mesma natureza, ou seja, a recepcdo de correspondencia de
um especialista ou pesquisador. A figura 7.5 mostra as hierarquias de generalizacdo

Figura 7.5: Hierarquia de Generalizacdo das Atividades Envio de Correspondencia e
Recebimento de Correspondencia do Comite, de Programa.
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empregadas na modelagem das atividades de envio e recebimento de correspondencias e
exemplifica o use de atividade como um componente reutilizavel na modelagem de aplicacOes.
As atividades que fazem tratamento de correspondencias sdo tfpicas em aplicacOes de
escritOrio e, se bem definidas, permitem que a modelagem das mesmas aplicacOes possam
reutilizar atividades ja modeladas agilizando, corn isso, o processo de construcao se SIE.

- Atividades de Recebimento de Artigos

0 recebimento de artigos pelo comite de programa 6 efetivada por duas atividades:
Recepcäo Artigo e Encaminhamento Avaliacdo. A figura 7.6 mostra o detalhamento do
recebimento de artigos.

Figura 7.6: Detalhamento da Atividade Recebimento de Artigos.

A figura 7.6 mostra um exemplo de agregacdo de atividades. A atividade original,
Recebimento de Artigos, e responsavel pela recepcdo das submissOes de trabalhos
cientfficos e pelo encaminhamento para avaliacdo por parte de especialistas da area
previamente registrados. As atividades Recepcäo de Artigo e Encaminhamento para
Avaliacdo realizam, em conjunto, o mesmo trabalho. A modelagem mais adequada 6 aquela
que reflete, de maneira mais feel, a solucao organizacional do escritOrio. Para o estudo de caso,
foi considerado que a recepcdo dos artigos 6 uma atividade realizada por agentes diferentes
dos que realizam o encaminhamento dos mesmos para avaliacdo.

- Atividades para Elaboracdo do Programa da Conferencia

A elaboracdo do Programa da Conferencia 6 efetivada pelas atividades Recepcdo
Avaliagbes e Elaborag -ao Programa Conferencia. A primeira atividade faz o registro dos
relatOrios de avaliacdo remetidos pelos avaliadores, na medida em que os mesmos chegam
Recepcdo do comit8 de programa. A segunda elabora, de uma sO vez, o programa da
conferencia. A figura 7.7 mostra o detalhamento das atividades acima.
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Figura 7.7: Detalhamento da Atividade Elaboracao Programa da Conferencia.

7.1.3.2. Atividades do Comite de Organizacão

0 comite de organizac'do realiza as seguintes atividades: Lista de Convidados
Prioritdrios, Lista de Convidados, Remessa de Convite para Participacdo e Registro
Aceitagäo Convite Participacäo. A figura 7.8 mostra o detalhamento das atividades do
comite de organizacdo.

Lista de Convidados Prioritdrios: pela prepria definicdo do problema,
personalidades nacionais, membros dos grupos de trabalho e membros dos comites
tecnicos devem ser prioritariamente convidados; para poderem atuar na
conferencia, os candidatos a coordenador de sessao t6cnica devem ser, tamb6m,
prioritariamente convidados; os autores de artigos submetidos a conferencia devem
ser prioritariamente convidados, de acordo corn a definicao do problema. A lista de
convidados prioritarios 6 elaborada depois que o programa da conferencia estd
disponivel e antes da elaboracdo da lista de convidados, para garantir o cardter
prioritdrio dos presentes nessa lista. E realizada de uma s6 vez para garantir que
mlo hajam convites duplicados para uma mesma pessoa.
Lista de Convidados: a atividade de elaboracdo da lista de convidados agrega,
sobre a lista prioritdria de convidados, aqueles que possa interessar a conferencia,
ou seja, os pesquisadores e especialistas para os quais foi enviada a chamada de
trabalhos. E realizada de uma se vez para garantir que nab hajam convites
duplicados para uma mesma pessoa.
Remessa de Convite para Participacdo: a partir da lista de pessoas a convidar
(Participante - "A Convidar"), srio enviados convites para participacao,
juntamente Com 0 programa da conferencia.
Registro Aceitacäo Convite Participacao: a partir das respostas positivas aos
convites para participajto da conferencia, Kio registradas as inscricOes das
personalidades, especialistas e pesquisadores.
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Figura 7.8: Diagrama da Atividade Comite de Organizacao.

7.1.3.3. Atividades da Comunidade Cientifica

A comunidade cientifica realiza as seguintes atividades: Envio de Intenca.0 de
Submissäo, Dedisao Convite Atuac50, Submissao Artigo, Conhecimento Recepcao
Artigo, Avaliacdo Artigo, Conhecimento Aceitacao/Rejeicao e Aceitacäo Convite
Participagdo. A figura 7.9 apresenta o detalhamento das atividades realizadas pela
comunidade cientifica, que dizem respeito a aplicacao sendo modelada.

Envio de Intengdo de Submissao: ao receber a chamada de trabalhos, o
especialista ou pesquisador pode se manifestar informando se tern intencao de
submeter trabalho cientifico a conferencia.
Dedisäo Convite Atuacao: convidado a participar da conferencia como
coordenador de sessao tecnica ou como avaliador, o especialista ou pesquisador
pode se manifestar se aceita ou nao o convite.

- Submissao Artigo: especialista ou pesquisador, sozinho ou em parceria corn
colegas, submete a conferencia trabalho cientifico.
Conhecimento Recepcdo Artigo: o comite de programa acusa o recebimento da
submissao de artigo a conferencia enviando uma comunicacdo de recepciio.
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- Avaliacäo Artigo: especialista ou pesquisador avalia artigo tecnico em formuldrio
fornecido pelo comite de programa e remete a avaliacdo feita de volta a
conferencia.

- Conhecimento Aceitac5o/Rejeicdo: especialista ou pesquisador toma
conhecimento se o trabalho cientifico submetido a conferencia foi aceito (ou
rejeitado) para apresentacao durante a mesma.

- Aceitacáo Convite Participacao: personalidade nacional, especialista ou
pesquisador manifesta intencdo de participar da conferencia.

Figura 7.9: Diagrama da Atividade Comunidade.

7.1.4. Solucdo de Modelagem da Aplicacão

A figura 7.10 apresenta, em urn Onico diagrama, os detalhamentos feitos nas figuras
anteriores. 0 quadro 7.11 relaciona as atividades, objetos de entrada, objetos de safda e regras
de habilitacao e de transformacdo. A figura 7.12 mostra o diagrama de objetos corn os
acrescimos identificados na modelagem das atividades.

7.1.4.1. Diagrama de Atividades

A principal vantagem de visualizar uma aplicacdo em urn diagrama tinico, quando
possfvel, é a de permitir acompanhar o trAmite dos objetos no escritOrio. Artigo, por exemplo,
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elaborado pelos autores e, quando pronto, passa a estar presence em "Submissäo" que 6 o
escaninho de entrada das submissOes a conferencia. A secretaria do comite de programa
registra o recebimento do artigo colocando-o em "Recepcão", ao mesmo tempo que remete
uma comunicacdo aos autores que o trabalho foi recebido. Desse lugar, "RecepOo", sdo
feitas cOpias do mesmo para enviar aos avaliadores.

Figura 7.10: Diagrarna de Atividades para a Preparacao de Conferencia de Trabaiho da IFIP.

De forma andloga, Avaliacäo tamb6m tern urn trdmite dentro da aplicacdr o. Ao ser
selecionado um avaliador para urn artigo, a atividade Encaminhamento Avaliacáo envia,
junto corn uma cOpia do artigo, urn jogo de fonnularios de avaliacão. Portanto, essa mesma
atividade cria uma instancia de Avaliacâo em Avaliador. 0 avaliador faz sua analise e
registra seus comentarios em Avalia950, remetendo a mesma de volta ao comite de programa
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no lugar "Recepc5o". As avaliacOes sao colocadas a disposicdo do comité de programa, para
a producao do programa da confer6ncia, pela atividade Recepgâo AvaliagOes. A atividade
Elaboragào Programa da Confer-Of-Ida, pelo metodo $AvaliacOesClassificadas, consulta as
avaliacOes para decidir quais artigos devem ser aceitos.

