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Resumo 

No mundo globalizado e competitivo, a sobrevivência de uma organização está relacionada a 

atrair e, principalmente, manter clientes (consumidores) através da prestação de serviços de 

qualidade. Atualmente, a forma mais usual de comunicação direta entre as organizações e 

seus (possíveis) clientes é através de aplicações baseadas na Web. Entre as vantagens deste 

tipo de aplicação estão a disponibilidade em tempo integral (24/7/365) e a facilidade de 

acesso, tendo em vista que o requisito inicial é apenas um computador com acesso à Internet. 

No contexto da disciplina de Engenharia de Software, as aplicações Web possuem 

características específicas que as diferem de aplicações tradicionais, especialmente no que se 

refere à interação com os usuários, e que devem ser consideradas adequadamente no processo 

de desenvolvimento. Entretanto, os processos de software tradicionais são dirigidos à 

funcionalidade e a parte do sistema responsável pela interação com os usuários é tratada com 

menor ênfase usualmente apenas na etapa de Implementação, ocasionando deficiências no 

produto e insatisfação dos usuários quanto ao uso do sistema. 

Neste cenário, este trabalho apresenta o método WE4UIV (Web Engineering User 

Interaction View), dirigido a modelos e baseado em componentes, cujo propósito é tratar os 

aspectos relacionados à visão de interação com os usuários de aplicações Web, nos níveis de 

análise e projeto, de modo a fornecer subsídios para orientar a etapa de Implementação. 

Além disso, visando acelerar e tornar menos manual a etapa de Implementação, este 

trabalho também apresenta uma ferramenta integrada a um ambiente de desenvolvimento para 

geração de código fonte a partir de artefatos de projeto descritos em UML. 

A abordagem apresentada neste trabalho pressupõe melhorias quantitativas no processo 

de desenvolvimento da visão de interação com os usuários, especificamente redução do tempo 

da etapa de Implementação e do índice de trabalho adicional causado por solicitações de 

mudança. A abordagem proposta é validada através de um processo de experimentação no 

contexto de um projeto real de desenvolvimento de software. 



 

 

Palavras-Chave: Aplicações Web, Interface com o Usuário, MDD (Desenvolvimento 

Dirigido por Modelos). 
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Abstract 

In the globalized and competitive world, the survival of an organization is related to attracting 

and, especially, keeping customers (consumers) by providing quality services. Nowadays, the 

most common way of direct communication between the organizations and their (potential) 

customers is through Web-based applications. Among the advantages of Web-based 

applications, we can mention full-time availability (24/7/365) and access facility, because the 

initial requirement is only a computer with Internet access. 

In the context of the Software Engineering discipline, Web applications have specific 

characteristics that differ from those of traditional applications, particularly in the interaction 

with users, and that should be adequately considered in the development process. However, 

traditional software processes are functionality-driven and the system part responsible for the 

interaction with the users is treated with less emphasis usually only in the Implementation 

stage, causing deficiencies in the product and users' dissatisfaction regarding the use of the 

system. 

In this scenario, this work presents the model-driven and component-based method 

WE4UIV (Web Engineering for User Interaction View) whose purpose is to address issues 

related to the users interaction view of Web applications, in the analysis and design abstract 

levels, aimed at providing subsidies to guide the Implementation stage. 

In addition, to speed up the Implementation stage and make it less manual, this work 

also presents a tool integrated with a development environment for source code generation 

from design artifacts described in UML. 

The approach presented in this work advocates quantitative improvements in the 

developing process of the user interaction view of Web applications namely reductions in the 

time for the Implementation stage and the additional work index caused by change request. 

The proposed approach is validated through an experimentation process in the context of a 

real software development project. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

 

A Internet simplificou e democratizou a busca pela informação e conhecimento, bem como 

possibilitou a criação de novos mecanismos de comunicação e entretenimento, o que 

impulsionou o surgimento dos mais variados tipos de aplicação para o mais popular serviço 

da rede chamado WWW (World Wide Web) ou simplesmente Web. 

Entretanto, no contexto da disciplina de engenharia de software, as aplicações Web 

possuem características peculiares que as diferem de aplicações tradicionais, com destaque 

para a interação com os usuários, e que devem ser consideradas adequadamente no processo 

de desenvolvimento. Desta forma, este trabalho apresenta uma abordagem para tratamento 

dos elementos responsáveis pela interação entre usuários e aplicações Web nas etapas de 

Análise & Projeto e Implementação do processo de desenvolvimento. 

Neste capítulo, são apresentados a motivação, o escopo e os objetivos deste trabalho, 

bem como sua estruturação em termos de capítulos e apêndices. 
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1.1 Motivação 

A crescente demanda por aplicações baseadas na Web se deve em grande parte à melhoria 

contínua da infra-estrutura de acesso à Internet, o que possibilita um canal de comunicação 

direto e sempre disponível entre matriz e filiais, empresas e fornecedores, empresas e clientes, 

organizações educacionais e alunos, e entre pessoas. 

