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Objetivos

 Conhecer os elementos dos diagramas de interação.

 Usar os diagramas de interação da UML para especificação do 

comportamento do sistema



Introdução

 O comportamento de um sistema é o conjunto de operações que o sistema 

realiza.

 Esse comportamento demonstra situações em que o sistema pode se 

encontrar.

 Em UML, a representação gráfica utilizada para mostrar as operações do 

sistema chama-se Diagrama de Sequência.

 O diagrama de sequência baseia-se no diagrama de casos de uso e 

diagrama de classes.



Diagrama de sequência

 O diagrama de sequência é a representação gráfica dos casos de uso 

identificados pelo sistema. 

 Este modelo mostra graficamente a utilização do sistema, de acordo 

com o caso de uso. Ele representa através de figuras o comportamento 

possível que o sistema poderá ter.



Diagrama de sequência

 O diagrama de sequências representam as interações entre os atores e o 

sistema. 

 Colocamos os atores no lado esquerdo do diagrama e na parte direita 

colocamos uma caixa que representa o sistema.

 OBS: os atores são os mesmos descritos no diagrama de caso de uso.



Diagrama de sequência



Diagrama de sequência

 As interações entre o usuário e o sistema são representadas por linhas 

horizontais com setas que indicam a direção da interação. 

 A descrição da interação é escrita na seta. Uma mensagem é 

representada por uma linha contínua e uma resposta é representada por 

uma linha pontilhada.



Diagrama de sequência

 A Linha de Vida representa o tempo em que 

um objeto existiu durante um processo. 

 As Linhas de Vida são representadas  por 

linhas finas verticais tracejadas partindo do 

retângulo que representa o objeto.



Diagrama de sequência

 Nos diagramas de sequência há ainda as mensagens de retorno. Este 

tipo de mensagem identifica a resposta a uma mensagem para o objeto 

ou ator que a chamou. 

 As mensagens de retorno são representadas por uma seta tracejada 

contendo uma seta fina que aponta para o objeto  ou ator que recebe o 

resultado de um método anteriormente chamado no objeto posicionado 

na outra extremidade da reta.



Diagrama de sequência



Diagrama de sequência



Diagrama de atividades

 Este diagrama preocupa preocupa-se em descrever os passos a 

serem percorridos para a conclusão de um método ou algoritmo 

específico e não um processo completo como é o diagrama de 

sequência.

 Possui três estados obrigatórios:

 Estado inicial

 Estado final

 Estado de ação



Diagrama de atividades

 O diagrama de atividades é um diagrama UML utilizado para modelar o 

aspecto  comportamental de processos.

 São semelhantes aos antigos fluxogramas.

 Principais elementos:

 Estados iniciais e finais;

 Atividades; 

 Decisões;

 Transições; 

 Barras de Sincronização;



Estados iniciais e finais

 Todo diagrama de atividade possui um estado inicial e um final.

 O estado inicial indica o início do fluxo de controle do diagrama e 

o estado final indica o término do diagrama.

 Sempre um estado inicial deve existir, mas podem existir vários 

estados finais.



Atividades

 É uma ação a ser desenvolvida, e quando finalizada transfere 

automaticamente o fluxo de controle para outras atividades.

 O significado de uma atividade depende do contexto em que o 

diagrama é utilizado:

 Uma tarefa realizada por uma pessoa no caso da representação de 

um processo manual,

 Um processo no caso de um sistema automatizado ou

 Um método no caso de descrição de um outro método



Atividades – representação gráfica

ATIVIDADE Abrir janela de cadastro

Clicar no botão OK



Decisão

 Decisão é um recurso utilizado para controlar desvios no fluxo de controle 

de um diagrama de atividade.

 Ele é composto de condições booleanas e cada condição, quando 

satisfeita, dispara uma transição correspondente.



Decisão - representação gráfica

Efetuar pagamento

Calcular multa

Emitir recibo

vencido

não vencido



Barras de sincronização

 São usadas para especificar forks e joins.

 Um fork representa a divisão de um único 

fluxo de controle em vários fluxos de 

controle concorrentes.

 Um join representa a sincronização de dois 
ou mais fluxos de controle concorrentes.



Barra de sincronização - exemplo

 Exemplo:



Exemplos – Diagrama de atividades



Exemplos – Diagrama de atividades



Exemplos em classe



Próxima aula...

 Exemplos e exercícios de modelagem de atividades e sequencia.