ATIVIDADE OBJETOS DE
ENTRADA

OBJETOS DE
SAIDA

REGRAS DE
HABILITACAO E

TRANSFORMACAO
Destinatarios Chamada

Trabalhos
- Especialista/

Pesquisador
-

Envio da Chamada de
Trabalhos

Especialista/
Pesquisador

Chamada de
Trabalhos

(Pesquisador)

 -

Convite para ser
Coordenador

Especialista/
Pesquisador

Convite Atuacäo
(Pesquisador),
Coordenador
("Convidado')

-

Convite para ser
Avaliador

Especialista/
Pesquisador

Convite Atuacäo
(Pesquisador),

Avaliador
("Convidado')

 -

Confirmacâo como
Coordenador

Resposta Convite
Atuacâo

("Secretarial,
Coordenador
("Convidado')

Coordenador
("Confirmadol

resp Decisao() = "Aceito" e
resp.Atuacao() = "Coordenador" e
resp.Convidado() = coord

Confirmacão como
Avaliador

Resposta Convite
Atuacdo

("Secretarial,
Avaliador

("Convidado')

Avaliador
("Con firtnado")

resp.Decisao() = "Aceito" e
resp.Atuacao() = "Avaliador" e
resp.Convidado() = av

Recepck Intenck de
Submissäo

Intencâo de
Submissão
("Secretarial

Autor intengao.Posicao() =
"Pretende Submeter"

Recepgäo Artigo Artigo ("Submissaol,
Autor

Artigo ("Recepcao'),
Autor, Comunicacâo

Recepgão ('Autor')

autores := ExtraiAutores(artigo)

Encaminhamento
Avaliacao

Artigo ("Recepgaol,
Avaliador

("Confirmado')

Avaliador
("Confirmado"),

Avaliagâo (Avaliador),
Artigo (Avaliador)

-

Recepcao AvaliacOes Avaliacâo
("Recepgaol

Avaliacão
("Comity Programa')

Elaboracäo Programa
Conferéncia

Avahacão
("Comity Programa'),

Coordenador
("Confirmado')

Programa da
Conferdncia
("Secretarial,

Notificacdo Autores
(Autor)
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Lista de Convidados
Priorithrios

Programa da
Conferência
("Secretarial,
Coordenador

("Confirmadol Autor,
Personalidade

Nacional, Membro
Grupo de Trabalho,

Membro Comit6
Tecnico

Participante
("Prior-it-ado')

rol := roIPN + roiGT + roICT +

rolAA + rolCoord

Lista de Convidados Participante
("Prioritariol,
Especialista/
Pesquisador

Participante
("A Convidar')

rol := rolPrr + rolPesq

Remessa de Convite
para Participagao

Participante
("A Convidar'),
Programa da
Conferència
("Secretarial,

Participante
("A Confirmar'),
Programa da
Conferdncia

(Participante), Convite
Participacao
(Participante)

-

Registro Aceitack
Convite Participag5o

Aceitacão Convite
("Comitë de

Organizagäol,
Participante

("A Contirmarl

Participante
("Inscrito')

resposta.Decisao0 ="Ac,eito"

Envio de intencao de
Submissâo

Chamada de
Trabalhos

(Pesquisador)

Intencdo de
Submissão
("Secretarial

-

Decisão Convite
Atuacäo

Convite Atuacdo
(Pesquisador)

Resposta Convite
Atuagão ("Secretaria')

Submissao Artigo - Artigo ("Submissäol
Conhecimento

Recepcao Artigo
Comunicacäo

Recepcao (Autor)
-

Avaliagäo Artigo Avaliacdo (Avaliador),
Artigo (Avaliador)

Avaliacdo
("Recepcao')

-

Conhecimento
Aceitac5o/Rejeicao

Notificagäo Autores
(Autor)

-

Aceitacão Convite
Participacao

Programa da
Conferdncia
(Participante),

Convite Participacäo
(Participante)

Aceitacäo Convite
("Comitë de

Organizagäol

Figura 7.11: Atividades e os correspondentes Objetos de Entrada, de Saida e Regras de
Habilitacao e de Transformacdo.

7.1.4.2. Diagrama de Objetos

Na figura 7.12 é mostrado o diagrama de objetos corn os acrescimos modelados no
diagrama de atividades. Os objetos acrescidos ao diagrama são: Convite Atuac5o, Resposta
Convite Atuagão, Notificagäo Autores e Comunicagäo Recapca- o. Uma serie de
metodos tambem foram identificados no diagrama de atividades; sac) eles:

- $Priontarios: metodo construtor de classe de Participante que cria instãncias da
classe, coin carater prioritário, a partir da lista passada como parâmetro.
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$AConvidar: mdtodo construtor de classe de Participante que cria instancias da
classe a partir da lista passada como pardmetro.
$InsAutores: mdtodo de alteracdo de classe de Autor que, a partir da lista de
autores passada como pardmetro, efetua o seguinte: (1) se urn autor passado como
pariimetro já existir em Autor, entdo 6 atribufda a situacdo "Confirmado"; (2) se
urn autor passado como pardmetro nao existir em Autor, entdo d criada uma
instdncia para o mesmo corn a situacao "Confirmado".
$SelecAvaliador: mdtodo de alteracdo de classe de Avaliador que seleciona um
avaliador para um artigo.

Figura 7.12: Diagrama de Objetos corn os acr6scimos modelados no Diagrama de Atividades.

$GetCoordenadores: mdtodo de consulta de classe de Coordenador
empregado na elaboracdo do programa da confer8ncia.
$ElaboraArtigo: mdtodo construtor de insttmcia de Artigo.
$AvaliacOesClassificadas: mdtodo de consulta de classe de Avaliacâo que
permite consulter as avaliacOes feitas por critdrios previamente definidos.
$NotificaAutores: mdtodo construtor de classe de Notificagâo Autores que
cria as comunicacOes de aceitacdo e rejeicao de artigos em uma s6 passada.
$ElaboraPrograma: mdtodo construtor de instdncia de Programa da
Confer6ncia.
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Conf: mdtodo de alteracao de instancia definido para Coordenador e para
Avaliador que atribui a situacdo "Confirmado" para o especialista/pesquisador
convidado a atuar.
AvaliaArtigo: mdtodo de alteracdo de instancia de Avaliacâo que registra as
opinibes do avaliador a respeito de urn artigo.
ExtraiAutores: mdtodo de consulta de instancia de Artigo que extrai, na forma de
uma lista, o conjunto de autores do artigo.
Decisäo: mdtodo de consulta de instancia de Resposta Convite Atuacâo que
informa se o especialista/pesquisador aceitou atuar na conferencia.
Decisdo: mdtodo de consulta de instancia de Aceitacâo Convite que informa
se o especialista/pesquisador ou personalidade nacional aceita participar da
conferôncia.
Atuagao: mdtodo de consulta de instancia de Resposta Convite Atuacdo que
informa qual a forma de atuacdo para o qual o especialista/pesquisador foi
convidado.
Convidado: mdtodo de consulta de instancia de Resposta Convite Atuacâo
que retorna, no formato de uma instancia de Especialista/Pesquisador, a
identificacdo de quem elaborou a resposta. Garante a integridade das atividades
Confirmacäo como Coordenador e Confirmacäo como Avaliador permitindo
a realizacdo das mesmas somente se existir uma instancia correspondente em
Coordenador - "Convidado" ou Avaliador - "Convidado".
Posigäo: mdtodo de consulta de instancia de Intencâo de Submissâo que
informa se a intencdo do especialista/pesquisador convidado a submeter trabalhos é
positiva.

7.1.4.3. Variaveis empregadas nos Ramos

Alern dos objetos e seus respectivos mdtodos descritos na figura 7.11, as variaveis
empregadas como inscricOes nos ramos tambdm descrevem objetos da aplicacdo. São
relacionadas e descritas, a seguir, as varidveis empregadas na modelagem da aplicacdo:

artigo: instancia de Artigo.
autor: instancia de Autor.
autores: lista de ins "tancias de Autor.
av: instancia de Avaliador.
avaliacào: instancia de Avaliacâo.
chamada, chamadatrabaihos: instancia de Chamada de Trabal hos.
corn: instancia de Comunicacâo Recepcdo.
cony: instancia de Convite Atuac5o.
convparticip, particip: instancia de Convite Participac5o.
coord: instancia de Coordenador.
intenc -do: instancia de Intencâo de Submiss5o.
notificac5o: instancia de Notificacâo Autores.
pesquisador: instancia de Especialista/Pesquisador.
prog: instancia de Programa da Conferdncia.
resp: instancia de Resposta Convite Atuacâo.
resposta: instancia de Aceitacâo Convite.
rol, rolAA, rolCoord, roICT, roIGT, rolPesq, roIPN, rolPri: lista de instancias
da classe Participante ou de suas especializac-des.
rol_avaliacOes: lista de instancias da classe Avaliagào.
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- rol_notifs: lista de instdncias da classe Notificagão Autores.

7.1.4.4. Agentes

Os agentes da aplicaedo modelada, a Preparaedo de Conferéncia de Trabalho da IFIP,
sdo, por exemplo, os seguintes: Especialista/Pesquisador, Membro Comité de Programa,
Presidente Comité de Programa e Secretdrio. E feita a distincao entre Membro e Presidente do
Comité de Programa porque o Presidente atua em nome de todo o Comité. Urn mapeamento
adequado entre atividades e agentes é apresentado na figura 7.13.