Existem vantagens de variados pontos de vista que motivam o desenvolvimento de 

aplicações Web. Para os usuários, podemos citar a desburocratização e facilidade de acesso, 

uma vez que, inicialmente, a única exigência para o usuário acessar a aplicação é utilizar, em 

qualquer lugar, um computador com acesso à Internet. Para a equipe técnica, podemos citar a 

implantação centralizada de versões atualizadas do sistema, o que garante que todos os 

usuários usem sempre a mesma versão do sistema, sem a preocupação de atualizar versões nas 

estações de trabalho. Para uma organização, podemos citar a utilização do sistema como 

forma de comunicação direta com seus clientes e a utilização do mesmo sistema nos diversos 

locais de atuação da organização, o que facilita, por exemplo, a tomada de decisão. 

As aplicações Web possuem características específicas que as diferenciam com relação 

a aplicações tradicionais, tais como a disponibilidade em tempo integral, segurança, audiência 

diversificada e muitas vezes desconhecida, variedade tecnológica, escalabilidade, e 

apresentação através de navegadores (browsers) de diferentes fornecedores. 

No contexto do processo de desenvolvimento de software, existe a necessidade de 

atividades específicas para tratamento das características próprias de aplicações Web 

[Murugesan 99]. Neste caso, se destacam os aspectos relacionados à interação da aplicação 

Web com os usuários, especialmente no que diz respeito à navegação e às interfaces com o 

usuário [Souza 02][Souza 03]. 

Entretanto, as atividades descritas nos processos tradicionais de desenvolvimento de 

software são direcionadas ao atendimento dos requisitos funcionais do sistema e a interação 

com os usuários é considerada um aspecto menor a ser tratado [Seffah 04]. A conseqüência 

dessa negligência por parte dos processos de software é que, após a implantação, o sistema 

está bem atendido com relação ao aspecto funcional, mas com deficiências no que diz respeito 

à interação com os usuários [Seffah 05]. Consideramos que isto se deve principalmente à 

ausência de projetos eficientes de navegação e de interfaces com o usuário. 
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Do ponto de vista técnico, o não tratamento dos aspectos relacionados à interação com 

os usuários nos níveis de abstração de análise e projeto faz com que não sejam fornecidos 

subsídios para a etapa de Implementação. A ausência de modelos específicos para orientar a 

etapa de Implementação torna o processo de construção dos elementos responsáveis pela 

interação do sistema com os usuários uma decisão particular do desenvolvedor. 

Além disso, outra conseqüência da ausência de modelos para guiar a implementação dos 

elementos responsáveis pela interação do sistema com os usuários é um maior esforço e 

tempo de desenvolvimento [Muller 05]. Isto se deve em parte a trabalhos repetitivos e 

manuais que poderiam ser minimizados com auxílio de ferramentas de geração de código a 

partir de modelos, similar ao que é realizado para construção dos elementos funcionais. No 

contexto de aplicações Web isso é preocupante devido à natureza deste tipo de aplicação no 

que diz respeito ao tempo de entrega reduzido e ao curto ciclo de atualização (manutenção). 

Aliado a esses fatores, temos ainda o advento da chamada Web 2.0 [O’Reilly 05], que 

contempla um conjunto de aplicações com comportamento complexo que eliminam muitas 

das distinções entre aplicações desktop e aplicações Web no que diz respeito à interação com 

os usuários. Estas aplicações denominadas RIA (Rich Internet Applications) são construídas 

através de um conjunto de tecnologias, como Ajax [Garrett 05], Flash [Adobe 07], ASP.NET 

[Microsoft 02] e JSF [JCP 04]. Entretanto, no contexto do processo de desenvolvimento, o 

comportamento sofisticado destas aplicações exige um projeto muito mais elaborado do que 

era requerido para as gerações anteriores de aplicações Web baseadas em HTML. 

Diante da deficiência dos processos de software tradicionais em fornecer atividades 

específicas para tratamento dos aspectos relacionados à interação de usuários com aplicações 

Web, aliada à demanda crescente por aplicações com interfaces com o usuário sofisticadas e 

de comportamento complexo, este trabalho propõe o método WE4UIV (Web Engineering for 

User Interaction View). 

