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Definições

� Um caso de uso especifica o comportamento de um sistema ou 
um subsistema e corresponde a uma descrição de uma série de 
seqüências de ação, e suas respectivas variações, de forma a 
responder a uma necessidade de um usuário.
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Definições (II) 

� Um caso de uso captura o comportamento de um sistema sem, 
entretanto, especificar a implementação.

� Quando da implementação de um caso de uso, estes são 
realizados via colaboração.

� O propósito de um caso de uso é o de definir uma especificação 
coerente sem, entratanto, revelar a especificação interna do 
mesmo.
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Definições (III) 

� Cenários

• É uma seqüência de passos que descreve a interação entre um 
usuário e o sistema.

• Um cenário é uma das alternativas do que pode acontecer.

� Caso de Uso

• Um caso de uso é um conjunto de cenários que estão associados a 
um objetivo comum de um usuário.
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Casos de Uso: Importância

� Casos de uso são especialmente importantes para a 
especificação da dinâmica do sistema.

� Modelam o contexto do sistema.

� Representam requisitos do sistema.

� É uma visão externa do sistema.

� Descrevem o que o sistema faz não como o faz.
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Atores

– Um Ator é um papel que o usuário desempenha em relação ao 
sistema.

– Um usuário pode representar diferentes papéis; um papel pode ser 
representado por diferentes usuários.

– Os Atores não são necessariamente humanos.

– Atores estão no ambiente do sistema.

– Os casos de Uso são executados pelos Atores
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Caso de Uso: Representação Gráfica

Matricular Aluno
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Atores: Representação Gráfica

Aluno
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Identificando casos de uso

� Uma das formas de se identificar casos de uso são os eventos 
externos ao sistema.

– Ou seja, eventos ao qual o sistema necessita reagir e dar uma 
resposta.

– Um evento externo é acionado por um Ator.
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Especialização de Atores

� É possível definir tipos gerais de atores  e especializá-los via 
um relacionamento de especialização.

� Exemplo

Aluno Aluno Calouro
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Associação entre Casos de Uso

� Inclusão.

• Ocorre quando existe um comportamento que é semelhante em 
mais de uma caso de uso.

• É utilizado para decompor um caso de uso em partes.

• O caso de uso incluído nunca existe por conta própria.

• A inclusão de um caso de uso evita a descrição deste várias 
vezes.

• A relação é uma relação de dependência com o estereótipo 
<<inclui>>
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Associação entre Casos de Uso (II) 

� Extensão.

• Indica a extensão de um caso de uso básico. O caso de uso que 
é  estendido não sabe do caso de uso de extensão.

• O caso de uso básico existe por conta própria mas com 
restrições.

• Pode ser entendido como uma opção a mais no sistema.

• A relação é uma relação de dependência com o estereótipo 
<<estende>>
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Associação entre Casos de Uso (III) 

� Generalização/especialização.

• Funciona exatamente como uma herança de classe.

• Uma relação entre um caso de uso geral e um mais específico  que 
herda e adiciona funcionalidades.
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Associação entre Casos de Uso (IV) 

� Associação.

• Estabelece o caminho de comunicação entre o ator  e o casos de uso 
do qual este participa.
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Exemplos de Associações

Fazer Matricula Atrasada

Fazer Matricula

Validar aluno

<<estende>>

<<inclui>>
Validar via

retina

Validar via 
assinatura

Aluno
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Casos de Uso de Negócio

� Em geral os casos de uso se concentram na interação ator e 
sistema.

� Existem situações que mudanças nas regras do negócio são 
necessárias.

� Um caso de uso de negócio pode corresponder a vários casos de 
uso de sistema.
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Estrutura de um Caso de Uso

� Nome do caso de uso.

� Descrição dos passos: um a um.

� Alternativas.

� pré-condições.

� pós-condições.
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Estrutura de um Caso de Uso (II) 

� Existem várias maneiras de se estruturar um caso de uso.

� Existem vários livros a respeito.

� A configuração de um Casos de Uso deve se adequar às 
necessidades do sistema em questão.

� O metamodelo da UML não especifica a estrutura de 
caracterização dos casos de uso.
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Descrição de um caso de uso

� Fluxo principal(passos obrigatórios).

– Deve descrever passos obrigatórios que envolvem a passagem de 
informação do ator para o sistema e do sistema para o ator.

– Eventos do sistema. 

– Respostas do sistema.

– Não se deve descrever passos internos do sistema.
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Descrição de um caso de uso

� Fluxo principal(passos complementares).

– Passos que caracterizam o contexto do caso de uso.

– Estes passos não são essenciais.
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Descrição de um caso de uso

�Fluxo alternativo.

– Um fluxo alternativo considera o que pode dar errado no 
fluxo principal.

– É uma ramificação do fluxo principal.

– O que pode ser feito:

• Voltar ao incício, voltar ao passo quer gerou o fluxo alternativo, 
voltar a um passo posterior, encerrar o caso de uso.

– Deve entender como uma busca para atender um 
determinado objetivo.
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Descrição de um caso de uso

� Subfluxos ou variantes.

– Reorganização do fluxo principal de forma a aproveitar funcionalidades 
comuns.

– Não são classificadas, necessariamente, como casos de uso embora 
tenham a mesma representação.
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O Modelo de Caso de Uso

� Consiste de três elementos:

– Os diagrama de caso de uso.

– As definições dos atores.

– A descrição dos casos de uso.

� Acompanha a Especificação Complementar.

– Registra os requisitos do sistema  e os requisitos não funcionais.
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Fluxo de Trabalho de Requisitos

Analyze the problem: caracterizar 
o problema e estabelecer medidas.

Understand stakeholder needs: 
necessidades e visão de solução.

Define the system: identificação 
de casos de uso de negócio.

Manage the scope of the: 

system: modificação do escopo 
sistema e tratamento seletivo dos 
casos de uso.

Refine the system definition:

detalhamento dos casos de uso e 
especificação dos Requisitos de 
Software.

Manage changing requirements:
mudanças a partir de novos 
requisitos.
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Capturando Requisitos como casos de uso

� Identifique o Contexto do sistema (Modelo de Domínio ou o Modelo 
de Negócio).

� Identifique os Requisitos Não Funcionais.

� Identifique os requisitos candidatos (lista de funções).