AGENTE ATIVIDADE
Especialista/ Pesquisador Envio de Intengäo de Submissào

Decisão Convite Atuacäo
Submissão Artigo

Conhecimento Recepeâo Artigo
Avaliacâo Artigo

Conhecimento Aceitagão/Rejeigào
Aceitagäo Convite Participagäo

Membro Comité de Programa Destinatarios Chamada Trabalhos
Encaminhamento Avaliagäo

Presidente Comité de Programa Convite para ser Coordenador
Convite para ser Avaliador

Elaboracào Programa Conferencia

Secretdrio Envio da Chamada de Trabalhos
Confirmacâo como Coordenador

Confirmacao como Avaliador
RecepOo Intenck de Submissâo

Recepcâo Artigo
RecepOo Avaliaciies

Lista de Convidados PrioritArios
Lista de Convidados

Remessa de Convite para Participacao
Registro Aceitack Convite Participacâo

Figura 7.13: Mapeamento entre Agentes e Atividades.

Todo o Membro do Comité de Programa, inclusive seu Presidente, e, tambem, um
Especialista/Pesquisador. Portanto, todas as atividades realizadas por Especialista/Pesquisador
tambem podem ser realizadas por Membros do Comité de Programa. 0 Presidente do Comité
de Programa tambem pode realizar as atividades de Secretdrio.

7.1.5.	 Discussäo

0 primeiro aspecto comprovado é a efetiva reutilizaedo da descried° de objetos de
escritOrios previamente existentes. Na figura 7.1 foi apresentado um diagrama inicial de
objetos, sem considerar os aspectos da aplicacdo. E possivel notar, nessa figura, que as classes
all presentes nao se constituem em componentes exclusivos para a preparaedo de conferacias
de trabalho da IFIP. Os documentos, como carta e artigo, sdo aplicaveis a outras aplicacOes.
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Da mesma maneira, pesquisador, autor, avaliador, coordenador e personalidade nacional nä-0
são, tambern, classes exclusivas dessa aplicacao. Por outro lado, ao comparar a figura 7.1 corn
a figura 7.12, pode-se notar que nas classes originais (7.1) foram agregados 15 novos metodos
e adicionadas 4 novas classes. E, sem dlivida, um pequeno acrescimo comparado ao diagrama
inicial. Portanto, a representacdo da aplicacdo n'do resultou em urn grande acr6scimo no
modelo de objetos.

Outro aspecto importante comprovado 6 a aplicabilidade do processo de
decomposicdo de atividades. A figura 7.2 apresentou uma divisdo da aplicacdo em tres grandes
partes: Comite de Programa, Comite Organizador e Comunidade. A partir de então, a
modelagem de atividades foi feita de forma independente, sem que, corn isso, fosse perdida a
consistencia entre as panes.

A figura 7.5 apresentou mais urn aspecto importante na modelagem de aplicacOes de
escritOrio: o emprego de técnicas de abstracao como forma de reutilizagdo de atividades. No
caso, ficou comprovado que 6 possivel reutilizar descricOes de atividades para a definicão de
novas atividades. Entretanto, essa reutilizacdo ficou restrita ao contexto da pr6pria aplicacdo,
por nä° ter-se, ainda, outras aplicacOes desenvolvidas de onde pudessem ser investigadas
atividades potencialmente reutilizdveis.

Por fim, a secao 7.1.4 mostrou uma solucao completa para uma aplicacdo, contendo o
diagrama de objetos, diagrama de atividades e o mapeamento entre agentes e atividades,
comprovando que, corn o modelo, 6 possfvel descrever completamente uma aplicacdo de
escrit6rio, de porte razodvel.

7.2. Estudo de Caso: Automacao do Servico de Envio de Fax [FUR 93]

0 estudo de caso apresentado a seguir foi inicialmente elaborado por Alessandra F.
Furlan, Simone R. Vicari e Tanisi P. de Carvalho no trabalho de conclusdo do curso de
Bacharelado em Informaica da PUC-RS, intitulado "INTERAGE - Uma Arquitetura
Servidor para urn Sistema de Automacdo de Escrit6rios Orientado a Objetos" [FUR 93]. Os
modelos de objetos e de atividades foram convertidos para as formas diagramdticas
empregadas no modelo apresentado nesta tese.

0 objetivo do trabalho foi investigar os aspectos de realizacdo de atividades em urn
ambiente descentralizado, contemplando o controle de concorrencia e de fluxo dos objetos, de
comunicacdo entre estacOes de trabalho, e de reparticdo das tarefas entre estacao cliente e
estacdo servidora. Para demonstracdo dos resultados obtidos, foi desenvolvido o estudo de
caso a seguir apresentado. Na sec -do 7.2.1 6 apresentada uma del-irk-do sucinta do problema.
Na secdo 7.2.2 6 apresentado o diagrama de objetos da aplicacdo. As atividades sdo descritas
na sec -do 7.2.3 e, na secdo 7.2.4, 6 documentada a implementacdo feita. Por fim, na secdo
7.2.5, 6 apresentada uma discussão sobre o que foi validado por este estudo de caso.

7.2.1. Definicäo do Problema

0 estudo de caso consiste em urn sistema de gerencia de envio de fax, e teve como
base o servico oferecido pela secretaria do Centro de Supercomputacdo da UFRGS (CESUP).
Este servico compreende o use do fax por outros departamentos (unidades) da Universidade.
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Pelo procedimento atual, o remetente junta o documento de fax a ser enviado a uma
requisicdo de autorizacdo e envia para a secretaria da unidade. 0 pedido de envio deve ser
autorizado pela secretdria e pelo diretor da unidade e entdo enviado ao CESUP, juntamente
corn o documento de fax.

A secretdria do CESUP envia o fax e guarda o recibo emitido pelo aparelho. Quando
chega a conta telefOnica do mss, 6 elaborado um documento de cobranca, referente aos gastos
corn emissdo de fax, para aquela unidade. Juntamente corn este documento, 6 enviado urn
officio, assinado pelo diretor do CESUP, autorizando a cobranca.

7.2.2. Objetos da Aplicacäo

Na figura 7.14, a seguir, 6 apresentado o diagrama de objetos empregados na
aplicacdo. Jd estdo identificados, no diagrama, os metodos utilizados pelas atividades. Esse
modelo foi implementado em C++ e, portanto, os construtores e destrutores tem o mesmo
identificador da classe. Com isso, no modelo de atividades, não foram identificados os metodos
construtores e destrutores. Para esses casos, foram descritas somente as varidveis.

Figura 7.14: Objetos da Aplicacao.

7.2.3. Atividades da Aplicacäo

Na figura 7.15, 6 apresentado o diagrama de atividades do estudo de caso.
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Figura 7.15: Atividades da Aplicacao.
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Cabe chamar a atencdo das atividades Autoriza Envio Fax presente duas vezes no
diagrama da figura 7.15. A mesma configura o emprego de atividade como componente
reutilizavel. A diferenca entre as duas estd em qual assinatura é registrada no documento
CapaFax, se a da secretaria da unidade ou do diretor da mesma.

7.2.4. Implementacio da Aplicacio

A implementacao deste estudo de caso feita em [FUR 93] definiu atividade como
sendo um objeto coin a seguinte definicao:

atributos:
Lugar: lugar de execucdo da atividade;
Estado: estado da execucdo da atividade (em execucdo ou completada);
Cliente: agente responsAvel pela realizacdo da atividade;

metodos de instancia:
GetEstado: obtem o valor de Estado;
SetEstado: atribui valor a Estado;
GetLugar: obtem o valor de Lugar;
SetLugar: atribui valor a Lugar;

metodos de classe:
InicializaAtividade: inicializa uma instdncia da atividade;
BeginTransaction: marca o inicio do estado de transacdo da atividade;
EndTransaction: marca o fim correto do estado de transacdo;
RollBack: marca o fim incorreto do estado de transacdo, ou seja, implica em
desfazer todas as atualizacOes feitas sobre os objetos.

As apresentacOes das atividades deste estudo de caso estdo contidas nas pr6prias
atividades. Ndo foi utilizado qualquer metodo de objeto com interface prOpria corn o agente.