O método WE4UIV fornece um conjunto de atividades com o objetivo de produzir 

modelos para especificar os elementos responsáveis pela interação com os usuários nos níveis 

de análise e projeto, visando fornecer entrada para a etapa de Implementação. Além disso, 

visando acelerar e tornar menos manual a implementação dos elementos responsáveis pela 

interação entre usuários e aplicações Web, este trabalho também apresenta uma ferramenta 

para geração de código a partir dos artefatos produzidos no contexto do método WE4UIV. 
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1.2 Escopo do Trabalho 

O processo de desenvolvimento de software consiste de um conjunto de etapas que enfatizam 

os aspectos do sistema em um determinado nível de abstração. O sentido dos níveis de 

abstração, sempre decrescente, define a seqüência das etapas do processo. A idéia é que a 

partir da descrição do problema em linguagem natural entendida por seres humanos (nível de 

abstração mais alto) se passe por uma série de etapas até se chegar à solução computacional 

descrita em linguagem binária entendida por máquinas (nível de abstração mais baixo). 

Por outro lado, um sistema de software pode ser descrito por um conjunto de visões 

inter-relacionadas que representam aspectos específicos do sistema. As visões são abstrações 

que possibilitam a separação de conceitos e, conseqüentemente, um melhor gerenciamento da 

complexidade do sistema. Cada visão é ortogonal às etapas do processo de desenvolvimento. 

Isto significa que cada aspecto específico do sistema representado por uma visão é tratado nas 

diversas etapas do processo de desenvolvimento. 

As visões básicas (interação com os usuários, funcional, e dados) que usualmente 

representam uma aplicação Web possuem relação com as camadas do estilo arquitetural 

three-tier que freqüentemente é usado para construção deste tipo de aplicação [Haustein 05]. 

A visão de interação com os usuários representa a parte do sistema responsável pela 

comunicação direta com os usuários, objetivando auxiliá-los na execução das tarefas. A visão 

funcional representa a parte do sistema responsável pela lógica de negócio e pela realização 

dos serviços oferecidos pelo sistema. A visão de dados representa a parte do sistema 

responsável pela manipulação das informações no meio de persistência. 

O enfoque deste trabalho está no tratamento específico da visão de interação com os 

usuários de aplicações Web. Aplicação Web pode ser definida como: qualquer aplicação de 

software que depende da Web para sua correta execução [Gellersen 99]; sistema de 

informação que suporta interação com usuários através de interfaces baseadas na Web [Muller 

05]; ou aplicação acessada através de navegador e via serviço Web sobre uma rede, como a 

Internet ou uma intranet/extranet [Wikipedia 07]. 

No contexto deste trabalho, são consideradas apenas as aplicações Web que podem ser 

classificadas como sistemas de informação baseados em computador. Sistema de Informação 

pode ser definido como um conjunto integrado de componentes para colecionamento, 

armazenamento, processamento, e comunicação de informações [Britannica 07]. 
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A visão de interação com os usuários contempla além das interfaces com o usuário, os 

elementos responsáveis pela navegação e pela comunicação com a visão funcional do sistema. 

Por conta de não se limitar apenas a interfaces com o usuário, neste trabalho utilizamos o 

termo visão de interação com os usuários, ao invés de visão de apresentação ou visão de 

interface com o usuário. 

A engenharia Web é uma extensão da engenharia de software que engloba a aplicação 

de abordagens quantificáveis, disciplinadas, e sistemáticas para o desenvolvimento, operação, 

e manutenção de sistemas de informação baseados na Web [Deshpande 02]. No escopo da 

engenharia Web, este trabalho apresenta o método WE4UIV para atendimento específico da 

visão de interação com os usuários. 

O método WE4UIV propõe uma abordagem para tratamento dos elementos da visão de 

interação com os usuários nas etapas de Análise & Projeto e Implementação do processo de 

desenvolvimento, a partir de casos de uso especificados na etapa de Requisitos. A 

especificação de casos de uso descreve, em linguagem natural, os cenários para dar suporte à 

realização das tarefas pelos usuários. A abordagem proposta pelo método WE4UIV visa 

atender os cenários dos casos de uso da perspectiva da visão de interação com os usuários. 

O método WE4UIV, baseado na abordagem MDA [OMG 03a], define, inicialmente, um 

artefato de análise (Modelo de Análise UI) para especificar os elementos da visão de interação 

com os usuários, independente de plataforma; posteriormente, este artefato de análise é 

transformado em artefatos de projeto (modelos de Navegação e de Projeto UI) específicos 

para uma plataforma e, finalmente, estes artefatos de projeto são utilizados como entrada para 

criação de um artefato de implementação (Modelo de Implementação). A UML (Unified 

Modeling Language) [OMG 04], linguagem de modelagem padrão, é utilizada para 

representação dos modelos definidos pelo método WE4UIV. 

O método WE4UIV segue as recomendações do padrão de projeto MVC [Gamma 94]. 

