
Resumo  

O desenvolvimento de sistemas baseados em software não deve ser um exercício desordenado e 

aleatório de programação sob pena do sistema não funcionar, ou não funcionar correctamente, ou 

ainda funcionar e não fazer o que se pretende. Os métodos de desenvolvimento não implementam os 

sistemas, mas organizam e definem regras para o processo de engenharia de sistemas; 

consequentemente, isto reflecte- se no tempo de desenvolvimento, nos custos e na qualidade final do 

sistema. É, além disso, vantajoso utilizar ferramentas que automatizem o processo, nomeadamente 

ferramentas CASE que suportem a metodologia escolhida.  

Daqui resulta uma importância acrescida das metodologias de desenvolvimento de sistemas 

baseados em software. Qualquer empresa deste ramo que pretenda ter um posição competitiva no 

mercado, deve seguir uma metodologia no desenvolvimento dos seus projectos. Existem várias 

soluções, umas com maior valor, outras com menos capacidades, mas sobretudo é importante 

adoptar uma. No entanto, esse passo é muitas vezes complicado devido à inércia que existe em 

mudar os métodos de trabalho e o tempo e esforço necessários para formar os engenheiros de 

software.  

Neste trabalho adoptou-se o método OORT (Object-Oriented Real-time Techniques), que é orientado 

para a especificação de sistemas distribuídos de tempo-real. Foi desenvolvido pela Verilog, 

juntamente com a ferramenta CASE ObjectGEODE que lhe dá suporte, com base em notações 

formais que são normas internacionais.  

Nesta tese descreve-se o método aplicando-o à especificação completa de um sistema de múltiplos 

elevadores. O método baseia-se nas notações gráficas OMT, MSC e SDL. Primeiro faz-se uma 

descrição genérica de cada uma das linguagens e discute-se a sua utilização. Define-se o problema, 

descrevendo textualmente o sistema a implementar e seus requisitos. Segue-se a aplicação de todo o 

processo OORT. O modelo de análise constrói-se com base nas linguagens OMT e MSC, a primeira 

para modelar o ambiente onde o sistema se insere, e a segunda para descrever os requisitos 

dinâmicos do sistema. A arquitectura do sistema é descrita em SDL. O projecto detalhado do sistema 

emprega SDL para especificar os objectos concorrentes e OMT para descrever os componentes 

passivos. A linguagem MSC suporta a especificação dos testes do sistema.  

Este trabalho insere-se num projecto mais alargado de especificação de sistemas de controlo 

distribuídos e estudo dos respectivos problemas.  

Abstract  

The development of software based systems should not be a unguided and random programming 

exercise, or the resulting application may not work, not work properly, or even work but not the way it 



was intended. The development methods do not build systems, but they do organise and define rules 

for the software engineering process; consequently, this has a impact on the developing time, the 

overall costs and on the final product quality. Additionally, it is advantageous to use tools that 

automate the process, namely CASE tools that support the chose methodology.  

Therefore, methodologies are of greater importance in the development of software systems. Any 

enterprise in this field aspiring to have a competitive position in the market, should follow some 

methodology in the development of its projects. There are several alternative solutions, some better 

than others, but the important thing is to adopt one. Nevertheless, this step is often difficult due to the 

inertia in changing the work methods and the time and effort required to form the engineers.  

In the work here presented, it has been adopted the OORT (Object-Oriented Real-Time Techniques) 

method, which is oriented towards the specification of distributed real-time systems. It has been 

developed by Verilog, together with the ObjectGEODE CASE tool that supports it, and is based on 

formal notations that are international standards.  

This thesis, describes the method applying it to the complete specification of a multiple elevator 

system. The is based on the OMT, MSC and SDL graphical notations. First it is given a summarised 

description of each language and it is discussed its use. The problem is defined, by stating textually 

the system to implement and its requisites. The application of the whole OORT process follows. The 

analysis model uses OMT to model the system's environment, and MSC to describe the dynamic 

requisites. The system's architecture is defined in SDL. The detailed design uses SDL for the 

concurrent objects specification and OMT for the passive components description. The MSC language 

supports the test design activity.  

This work is part of a wider project in the specification of distributed control systems e the study of the 

related problems.  