Na figura 7.16, aparecem descritos os agentes, objetos de entrada, objetos de saida e
regras de habilitacdo de cada atividade do modelo.
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ATIVIDADE AGENTE OBJETOS DE
ENTRADA

OBJETOS DE
SAIDA

REGRAS DE
HABILITACAO

"Elabora Fax" Usudrio
Autorizado

- DocFax -

"Preenche Capa
Fax "

Usuario
Autorizado

DocFax CapaFax e
DocFax

-

"Autoriza Pedido
Fax"

Secretaria da
Unidade

CapaFax e
DocFax

CapaFax corn
ass. da secretária

e DocFax

-

"Autoriza Pedido
Fax "

Diretor da
Unidade

CapaFax e
DocFax

CapaFax com
ass. da secretaria

e do diretor e
DocFax

-

"EnviaFax" Secretaria do
CESUP

CapaFax e
DocFax

CapaFax corn
data de emissão,

DocFax e
ReciboFax

-

"Consulta Conta" Secretdria do
CESUP

Conta
TelefOnica e
Chamada

- conta.
$SurrogConta()

:= chamada.
SurrogConta()

"Consulta Recibo
Fax"

Secretaria do
CESUP

ReciboFax - -

"Elabora
Documento
Cobranca "

Secretdria do
CESUP

Conta
Telefemica,
Chamada e
ReciboFax

Cobranca e
ReciboFax

periodo := conta.
GetPeriodoO

"Elabora Oficio
Cobranca"

Secretdria do
CESUP

Cobranca Cobranca e
Oficio

-

"Autoriza Oficio" Diretor do
CESUP

Oficio Oficio -

"Recebe Oficio" Secrethria da
Unidade

Oficio - -

Figura 7.16: Atividades, Agentes, Objetos de Entrada e Saida e Regras de Habilitacao.



Identificacho do Documento IFax Russia	 I

rdM
Fax Russia
Projeto Circui
Compra Rele
Compra Tran

Para: Sr. Robert Colin
Chefe do Setor de Ciência e Tecnologia
Embaixada do Brasil - Moscou Rtissia

Prezado Senhor:

Fizemos uma selecào dos pesquisadores que
macs interessavam aos projetos de pesquisa e
p6s-graduacio do Departamento de Engenharia
Eletrica da Universidade, e estamos contactando-os
visando trazê-los ao Brasil.

Cordialmente
Prof. Alvaro Salles

Data de EmissàoNumero Fax Destino
I012985634

Remetente

Unidade

Autorizado

IAlessandra F. Furlan

IDepto. Eng. Eletrica

Autorizada Emissâo
e AutomAtico Debit°

I .vintei 1

Compra Resistore

Compra Resi

Compra Rele

Compra Tran

3

7.2.4.1. Atividade ElaboraFax

ElaboraFax consiste na elaboracdo do Documento de Fax a ser enviado. 0 agente
pode optar por iniciar urn novo documento ou continuar a escrever um documento editado.
0 agente, nesse caso, pode ser qualquer professor ou funciondrio das unidades.

Figura 7.17: Apresentacdo da Atividade Elabora Fax.

7.2.4.2. Atividade PreencheCapaFax

Em PreencheCapaFax o agente cria urn Capa de Fax, completa os dados que sax) de
sua competencia e relaciona, a esta, um Documento de Fax. 0 agente desta atividade é o
mesmo que criou o Documento de Fax a ser relacionado.
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Figura 7.18: Apresentacdo da Atividade Preenche Capa Fax.



Data de EmissàoNumero Fax Destino

I012985634

Autorizada Emissâo
e Automitico Debito

Autorizado

Simone

Autoriza Envio Fax

LEA_ jON:

Operio 	

O' Autorizado

0 Náo Autorizado

Remetente 'Duncan D. A. Ruiz

Unidade [PD

Numero Fax Destino
I 021489563

Data de Emissão

1 
12/11/93

Remetente

Unidade

Simone Rosa Vicari

1UFRGS

Autorizada Emissào
e Automatic° Debit°

Mario Martins 

Autorizado

Simone

7.2.4.3. Atividade AutorizaEnvioFax

AutorizaEnvioFax consiste na autorizacdo, por parte do agente, do pedido de envio
de fax. Nessa etapa, o documento deve ser assinado pelo agente. Os agentes desta atividade
são: a secretdria e o diretor da unidade, dependendo do Lugar do documento. Para urn Fax
poder ser enviado, d necessaria a autorizacdo tanto da secretdria como do diretor da unidade.
Por este motivo existem duas atividades Autoriza Envio Fax no diagrama de atividades da
figura 7.15.

Figura 7.19: Apresentacao da Atividade Autoriza Envio de Fax.

7.2.4.4. Atividade EnviaFax

Em EnviaFax o agente libera a emissdo do Documento de Fax. Para efeitos da
aplicacdo, a considerado que o envio do fax 6 efetivado, eletronicamente, por uma placa de
fax, ficando o sistema encarregado de preencher a data de emissdo e armazenar o Recibo de
Fax gerado. 0 envio do Documento de Fax fica a cargo da secretäria do CESUP (agente).
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Figura 7.20: Apresentacdo da Atividade Envia Fax.



O— sUtti  Conta TeletOnice

Conta Ramal 1100	 I Secretaria do CRAY

Periodo Nov/93

Data Hora Nnmero Local OF Dur. Custo

01/11/93 23:06 061435 BRASILIA DF 1 19,00
01/11/93 23:20 061435 FLORIANOPOLIS SC 2 18,34
02/11/93 12:35 449379 SAO PAULO SP 1 31,516
03/11/93 16:39 409399 SIO PAULO SP 2 56,55
10/11/93 12:00 893449 PORTO ALEGRE RS 3 15,00
12/11/93 14:30 134323 SAO PAULO SP 5 86,67
15/11/93 12:00 078443 ESTADOS UNIDOS RS 2 224,396
16/11/93 18:06 061435 BRASILIA DF 1 28,00
20/11/93 20:20 061435 FLORIANOPOLIS SC 2 29,34
21/11/93 16:49 409399 SAO PAULO SP 5 90,60
22/11/93 13:00 893449 PORTO ALEGRE RS 1 10,00

7.2.4.5. Atividade ConsultaConta

ConsultaConta consiste em deixar disponiveis, por period°, as Contas TelefOnicas
recebidas. A secretaria do CESUP d o agente desta atividade.

Figura 7.21: Apresentacdo da Atividade Consulta Conta Telef."(Mica.

7.2.4.6. Atividade ConsultaRecibo

Consulta Recibo consiste em deixar disponiveis, por period° e Unidade, os Recibos
de Fax gerados no momento da emissao do fax. 0 agente desta atividade 6 a secretaria do
CESUP.

Consulta Recibos

Recibos de Fax
lies:	 l0nt/93	 I FI=E

NUmero	 Data	 Hora	 Dur.	 Pag.

123903	 12/10/93	 13:30	 2	 1'

234578	 20/10/93	 12:20	 4	 3

339078	 24/10/93	 16:45	 3	 2

289046	 30/10/93	 17:00	 1	 2
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Figura 7.22: Apresentacdo da Atividade Consulta Recibo.



Elabora Cobranca

Total: 4.000,00

NUmero Data Mora Dur. Pag.

129012 12/10/93 15:30 2 2
138893 21/10/93 12:00 3 4
980890 30/10/93 17:45 6 5
337899 30/10/93 20:30 2 3

.,,aid' M
Jan/93 DELET_

800,00Gastos no Periodo:

Elabora Oficio

Senhor Professor:

Encaminho, para conhecimento de V. Sa.,
o total de gastos referentes a emissào
de Fax pelo CESUP, no periodo de
Jan/93 DELET

Atenciosamente,

7.2.4.7. Atividade ElaboraCobranca

Em ElaboraCobranca, o agente seleciona a Unidade para a qual deseja elaborar urn
Documento de Cobranca e, tambern, o period° referente. 0 sistema fica responsdvel por
conferir os Recibos de Fax daquela Unidade no perfodo selecionado corn a Conta TelefOnica
deste mesmo perfodo. 0 calculo do total a ser cobrado d realizado e fica disponfvel, no
documento, juntamente corn as chamadas cobradas. A responsabilidade de execucao desta
atividade fica por conta da secretdria do CESUP (agente).

Figura 7.23: Apresentacdo da Atividade Elabora Cobranca.

7.2.4.8. Atividade Elabora0ficio

ElaboraOficio consiste na criacdo e preenchimento, pelo agente, do Offcio de
Cobranca. Urn Documento de Cobranca a relacionado a este Offcio. A secretdria do CESUP
fica encarregada da realizacdo desta atividade (agente).
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Figura 7.24: Apresentacdo da Atividade Elabora Offcio.



2.300,00Gastos no Periodo:

Autoriza Envio de Oficio

rOpcào 	

0 Autorizo
0 Nào Autorizo

Senhor Professor:

Encaminho, para conhecimento de V. Sa.,
o total de gastos referentes a emissáo
de Fax pelo CESUP, no periodo de
Set/93.