O propósito é separar os aspectos relacionados às interfaces com o usuário da lógica de 

negócio. O padrão MVC define três participantes: Modelo, Visão e Controlador. O Modelo 

corresponde ao núcleo funcional do sistema. Os outros dois participantes definem a visão de 

interação com os usuários. A Visão é representada pelas interfaces com o usuário. O 

Controlador é representado pelos elementos responsáveis pelo gerenciamento das interfaces 

com o usuário e navegação, bem como pela comunicação com o núcleo funcional. 
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O método WE4UIV considera que as interfaces com o usuário são compostas por um 

conjunto de componentes inter-relacionados. A utilização de componentes visa favorecer o 

reuso e, conseqüentemente, a redução do trabalho manual e o re-trabalho, melhorando assim a 

produtividade. Estes componentes de interface com o usuários podem ser importados de 

bibliotecas mantidas por diferentes fornecedores ou de bibliotecas desenvolvidas pela equipe 

do projeto. Além disso, tais componentes permitem a elaboração de interfaces com os 

usuários mais sofisticadas, o que tende a melhorar a satisfação dos usuários quanto ao uso do 

sistema. 

O método WE4UIV utiliza técnicas e recomendações da disciplina engenharia de 

usabilidade para o projeto de interfaces com o usuário. A técnica de prototipação leve (não-

automatizada) é utilizada para envolver e obter a opinião dos usuários quanto à organização e 

apresentação de interfaces com o usuário, antes de qualquer implementação. A utilização de 

protótipos simples, feitos em editores gráficos ou mesmo rascunhos em papel, permite que 

qualquer mudança acordada com os usuários seja realizada agilmente, de modo que não sejam 

necessários muitos encontros para definição de protótipos que irão guiar a apresentação final 

das interfaces com o usuário na etapa de Implementação. 

Além disso, o método WE4UIV propõe artefatos de apoio para orientar o projeto de 

interfaces com o usuário. O artefato Guia de Projeto de Interface com o Usuário fornece 

dicas e recomendações para elaboração de interfaces com o usuário com melhor atendimento 

à usabilidade, baseado em experiências passadas bem sucedidas encontradas na literatura 

especializada. O artefato Padrões de Projeto de Interface com o Usuário fornece uma coleção 

de alternativas de solução para problemas comuns relacionados ao desenvolvimento de 

interfaces com o usuário. 

Este trabalho propõe ainda uma ferramenta para auxiliar o processo de transformação 

dos modelos de projeto em um modelo de implementação que consiste da codificação dos 

elementos da visão de interação com os usuários. Esta ferramenta automatiza a geração de 

código especificamente para a plataforma JSF [JCP 04]. A plataforma JSF foi escolhida para 

possibilitar uma prova de conceito da abordagem proposta pelo método WE4UIV por ser 

baseada em componentes e seguir o padrão de projeto MVC, bem como por ser não 

proprietária e mantida por um consórcio de empresas. Prova de conceito é um termo utilizado 

para denominar um modelo prático que possa provar o conceito (teórico) estabelecido por 

uma pesquisa [Wikipedia 07]. 
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1.3 Objetivos 

No contexto de aplicações Web, a visão de interação com os usuários representa o sistema em 

si para uma audiência exigente e diversificada, cuja satisfação e a freqüente periodicidade de 

acessos ao sistema servem como bons indicadores para avaliação do sucesso da aplicação, e 

para atrair e justificar novos investimentos. 

O problema observado que motivou a elaboração deste trabalho consiste justamente na 

deficiência dos processos de software tradicionais em fornecer atividades específicas para o 

tratamento adequado da interação entre aplicações Web e seus usuários. Para atenuar o 

problema observado, este trabalho propõe o método WE4UIV e uma ferramenta para geração 

de código fonte a partir de modelos abstratos. 

O método WE4UIV possui os seguintes objetivos: (1) especificar, em nível de análise, 

as interfaces com o usuário e suas estruturas em termos de componentes abstratos, bem como 

os elementos responsáveis por atender as solicitações das interfaces com o usuário; (2) 

especificar, em nível de projeto, a navegação, as interfaces com o usuário e suas estruturas em 

termos de componentes concretos, e os elementos responsáveis pelo gerenciamento da 

navegação e das interfaces com o usuário, bem como pela comunicação com o núcleo 

funcional do sistema; e (3) fornecer subsídios para codificação dos elementos de projeto. 

A ferramenta para geração de código fonte consiste de um plug-in para o IDE Eclipse 

[Eclipse 06] chamado MDD-JSF (Model-Driven Development for JSF platform). Este plug-in 

estende a infra-estrutura disponível para receber como entrada um arquivo texto no formato 

especificado pelo padrão XMI [OMG 03b] contendo as informações dos modelos UML, e 

então gerar código fonte referente às interfaces com o usuário, às regras de navegação, e aos 

elementos responsáveis pela comunicação com o núcleo funcional. O propósito do plug-in 

MDD-JSF é apoiar (automatizar) uma atividade de projeto definida pelo método WE4UIV. 

Do ponto de vista prático quanto a melhorias no processo de desenvolvimento, este 

trabalho parte da seguinte hipótese: a utilização do método WE4UIV para construção da visão 

de interação com os usuários reduz: (a) o tempo da etapa de Implementação e (b) o índice de 

trabalho adicional provocado pelas solicitações de mudanças, definidas na homologação das 

funcionalidades pelos usuários. Esta hipótese é validada através de um processo de 

experimentação no contexto de um projeto real de desenvolvimento de software. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo, no qual foram apresentadas a motivação, o escopo, e os objetivos da 

abordagem proposta, este trabalho contém mais cinco capítulos e quatro apêndices. 

O Capítulo 2 apresenta os trabalhos relacionados. Inicialmente, são descritas as 

principais abordagens referenciadas na literatura especializada que compartilham a mesma 

preocupação deste trabalho, e que fornecem estratégias distintas para tratamento dos aspectos 

referentes à visão de interação com os usuários. No final é feita uma comparação entre este 

trabalho e os trabalhos relacionados. 

O Capítulo 3 apresenta as abordagens que influenciam este trabalho. Inicialmente, são 

descritos os principais aspectos que diferem o desenvolvimento de aplicações Web de 

aplicações tradicionais e, posteriormente, as técnicas, plataformas, frameworks, e padrões de 

projeto que fornecem a base conceitual para o desenvolvimento do método WE4UIV. 

O Capítulo 4 apresenta o método WE4UIV. O capítulo inicia com a descrição dos 

subfluxos e atividades que integram o método e, posteriormente, é apresentado um exemplo 

prático da execução do método no contexto do projeto real de desenvolvimento de software 

utilizado como base para experimentação da abordagem. No final do capítulo é apresentada a 

ferramenta para geração de código fonte dos elementos da visão de interação com os usuários, 

bem como as considerações finais do capítulo. 

O Capítulo 5 apresenta o processo de experimentação da abordagem proposta neste 

trabalho. O capítulo inicia com a descrição da metodologia utilizada para orientar o processo 

de experimentação e, posteriormente, são descritos os experimentos e os resultados obtidos. 

No final do capítulo são apresentadas as considerações sobre a hipótese formulada por este 

trabalho. 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais deste trabalho. São descritas as 

principais contribuições, as limitações da abordagem proposta, bem como as possibilidades de 

melhoria e extensão deste trabalho. 

O Apêndice A apresenta um resumo da dissertação de mestrado do autor que propõe 

uma extensão do fluxo de Análise & Projeto do processo de software RUP para aplicações 

Web [Souza 02]. O trabalho atual é uma evolução desta dissertação de mestrado. 
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O Apêndice B apresenta o artefato Guia de Projeto UI. Este artefato fornece dicas e 

recomendações úteis para o projeto de interfaces com o usuário, com base em experiências 

passadas bem sucedidas. 

O Apêndice C apresenta o artefato Padrões de Projeto UI. Este artefato fornece uma 

coleção de alternativas viáveis para solução de problemas comuns e recorrentes quanto ao 

projeto de interfaces com o usuário. 

O Apêndice D apresenta a arquitetura e o funcionamento da ferramenta de geração de 

código fonte referente aos elementos da visão de interação com os usuários. Esta ferramenta é 

um plug-in para o IDE Eclipse e foi chamada MDD-JSF, por produzir código fonte específico 

para a plataforma JSF, a partir de modelos descritos em UML. 

O método WE4UIV possui um site Web dedicado que pode ser acessado através do 

endereço eletrônico http://www.ufpe.br/WE4UIV. Este site apresenta o resumo da abordagem 

proposta pelo método WE4UIV, bem como informações sobre o plug-in MDD-JSF, tais como 

um exemplo de execução de uma aplicação simples a partir de código fonte gerado através do 

plug-in, opção de download do código fonte do plug-in, e um vídeo sobre a utilização do 

plug-in. 
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Capítulo 2 

2 Trabalhos Relacionados 

 

A proposição de uma abordagem para tratar problemas recorrentes significa um meio 

alternativo de atacar o mesmo problema, seja pelo desenvolvimento de novas técnicas ou pela 

melhoria ou adaptação de propostas existentes. 

O problema recorrente no contexto deste trabalho consiste na deficiência dos processos 

de software em tratar com relevância os aspectos relacionados à interação entre usuários e 

aplicações Web, o que ocasiona, entre outras coisas, insatisfação dos usuários e grande 

quantidade de solicitações de mudanças relacionadas ao uso do sistema. 