Atenciosamente, 

Recebe Officio                      

Senhor Professor:    
'''	 ' ' ... . ..               

Encaminho, para conhecimento de V. Sa.,
o total de gastos referentes a emissào
de Fax pelo CESUP, no periodo de
Nov/93.     

Atenciosamente,      

James      

Gastos no Periodo: 3.500,00

7.2.4.9. Atividade AutorizaEnvio0ficio

Nesta atividade, o agente dove autorizar ou nao o envio do Officio de Cobranca a uma
determi nada Unidade. Neste caso, o diretor do CESUP é o agente.

Figura 7.25: Apresentacdo da Atividade Autoriza Officio.

7.2.4.10. Atividade RecebeOficio

RecebeOficio consiste em deixar disponlvel ao agente os Oficios de Cobranca
recebidos. As secretärias das unidades sao responsaveis pela execucão da atividade.

Figura 7.26: Apresentacao da Atividade Recebe Officio.
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7.2.5. Discussao

0 principal aspect() validado por este estudo de caso 6 o do emprego do modelo, na
representacdo de uma aplicacdo tipica de escritbrios, por terceiros. A.F.Furldn, S.R.Vicari e
T.P.Carvalho nä- 0 tinham conhecimento previo do paradigma de orientacdo a objetos e nem do
modelo da tese, ao comecar o trabalho de conclusào. Em 12 meses, desenvolveram uma
solucdo, na modalidade cliente-servidor, para a execucdo de aplicacOes de escrit6rio descritas
no modelo, e elaboraram o presente estudo de caso. 0 ambiente desenvolvido estd
operacional, executa em microcomputadores compativeis IBM -PC em rede local, e resultou
em 5875 linhas em Borland C++, corn urn total de 43 classes, em ate 4 nfveis de hierarquia de
especializacdo. Na sec -do 5.6 e discutida essa implementacdo de forma mais extensiva.
Portanto, o presente estudo de caso comprovou a viabilidade de emprego do modelo desta
tese, como urn t6cnica de representacao de aplicacOes de escrit6rio, em prazos razodveis
(alguns meses).
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8.	 CONCLUSOES

0 primeiro capitulo apresentou aplicacOes de escritOrio corn o objetivo de
caracterizar o contexto para o qual o modelo para representacdo de atividades, desta tese, se
destina. 0 capitulo 2 apresentou a motivacdo deste trabalho, baseada nos resultados das
pesquisas sobre formuldrios eletrOnicos, desenvolvidas no ambito do CPGCC-UFRGS. 0
capitulo 3 discutiu objetos de escritOrio e atividades de escrit6rio, em urn sentido amplo, e
definiu urn conjunto de requisitos que modelos, para representacdo dos aspectos dinamicos de
aplicacOes de escritOrios, devem contemplar. 0 capitulo 4 fez uma avaliacao de trabalhos corn
propostas semelhantes a apresentada nesta tese. 0 capitulo 5 desenvolveu o modelo para
representacdo de atividades, o qual 6 formalizado no capitulo 6. 0 capitulo 7 apresentou
estudos de caso corn o emprego do modelo.

Neste capitulo 6 feita uma avaliacdo do trabalho desenvolvido. Inicialmente,
resumida a caracterizacdo do tema, mostrando como se chegou a necessidade de desenvolver
urn modelo como o apresentado nesta tese. Em seguida, sdo sintetizadas as realizacOes obtidas
corn o desenvolvimento do modelo desta tese. E feita uma comparacdo dos resultados dense
desenvolvimento corn modelos semelhantes ou correlatos, analisados no capitulo 4, tendo
como parametro o conjunto de requisitos definidos no capitulo 3. Sdo resumidos possfveis
trabalhos futuros, como seqUencia dos resultados aqui apresentados, e, por fim, sdo feitas
algumas consideracOes finais.

8.1.	 Caracterizacäo do Tema

Na introducdo, capitulo 1, o contexto para o qual o modelo desta tese foi construfdo
caracterizado: aplicacOes de escrit6rio. Atrav6s da discussdo dos principals objetos presentes

em escritOrios, 6 evidenciada a complexidade e a padronizacdo desses objetos de escrit6rio.
Ficou demonstrado que os objetos de escrit6rio, documentos, em essencia, pertencem a um
domfnio de classes potencialmente reutilizaveis e que, portanto, modelos que se destinem a
representar aplicacOes de escritOrio devem ter, como um dos objetivos, buscar reutilizar
classes de escritOrio, pr6prias do domfnio do problema (escrit6rios). Ficou caracterizado, por
conseqUencia, dois con textos diferentes a serem representados na modelagem de aplicacOes de
escritOrio: (a) uma biblioteca de classes de escrit6rio, prOpria do domfnio do problema, e (b)
modelagem de uma aplicacdo, que represente os aspectos dinamicos da mesma. A abordagem
desta tese 6 considerar que o contexto (a) deve ser contemplado por um SGBDOO (e sua
interface de descricdo), e que o contexto (b) constitui o objetivo principal a ser atingido. Para
tanto, o componente central do modelo desta tese, empregado na representacdo dos aspectos
dinamicos dessas aplicacOes, 6 atividade. Foi adotado, por fim, urn conjunto de 5 aspectos para
servir de referencial inicial na caracterizacdo das deficiencias, hoje existentes, nos modelos que
sao empregados na representacdo de aplicacOes de escritOrios, feitas nos capftulos 2. 3 e 4.
Sao des: (1) descentralizacdo das atividades, (2) assincronismo entre as atividades,
(3) diferenciacdo do trabalho executado, (4) variavel grau de determinism°, e
(5) complexidade dos objetos manipulados.
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No capitulo 2, foi mostrada a evolucao das pesquisas desenvolvidas ern SIE, no
ambito do CPGCC-UFRGS, que permitiram caracterizar a necessidade de desenvolver urn
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modelo prOprio para a representacdo dos aspectos dindmicos de aplicacOes de escritOrio. Pelo
modelo de dados definido para formuldrios eletrOnicos, e as implementacOes de protOtipos
feitas, ficou demonstrada a necessidade de adocdo de urn SGBDOO para gerenciar os objetos
de escritOrio, complexos e corn caracteristicas multimidia. Desta maneira, o aspecto (5)
inicialmente adotado, complexidade dos objetos manipulados, supOe-se estar contemplado por
urn SGBDOO disponivel. Portanto, um modelo, prOprio para a representacdo de atividades,
deve contemplar os outros 4 aspectos.

Para que as necessidades de representacdo de objetos e atividades ndo ficassem
caracterizadas somente pelas realizacOes e dificuldades advindas das pesquisas sobre SIE no
CPGCC-UFRGS, foi feito, no capitulo 3, um estudo sobre o que sdo objetos de escritOrio,
principais caracteristicas e potencial de reutilizacdo, sobre o que säio atividades de escritOrio,
como componente de modelagem conceitual, como componente de implementacdo de
transacOes de bancos de dados e como componente reutilizavel, e sobre como objetos e
atividades interagem entre si. Como resultado, o conjunto de 5 aspectos inicialmente adotados
foram detalhados e expandidos em urn conjunto de 13 requisitos a serem contemplados por
modelos que se destinem a representar os aspectos dinamicos das aplicacOes de escrit6rios.
Com esse conjunto de requisitos, foi feita, no capitulo 4, a analise de modelos semelhantes. 0
mesmo conjunto serviu como referencial para o desenvolvimento do modelo desta tese,
apresentado nos capitulos 5 e 6.

	

8.2.	 Realizaciies no Desenvolvimento do Modelo

Na sintese feita nesta secdo, ao serem relatados os resultados obtidos no
desenvolvimento do modelo desta tese, é indicado, entre parénteses, a qual requisito, ou
requisitos, cada realizacdo atende, daqueles definidos no capitulo 3 e que estdo presentes na
figura 8 1 da secdo 8.3 adiante.

	

8.2.1.	 Atividades

Urn modelo que se proponha a representar SIE trata corn dois conceitos principais:
objetos e atividades. Por que a separacdo entre objetos e atividades? Porque objetos e
atividades diferem entre si, tanto conceitualmente como ern termos de implementacdo.