Esta deficiência dos processos de software não é novidade para a comunidade 

acadêmica e várias propostas surgiram nos últimos anos para tratar deste problema. Neste 

capítulo, são apresentadas algumas das principais abordagens relacionadas ao contexto do 

problema, bem como é feita uma comparação entre essas abordagens e o trabalho proposto. 
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2.1 Visão Geral 

Um sistema de software é composto por um conjunto de visões inter-relacionadas, onde cada 

visão trata aspectos específicos tais como visão funcional, que foca nos serviços oferecidos 

pelo sistema, visão de dados, que foca na persistência e recuperação das informações, e visão 

de interação com o usuário, que foca na comunicação entre os usuários e o sistema. 

Nos processos tradicionais de software, a visão funcional é a predominante e grande 

parte das atividades visa atender os requisitos funcionais. Os aspectos relacionados às demais 

visões são tratados com menor ênfase, e isso reflete em deficiências no produto final. Como 

conseqüência, é comum observar que as solicitações de mudanças se referem, por exemplo, 

mais ao uso do sistema do que da funcionalidade em si. 

Os processos de desenvolvimento de software precisam então ser adaptados para que as 

visões do sistema sejam tratadas com a mesma relevância. Para tanto, faz-se necessária a 

incorporação, no processo de desenvolvimento, de técnicas, métodos, e ferramentas 

específicas para o atendimento adequado de cada visão. 

Neste sentido, este trabalho consiste na proposição do método WE4UIV, integrável a 

processos tradicionais de desenvolvimento de software, para atendimento mais adequado da 

visão responsável pela interação entre os usuários e aplicações Web. Mais especificamente, 

sistemas de informação que utilizam a infra-estrutura da Internet ou intranets/extranets e são 

acessados via serviço Web e visualizados através de navegadores (browsers). 

Existem várias outras abordagens propostas que compartilham a mesma preocupação 

com relação ao atendimento da visão responsável pela interação entre usuários e aplicações 

Web, mas que utilizam estratégias diferentes da proposta por este trabalho. Neste capítulo, são 

apresentadas resumidamente as principais abordagens encontradas na literatura especializada, 

bem como são descritas as principais características do método WE4UIV para possibilitar, ao 

final, uma comparação entre o método proposto e as abordagens relacionadas. 

Diante do escopo deste trabalho, não serão apresentados e feitas comparações com 

métodos para construção de sites Web, tais como SWM (Simple Web Method)  [Griffiths 02] 

e WSDM (Web Site Design Method) [De Troyer 98], nem com abordagens para o 

desenvolvimento de sistemas hipermídia adaptativos a diferentes dispositivos, tais como 

AMACONT [Dachselt 06], HERA [Frasincar 02], e DiaDef/DiaGen [Book 06]. 
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2.2 O Método WISDOM 

O WISDOM (Whitewater Interactive System Development with Object Models) [Nunes 01] é 

um método integrado para o desenvolvimento de sistemas interativos. Este método utiliza 

modelos para dar suporte ao projeto de interfaces com o usuário. 

2.2.1 Descrição da Abordagem 

O método WISDOM se baseia no Processo Unificado [Jacobson 99] e define um conjunto de 

atividades no contexto dos fluxos de Requisitos, Análise, e Projeto. Nos parágrafos a seguir 

são apresentadas as atividades agrupadas em cada fluxo de desenvolvimento. 

Fluxo de Requisitos 
O propósito do fluxo de requisitos é especificar em alto nível de abstração as necessidades dos 

usuários que o sistema irá satisfazer. Este fluxo é composto pelas atividades Interiorizar o 

Projeto, Entender o Contexto do Sistema, Traçar Perfil dos Usuários, e Descobrir Requisitos. 

A atividade Interiorizar o Projeto visa promover reuniões de brainstorming sobre o 

escopo do sistema previsto. Nesta atividade, os usuários finais e a equipe concebem uma 

definição de alto nível do problema. O resultado é uma descrição textual que deve indicar o 

que o sistema deve e não deve fazer e quais os potenciais benefícios e riscos. 

A atividade Entender o Contexto do Sistema enfatiza o entendimento do domínio do 

problema, dos usuários e seus processos de trabalho. O resultado desta atividade é o Modelo 

de Domínio que descreve os objetos de negócio ou do mundo real manipulados no domínio do 

problema, e seus relacionamentos. 

A atividade Traçar Perfil dos Usuários tem como propósito descrever os usuários que 

serão atendidos pelo sistema. O objetivo é descrever quais as perspectivas dos usuários, como 

eles são agrupados, e quais são suas características relevantes (sexo, idade, experiência com 

computador, necessidades especiais, entre outros). O resultado desta atividade é um mapa 

contendo os relacionamentos entre os papéis que os usuários podem desempenhar. 

A atividade Descobrir Requisitos visa encontrar e capturar os requisitos funcionais e 

não-funcionais do sistema previsto. Esta atividade consiste na criação do Modelo de Casos de 

Uso, bem como detalhar cada caso de uso e definir os requisitos não-funcionais. 
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Fluxo de Análise 
O fluxo de análise visa refinar e estruturar os requisitos através de elementos de análise 

independentes de implementação. O fluxo de análise é composto das atividades Analisar o 

Sistema e Projetar Arquitetura da Interface. 

A atividade Analisar o Sistema visa estruturar os requisitos de modo a facilitar seu 

entendimento e gerenciamento. Esta atividade consiste na criação do Modelo de Análise que 

descreve as classes de análise que representam abstrações de conceitos do negócio contidas 

nos requisitos funcionais. 

A atividade Projetar Arquitetura da Interface preocupa-se com o projeto da arquitetura 

da parte do sistema responsável por dar suporte aos usuários na realização das tarefas. Esta 

atividade consiste em identificar e estruturar as classes de interação em um Modelo de 

Interação, a partir das tarefas definidas no fluxo de requisitos. 

Fluxo de Projeto 
O propósito do fluxo de projeto é mapear os elementos de análise em elementos de projeto 

para uma plataforma específica. O fluxo de projeto é composto pelas atividades Projetar 

Sistema e Projetar Interface com o Usuário. 

A atividade Projetar Sistema é altamente dependente do ambiente de desenvolvimento 

(ferramentas, tecnologias, linguagens de programação, etc.) e consiste em selecionar e 

priorizar casos de uso para o projeto e, posteriormente, transformar as classes de análise dos 

casos de uso selecionados em uma ou mais classes de projeto, por meio do Modelo de Projeto. 

A atividade Projetar Interface com o Usuário consiste em realizar o Modelo de 

Interação como uma interface com o usuário concreta. O resultado dessa atividade é a criação 

dos modelos de apresentação e de diálogo. 

O modelo de apresentação descreve como as diferentes entidades de apresentação são 

estruturadas para realizar a interação com os usuários.  O modelo de diálogo descreve a 

estrutura de diálogo da aplicação através de uma adaptação do formalismo ConcurTaskTrees 

[Paternò 99]. Este formalismo especifica uma notação que representa atividades concorrentes 

e interativas, permite definir tipos de tarefas, e expressar relacionamentos temporais entre 

tarefas. 
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2.2.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método WISDOM, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método WISDOM é baseado em UML. Em nível de requisitos, o 

Modelo de Domínio é descrito pelos diagramas de classes e de atividades; já o Modelo de 

Casos de Uso é descrito pelo diagrama de casos de uso. Em nível de análise e de projeto, 

os modelos de Análise, Interação, Projeto, Diálogo, e Apresentação são todos descritos 

pelo diagrama de classes. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método WISDOM favorece a separação de 

conceitos entre as partes funcional e de interfaces com o usuário do sistema e são descritos 

meios de integração entre elementos destas duas partes, como por exemplo, o 

relacionamento entre classes de interação (interface com o usuário) e classes de análise 

(funcional). 

c) Utilização de Componentes: o artefato de projeto Modelo de Apresentação, proposto 

pelo método WISDOM, descreve os elementos que integram as interfaces com o usuário, 

porém, não faz referência a componentes concretos pertencentes a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método WISDOM não define 

atividade para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método WISDOM, em nível de requisitos, 

define a atividade Traçar Perfil dos Usuários cujo objetivo é especificar os aspectos 

relevantes dos grupos de usuários que serão atendidos pelo sistema. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método WISDOM não define meios nem 

regras para transformação entre os modelos propostos. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método WISDOM não define 

atividade para tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o método WISDOM não aponta 

ferramenta para apoiar a execução das atividades propostas. 
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2.3 O Método OOWS 

O método OOWS (Object-Oriented Web Solutions) [Pastor 06], extensão do método de 

desenvolvimento de software orientado a objetos OO-Method [Pastor 01], define um conjunto 

de atividades com o objetivo de especificar as dimensões funcional, navegacional e de 

apresentação para aplicações Web. 

2.3.1 Descrição da Abordagem 

O método OOWS contempla as especificações: funcional, de usuários, de navegação, e de 

apresentação; bem como o desenvolvimento de uma solução, onde é definida a estratégia para 

construção da aplicação Web. 

Especificação Funcional 
Nesta etapa, um esquema conceitual é construído, através de um conjunto de modelos, 

visando à especificação dos requisitos funcionais do sistema. O Modelo Estrutural define a 

estrutura do sistema em termos de classes e suas operações, atributos, e relacionamentos. O 

Modelo Dinâmico descreve as diferentes seqüências válidas da vida dos objetos de cada 

classe do sistema. O Modelo Funcional captura a semântica das trocas de estado para definir 

os serviços efetivos usando uma especificação formal. 