Atividades diferem, conceitualmente, de objetos por serem objetos dinamicos que
passam a existir e desaparecem de acordo corn urn conjunto de condicOes a serem satisfeitas e
de regras de transformacdo a serem realizadas. enquanto que objetos sao tipos estdticos nos
quaffs instancias sac) criadas, modificadas e excluidas, de acordo corn as especificacOes da
aplicacdo. Segundo [LIU 92], atividades servem para explicitamente especificar a estrutura
dinâmica de objetos e o comportamento dos relacionamentos entre objetos independentes. Se
estes comportamentos sac, definidos diretamente sobre os objetos, as interacOes entre objetos
independentes ou ficam "escondidas" dentro de diversas definicoes de classes ou ficam
itnplicitas em certas seqi.lências de chamadas de metodos. Urn objeto complexo, que participe
de mUltiplas atividades, pode ter, como resultado, um nirmero grande de metodos, ern sua
interface pailica, necessarios para satisfazer os requisitos das diversas atividades. Atividade,
como urn conceito destinado a representar a dindmica de aplicacOes, permite fatorar e
organizar o grande nitmero de metodos de objetos complexos.
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Atividades diferem, na implementacdo, de objetos por serem objetos dindmicos que
disciplinam e registram as interacOes dos agentes corn a aplicacdo e as transformaeOes feitas
sobre os objetos. Urn objeto cont6m os dados atualizados e os m6todos de manipulaedo
validos, de uma entidade da realidade. Portanto, urn objeto annazena valoracOes para atributos
identificados e modelados como importantes para representar o estado mail atual de uma
entidade da realidade. Uma atividade registra uma particular transformacdo dos objetos
efetivada por urn agente. Por conseguinte, uma atividade registra os seus mornentos de infcio e
de firn de uma realizacdo (por estampas de tempo), o agente responsdvel, o local de execucdo
e todos os contetidos que permitam reproduzir, corn precis -do, os estados nos quais os objetos
se encontravam e as transformacOes operadas sobre os mesmos. 0 registro da realizacdo de
uma atividade, posteriormente ao momento de execucdo da mesma, 6 particularmente
importante em aplicacOes de escrit6rio. E bastante comum a investigacdo sobre a
responsabilidade por atos praticados cujas repercussOes podem ter sido inconvenientes e, ate,
ilegais. 0 agente responsdvel por uma atividade sendo investigada pode ser inocentado ou
denunciado atrav6s do registro fiel do contexto na qual a mesma foi executada.

No modelo desta tese, atividade contempla as caracterfsticas acima descritas, tanto
em termos conceituais como em termos de implementaedo. No capftulo 5, atividade
descrita, detalhadamente, sendo apresentadas as formas diagramaticas adotadas para sua
representacdo e os significados correspondentes. Os principais aspectos contemplados por
atividade sdo: (1) identificacdo de objetos de escrit6rio corn lugares (n° 8: AplicacOes: Trebnites

dos Objetos de Escrit6rio e n° 5: Atividades: Localizaccio de realizacao de Atividade), (2) tipificacdo da
forma de manipulacdo, de urn objeto de escrit6rio, por parte de uma atividade (n° 4: Atividades:

Diferenciacao do trabalho executado), (3) aproveitamento, quando possfvel, dos m6todos dos
objetos para a manipulacdo (n° 7: Atividades: Interapo de Atividade corn Objetos de Escrit6rios: usa

metodos dos objetos), (4) descried° de pr6-condieOes a realizaedo da atividade (n° 4: Atividades:
uma transacao lOgica), (5) descried° de regras de transformacdo de valores (n° 4: Atividades: a uma
transacao 16gica), e (6) caracterizacdo de tomadas de decisdo eventualmente presentes em
atividades (n° 6: Atividades: Tomada de deciscio na Atividade). Esses aspectos sdo descritos
formalmente, tamb6m, no capftulo 6, sendo que a formalizacdo de tomada de decisao
presente em uma atividade constitui uma das principais contribuicoes deste trabalho.

8.2.2. Diagrama de Atividades

0 modelo conceitual de uma aplicacdo de escritOrios, nos seus aspectos dindmicos,
representado por urn diagrama de atividades. Nesse diagrama, todas as atividades sdo repre-
sentadas formando, dessa maneira, um grafo de atividades sobre objetos. Em urn diagrama de
atividades, uma atividade esta conectada, por ramos, somente a objetos, assim como objetos
estdo conectados, por ramos, somente a atividades. A seqiiencia de lugares que urn objeto
pode estar no diagrama corresponde o trdmite do mesmo dentro do escrit6rio. Pelo diagrama,
6 possfvel identificar uma ordenacdo relativa entre atividades (n° 10: Aplicaciies: Restric6es

temporais). Atividades podem ser independentes entre si, podem, eventualmente, estar em
conflito, e podem ser realizadas sequencialmente (n° 9: Aplicaciies: Assincronismo entre Atividades).

Para a modelagem de uma aplicacdo de escrit6rio, pelo modelo de atividades,
necessdria uma biblioteca de objetos que contemple os documentos sobre os quais a aplicacdo
realiza suas atividades. Caso algum objeto ndo esteja contemplado na biblioteca empregada, o
processo de construed° de urn modelo de atividades 6 capaz de identificar o mesmo e detinir
suas principais caracterfsticas, permitindo, dessa maneira, o aperfeicoamento da biblioteca de
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objetos. Para utilizacdo da biblioteca de objetos pelo projetista, 6 necessario que, alem dos
objetos estarem descritos, os metodos dos mesmos devem estar classificados em construtores,
destrutores, de consulta e de alteracao, para que o projetista tenha condicOes de empregar a
representacdo diagramdtica de ramos de forma apropriada.

Para a construcdo de urn modelo que represente uma realidade complexa, pode ser
realizada a decomposiedo do respectivo diagrama de atividades em niveis de detalhamento. A
semelhanca corn diagramas de fiuxos de dados, atividades podem ser detalhadas ern
subdiagramas, de maneira sucessiva, ate urn nivel de especificacdo satisfatOrio ao projetista.
Esta tecnica permite abordar urn problema complexo ern partes tratdveis e permite repartir o
trabalho de modelagem entre membros de uma equipe (n° 11: Aplicaciies: Decomposicao). Além da
decomposiedo de atividades em subdiagramas, estdo a disposiedo, do analista, tdcnicas de
abstraedo de atividades: generalizacdo e agregacdo (n° 12: Aplicaciies: Abstracties). Corn as
mesmas, o projetista tern condicOes de empregar atividade como urn componente plenamente
reutilizdvel.

0 diagrama de atividades resultante reflete os trdmites dados aos diversos objetos do
escrit6rio, ou seja, em quais locals de trabalho cada objeto pode, ern algum momento, estar
(n° 8: AplicacOes: Treimites dos Objetos de EscritOrio). 0 capitulo 5 descreve, exaustivamente, as
formas de construedo de diagramas de atividades, o emprego da decomposiedo de atividades
como maneira de administrar a eventual complexidade de aplicacOes de escritOrio, e o use das
tecnicas de abstracdo disponiveis, como forma de reutilizar atividades. No capitulo 6, 6
formalmente definido urn diagrama de atividades, principalmente nos seus aspectos dindmicos.
Alem disso, no mesmo capitulo 6, sdo formalizadas as tCcnicas de abstracdo do modelo:
generalizacäo e agregacão. A formalizacdo desses dois conceitos constitui outra das
principais contribuicOes deste trabalho.

8.2.3. Atividade como Componente Reutilizavel

Segundo J. McGregor & D. Sykes [McG 92], existem 4 niveis de reutilizacdo de
objetos: abstrato, instancia, "caixa preta" e "caixa branca". Uma discussdo mais detalhada
sobre esses niveis de reutilizacdo 6 feita no capitulo 3. Para os autores, a reutilizacdo no nivel
de instancia 6 a maneira de reutilizaedo de objetos mais facil, rapida e econOmica, pois implica
em apenas instanciar uma descried() de classe. Atividade, no modelo apresentado nesta tese, 6
urn objeto de pleno direito, cujas insCancias correspondem as execucOes da atividade.
Entretanto, nao e somente no nivel de instancia que atividade 6 reutilizdvel. A mesma tambCm
6 reutilizdvel nos outros niveis: "caixa preta", "caixa branca" e abstrato (n° 3: Atividades:
Atividade como objeto reutilizdvel). A reutilizacdo no nivel "caixa preta" (customization reuse
[McG 92]) significa que o projetista pode herdar informacOes de uma classe existente,
sobrepor certos metodos e acrescentar novos comportamento que se facam necessarios. A
reutilizacao no nivel "caixa branca" (source code reuse [McG 92]) significa que o projetista
pode modificar a implementacdo de uma classe existente, redetinindo atributos e reescrevendo
os metodos da mesma. 0 modelo desta tese proQ tO.cnicas de abstracdo adequadas para dar
suporte a reutilizaedo: generalizaedo e agregacdo.

0 nivel corn major dificuldade para a reutilizacdo de classes 6 o nivel "caixa preta"
pois n'ao permite que o projetista modifique a implementacdo dos atributos e metodos dos
objetos. Para permitir uma adequada reutilizacdo neste nivel, atividade 6 implementada, nesta
tese, como uma composicdo de servicos de tal maneira que a redefinicdo seja feita sobre,
somente, os servicos realmente afetados e nab sobre toda a implementacdo. Estes servicos sdo:
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seleciio dos objetos de entrada, cruzamentos entre marcaciies de entrada, cruzamentos can
marcaciies de sada, regra de habilitacdo, interacdo cam o agente e regra de transformacdo,
teste das marcarOes de sada, producdo das marcaciies de saida e exclusiio das marcacOes de
entrada e teste das restricOes de integridade. Se, na especializacdo de uma atividade, apenas
forem acrescidas regras de habilitacdo e de transformacdo, entdo somente a regra de
habilitacäo e a interacao cam o agente e regra de transformacdo necessitam ser redefinidas.
No capitulo 5 6 apresentada, de forma detalhada, a implementacdo de atividades.

A reutilizacao no nivel abstrato, para [McG 92], 6 a mais singela de todas.
constituida por estruturas hierarquicas orientadas a objetos que permitem, ao projetista,
entender melhor o dominio do problema e ter ideias para novas formas de classificacdo. Em
escritOrios, existem, normalmente, as atividades de envio e de recepcilo de documentos. A
reutilizaclo possfvel, neste exemplo, 6 a de chamar a atencao do analista que devem existir,
provavelmente, as atividades acima citadas na aplicacdo sendo modelada. Para esta tese,
reutilizacdo no nivel abstrato significa ter a disposicdo do projetista, alern das estruturas
hierarquicas citadas em [McG 92], uma biblioteca de atividades corn descricOes incompletas,
em urn maior ou menor grau. Desta maneira, o projetista pode fazer a montagem de grande
parte da aplicacdo a partir de componentes parcialmente definidos. 0 sucesso do emprego de
atividades abstratas depende, fundamentalmente, de uma metodologia de modelagem orientada
a reutilizacdo de componentes, associada a uma ferramenta CASE adequada. Mc, 6 do escopo
delta tese o desenvolvimento de tar metodologia.

8.2.4. Objetos de Escrit6rio

Os objetos de escritOrio correspondem aos documentos, formuldrios, planilhas e
outras entidades presentes nesses ambientes corn toda a sua complexidade e caracteristicas
multimidia. Os mesmos sdo bem conhecidos (muitas vezes padronizados) e, portanto,
constituem urn dominio de classes de objetos potencialmente reutilizaveis. 0 modelo
apresentado nesta tese considera que os objetos das aplicacties de escrit6rio, em sua maioria,
devem estar previamente modelados.

Para serem utilizados na modelagem de atividades, os mdtodos dos objetos, que
compOem as interfaces pUblicas dos objetos, precisam ,ser identificados e classificados (em
construtores, destrutores, de consulta, e de alteracdo). E necessaria, tamb6m, a diferenciacdo
entre m6,todos de classe (que tratam corn urn conjunto de instäncias) e m6todos de instdncia
(que tratam corn uma ocorrencia especifica). Essa classificacEto 6 usada para diferenciar a
representacdo diagram itica empregada na eventual ligacdo entre objetos e atividades. Na
modelagem da aplicacdo, pode ser identilicada a necessidade de definir novos mdtodos e novas
classes. Os mesmos devem ser implementados diretamente sobre o modelo de objetos. 0
adequado tratamento da complexidade desses objetos e de suas caracteristicas multimidia é
contemplado pelos me,todos dos mesmos (n 0 1: objetos: Objeto complexo).

No modelo de atividades, somente as classes corn associacdo direta a objetos de
escritOrios da realidade (documentos e formularios) 6 que sdo representados. Como
conseqUencia, as agregacOes que objetos eventualmente tenham rid° sdo mostradas no
diagrama de atividades (0 sdo no diagram de objetos). Isto evidencia que o diagrama de
atividades representa somente os tramites que os objetos tem na aplicacdo e que o mesmo nä()

uma extensdo do modelo de objetos.

Objetos de escritOrio tem. na maior parte dos casos, tramites determinados pela
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realizacao de atividades sobre os mesmos. Estes tramites sao representados, no modelo de
atividades, por lugares onde os objetos podem estar. Se um objeto 6 visto como urn depOsito
de dados, ou seja, sem urn fluxo dentro da aplicacao, entao nao 6 necessario especificar lugar
para o mesmo. Os lugares sao descritos como valores constantes (entre aspas) ou como
varidveis. A descried() de urn lugar por uma constante define que a correspondente etapa de
manipulacdo do respectivo objeto tern urn local fixo na solucao da aplicacao, de tal maneira
que as atividades que do mesmo fazem uso somente podem ser realizadas quando no lugar
estiverem ocorrências do objeto. A descried° de urn lugar por uma variavel define que o lugar
de fato do objeto, quando da criacao ou transferencia, 6 determinado pela pr6pria atividade,
que necessariamente atribui o local de destino do objeto, respeitado o domlnio definido para a
variavel (conjunto de lugares välidos). Este mecanismo permite modelar, de maneira simples, a
destinacdo de documentos pelo correio (eletrOnico ou nao). A incorporacao dos atrihutos e
m6todos necessarios a implementacdo de lugares, nos objetos, 6 feita por heranca mUltipla, a
partir de uma classe especial: lugar de objeto de escritOrio (n° 2: Objetos: Reutilizdvel na forma
"caixa preta'). As formas de representacdo de objetos de escritOrio e de interacdo entre objetos
e atividades 6 apresentada no capitulo 5, assim como a definicao formal de objetos, inclusive
de lugar de objeto de escritOrio, 6 apresentada no capitulo 6.

8.2.5.	 Agentes

Agente de escritOrio 6 o profissional que realiza atividades a ele atribufdas, de acordo
corn o perfil profissional definido pelo seu cargo e corn o departamento ao qual estä vinculado.
0 conjunto de atividades que urn agente pode realizar corresponde as atribuicOes que este tern
dentro do escriterio. Essas atribuicOes sac) consistentes corn a solucao organizacional da
empresa, ou seja, o organograma, o plano de cargos, a distribuicao de vagas de cargos nas
unidades organizacionais e a hierarquia de responsabilidades existente entre esses cargos.

Na modelagem de atividades, os agentes tem o controle sobre o momento certo da
realizaedo das mesmas. Alan disso, tomam as decisOes eventualmente presentes nas atividades.
E apresentado, no capitulo 5, as formas de representacao de agentes, empregada nesta tese.

8.2.6.	 Implementacäo de uma Aplicacäo de EscritOrio

0 modelo apresentado nesta tese 6 implementavel em computador, considerando o
atual estagio de desenvolvimento das plataformas computacionais. Para demonstrar isso, 6
apresentado, no capitulo 5, urn ambiente adequado para descried() e implementacao de
aplicacOes de escritOrio, e urn conjunto de prot6tipos implementados que validam os principais
aspectos contemplados pelo modelo desta tese, como: (1) lugares de objetos de escritbrio,
(2) descentralizacao de atividades, (3) execucdo assfncrona de atividades, (4) execucao em
uma plataforma computacional no format() da arquitetura cliente-servidor, e (5) emprego
prioritärio dos m6todos dos objetos. Atividade, como componente de implementacdo, tambem
6 descrita e validada atravds de protOtipos (n° 13: Implementaciio: AplicacOes em computador). Os
estudos de caso apresentados no capitulo 7 mostram a construcdo de aplicacOes corn o
emprego do modelo, demonstrando a viahilidade de uso do modelo, e a qualidade da
modelagem de uma aplicacao.

8.3.	 Comparacao do Modelo desta Tese corn outros Modelos

Modelos que propOem solucOes semelhantes para a representacdo dos aspectos
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dindmicos de SI foram analisados no capitulo 4. Na figura 8.1, a seguir, é apresentado um
resumo dessas analises feitas, junto corn a avaliacdo elaborada para o modelo desta tese,
presente no final do capitulo 5.

N° Modelos [HEU 91] [LIU 92] [KUN 93] [KAP 91] Mod. Tese
Rcquisitos de
representaeâo de
objetos:

1 Ohjeto complexo: tipos de dados possivelmente tipos de dados sim sim
2 Reutihzdvel, na forma

"caixa preta":
nao discute nao discute nä° discute nao discute sim

Requisitos de
representacao de
atividades:

3 Atividade como objeto
reutilizcivel:

3.1 e um ohjeto nao nao nao nao sim
3.2 e urn componente

reutilizcivel
instáncia 4 niveis inst.incia instância 4 niveis

4 Diferenciactio do
trahalho executado: e
unia transacao lOgica

sim sim sim sim sim

5 Localizacao de realizacao
de Atividade:

nao diferencia nao
diferencia

nao diferencia objetos c/
estados

sim

6 Tomada de decisao na
Atividade:

representa
conflitos

representa
conflitos

provdvel possivel sim

7 Interactlo de Atividade
coin Objetos de
EscritOrio: usa metodos
dos objetos

somente os
padrOes de

SGBDs

sim somente os
padrOes de

SGBDs

nao discute sim

Requisitos de
representacio de
aplicacks:

8 Tramites dos Objetos de
EscritOrio:

nao sim nao sim sim

9 Assincronismo entre
Atividades:

sim nao discute em um
mesmo tipo

de atividades

sim sim

10 Res-tricaes temporais: depcndencia
entre

atividades

lOgica
temporal l a
ordem entre

metodos

asserebes
temporais

sobre o
passado

dependacia
entre

atividades c
funcao OLD
(no passado)

dependencia
entre

atividades

11 Decomposi ceio: sim via tecnicas
de abstracAo

sim nao sim

12 Abstracoes:
generalizactio e
agregacao:

nao sim nao nao sim

Requisitos de
implementacilo:

13 .4plicacOes em
computador:

possivel em
SGBD

convencionais

nao nao gerador de
esquema

para
GemStone

ambiente de
implemen-

tacao e
protOtipos

Figura 8.1: Resumo Comparativo entre os Trabalhos Relacionados e a Tese.
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Nenhum modelo trata atividade, ou o conceito equivalente, como um objeto de pleno
direito, a parte dos objetos da aplicacdo. Este 6 o aspecto mais forte do modelo apresentado
nesta tese e, junto corn a reutilizacdo, tanto de objetos (n° 2) como de atividades (n° 3.2), a
localizav7o de reolizaci7o do atividade (n° 5) e a tomada de decisfio 110 atividade (n° 6),
constituem no diferencial deste modelo para corn as outras abordagens.

0 crit6rio localizacäo de realizacdo de atividade 6 parcialmente conternplado pela
abordagem apresentada em [KAP 91], por objetos corn estados. Entretanto, estado e lugar sdo
conceitos diferentes. Urn objetos pode percorrer varios lugares nos tramites dentro do
escritOrio mantendo-se no mesmo estado e vice-versa. As vinculacOes entre estados de objetos
e lugares 6 vista, nesta tese, como uma maneira a mais a disposicdo do projetista para a
validacdo da modelagem de atividades. A implementacao de aplicarOes (n° 13) 6 urn requisito
considerado tamb6m, de maneira parcial, por [KAP 91], e nao considerado pelas outras
abordagens.

Tomada de deciseio (n° 6), como descrita nesta tese, nao 6 contemplada. [HEU 91] e
[LIU 92] representam conflitos, por apresentarem modelos baseados em redes de Petri de alto
nivel. Como demonstrado nesta tese, tomada de decisdo 6 urn conceito mais preciso do que
conflito em uma rode de Petri, e que tem uma utilidade maior em escritOrios.

0 crit6rio restricOes temporais (n° 10) 6 o crit6rio onde o modelo da tese se equivale
as outras abordagens sem oferecer todos os recursos que as outras oferecem. As abordagens
de [HEU 91], [KUN 93] e [KAP 91] são baseadas em Redes de Petri, que 6 uma classe de
formalismos corn comportamento bastante semelhante ao do modelo desta tese. Este
formalism° permite representar as dependencies existentes entre os componentes dinamicos em
termos de precedencia de execucao. As abordagens de [KUN 93] e [KAP 91] fazem use de
operadores ou func -Oes temporais para verificar alguma condicao ocorrida no passado. Este
tipo de condicao pode sempre ser modelada por urn objeto pr6prio que informe, quando
conveniente, alguma situacao ocorrida. A abordagem de [LIU 92] 6 diferente quanto a forma
de especificar mas semelhante quanto ao objetivo a ser atingido. Atrav6s de lOgica temporal de
l a ordem, sal° modeladas as ordens de precedencia entre execucdo de metodos de objetos. Em
resumo, todas as abordagens buscam, de alguma maneira, disciplinar o comportamento das
aplicac6es, a partir de condicOes que nao podem ser expressas apenas pelos contefidos dos
objetos sendo manipulados.

8.4.	 Trabalhos Futuros

0 modelo apresentado nesta tese mostra uma forma diferente de conceber aplicacOes
de escritOrios, centrada na representacao das atividades, partindo da existencia previa da
descricao e implementacao dos objetos de escritOrios. Como consegilencia, alguns temas
merecem investigacao a partir desse novo modelo.

A area mais evidente para futuras pesquisas 6 a de desenvolvimento de um m6todo de
modelagem de escritários que tire proveito das caracteristicas do modelo apresentado. Esta
te.cnica deve considerar a pr6via existencia de uma hiblioteca de objetos de escritOrio que possa
satisfazer, no todo ou em parte, as necessidades das aplicacOes.

E importante urn estudo especifico dos graus de indefinicao na descricao das
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atividades e a correspondente associacdo corn os processos decisOrios que ocorrem nos
escrit6rios. Pelo modelo 6 possivel identificar, precisamente, uma atividade corn tomada de
decisao. Nao 6 possivel afirmar se a tomada de decisão de uma dada atividade 6 diferente ou
igual a de outra atividade. 0 preprio conceito de igualdade, ou desigualdade, aplicado a
tomadas de decisdo, 6 subjetivo. Entretanto, um mecanismo que consiga classificar as
atividades corn tomadas de decisdo permitiria tornar o processo de validacdo de uma
modelagem mais preciso e o modelo resultante mais consistente.

A formalizacdo feita para o modelo abre a perspectiva para estudos sobre outras
propriedades de aplicacOes modeladas nesse modelo. Urn estudo sobre outras classes de
aplicacOes, onde o modelo poderia ser adequadamente empregado, pode ser realizado.

A representacao de aspectos temporais, na forma de prazos de realizacdo de
atividades, foi um aspecto tratado de maneira simplificada nesta tese. A medida em que os
SGBDOO oferecam mecanismos para implementacdo de objetos ativos, ou seja, objetos que
mudem de contetido e de comportamento sem a intervencao de agentes, os mesmos poderiam
ser incorporados aos modelos.

A implementacao de transacOes longas 6 urn aspecto relevante para escrit6rios e que
merece urn estudo mais especffico. No modelo desta tese, as especificacOes de uma atividade
que representa uma agregacdo de outras atividades, são implementadas diretamente sobre as
atividades agregadas. Esta 6 uma forma simplificada de abordar o problema, que nao aproveita
todas as potencialidades oferecidas por essa abstracdo.

8.5.	 Consideraciies Finais

Nesta tese foi desenvolvido urn modelo para representacdo de atividades em
aplicacOes de escrit6rios. Atividade 6 o componente empregado na modelagem da dindmica
dessas aplicacOes. 0 modelo 6 voltado a reutilizacão intensiva de objetos de escrit6rio. 0
mesmo adota, como premissa, a pr6via existencia da biblioteca de objetos de escrit6rios,
complexos e corn caracteristicas multimidia, adequada as aplicacOes a serem modeladas. Os
metodos pertencentes a interface ptiblica dos objetos devem estar classificados, para serem
adequadamente empregados na representacdo da interacdo dos objetos corn as atividades.
Atividades suportam conflitos na producdo dos resultados (objetos de sada), a partir dos
insumos (objetos de entrada), caracterizando processos de tomada de decisdo por parte dos
agentes do escrit6rio. 0 resultado da modelagem de uma aplicacao 6 urn diagrama de
atividades que expressa os tramites e as transformacOes sobre os objetos de escrit6rio, e
representa a descentralizacdo das atividades e o assincronismo existente entre as mesmas. A
realizacdo das atividades 6 de atribuicao e responsabilidade dos agentes do escrit6rio.

Atividade 6 definida como urn objeto, corn atributos e m6todos pr6prios, e
plenamente reutilizdvel. 0 modelo prove tecnicas de decomposicao e de abstracão (agregacdo
e generalizacdo) para administrar a complexidade de aplicacOes e dar suporte adequado
reutilizacao de classes de atividades. A modelagem de uma aplicacdo de escrit6rio, composta
do modelo de atividades e do modelo de objetos, 6 implementavel em computador,
considerando a atual realidade das plataformas computacionais presentes em escrit6rios. Todos
os conceitos empregados pelo modelo foram formalmente descritos.

Os aspectos inovadores deste trabalho sao: (1) a definicdo, formal inclusive, de
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atividade como urn objeto reutilizavel, (2) o tratamento de objetos de escriterio como
componentes reutilizaveis, corn tramites (lugares possfveis), (3) a formalizicao da tomada de
decisao presente, eventualmente, em atividades, e (4) a descricao formal das tecnicas de
abstracdo, generalizacdo e agregacEio, aplicadas em atividades.
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