Especificação de Usuários 
Nesta etapa é produzido o Modelo de Usuários que descreve as categorias de usuários que 

podem interagir com o sistema. Para compor o Modelo de Usuários, são considerados três 

grupos de usuários, determinados pela maneira como eles se conectam ao sistema: usuários 

anônimos, aqueles que não precisam fornecer informações sobre suas identidades; usuários 

registrados, aqueles que precisam ser identificados para se conectarem ao sistema; e usuários 

genéricos, aqueles que não podem se conectar ao sistema. 

Especificação da Navegação 
Nesta etapa é produzido o Modelo de Navegação que descreve as semânticas navegacionais 

do sistema. Para representar navegação, deve ser especificada uma visão estruturada do 

sistema para cada grupo de usuário. Estas visões são definidas com base na estrutura do 

sistema, em termos da visibilidade sobre atributos, operações, e relacionamentos das classes. 
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A primeira etapa para capturar navegação consiste na especificação e projeto de 

aspectos estruturais e globais das aplicações Web, através da definição de um conjunto de 

unidades abstratas de interação com usuários e em como os usuários navegam de uma unidade 

de interação para outra. Estes requisitos são especificados em um mapa navegacional que 

fornece a visão e acessibilidade do sistema que cada grupo de usuário irá ter. 

A segunda e última etapa para capturar navegação consiste em especificar os conteúdos 

dos nós (contextos navegacionais). Para tanto, cada contexto navegacional contempla um 

conjunto de unidades de informação abstratas. Uma unidade de informação abstrata 

representa um requerimento para recuperação de uma informação específica. As unidades de 

informação abstratas podem ser de dois tipos: contextuais – instanciadas quando o sistema 

chega a um contexto através de um link de seqüência; e não-contextuais – independentes de 

links de seqüência. 

Especificação da Apresentação 
Nesta etapa é especificado o Modelo de Apresentação que descreve os requisitos de 

apresentação do sistema. O Modelo de Apresentação utiliza os contextos navegacionais para 

definir as propriedades de apresentação. Os requisitos de apresentação são especificados por 

meio de padrões associados às primitivas do contexto navegacional. Exemplos de padrões 

básicos de apresentação são: paginação de informação – as informações são divididas em 

blocos lógicos, para que somente um bloco seja visível por vez; e critério de ordenação – 

define uma ordenação da informação de acordo com o valor de um ou mais atributos. 

Estratégia para construção da solução Web 
Nesta etapa, um estilo arquitetural de três camadas é utilizado para geração da aplicação final: 

uma camada de apresentação, uma camada de aplicação, e uma camada de persistência. 

As camadas de persistência (informação) e aplicação (funcionalidades) são construídas 

a partir dos modelos criados na etapa de especificação funcional. A camada de apresentação é 

construída com base nos modelos produzidos nas etapas de especificação da navegação e da 

apresentação. Para auxiliar a construção destas camadas, é utilizada a ferramenta de geração 

de código OlivaNova [CARE 07]. 
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2.3.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método OOWS, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método OOWS utiliza UML, além de notações e formalismos 

próprios para representação dos modelos. Na especificação funcional, o Modelo Estrutural 

é representado por diagramas de classes, o Modelo Dinâmico por diagramas de transição 

de estado, e o Modelo Funcional por uma especificação baseada em uma linguagem 

formal. Na especificação de navegação, o Modelo de Navegação é representado por um 

conjunto de diagramas de pacote e de classes. Na especificação de apresentação, o Modelo 

de Apresentação é representado por diagramas de classes. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método OOWS define uma estratégia para 

construção da solução Web com base na arquitetura em camadas e, portanto, existe uma 

comunicação implícita entre os elementos das camadas de apresentação e de aplicação. 

c) Utilização de Componentes: o artefato de projeto Modelo de Apresentação, proposto 

pelo método OOWS, descreve através de classes e atributos, os elementos que integram as 

interfaces com o usuário, porém, não faz referência a componentes concretos pertencentes 

a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método OOWS não define etapa 

para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método OOWS define a etapa de especificação 

de usuários cujo objetivo é produzir o Modelo de Usuários que descreve as categorias de 

usuários que podem interagir com o sistema. 

f) Forma de Transformação de Modelos: a transformação dos modelos abstratos de 

projeto em um modelo de implementação em camadas é automatizada através de uma 

ferramenta de geração de código. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método OOWS não define etapa 

para tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o método OOWS aponta a ferramenta 

OlivaNova para auxiliar o processo de construção das camadas da aplicação Web. 
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2.4 O Método OOHDM 

O método OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Method) [Rossi 06] é uma 

abordagem baseada em modelos para o desenvolvimento de aplicações Web. Este método usa 

diferentes mecanismos de abstração e composição para permitir uma descrição concisa de 

itens de informação complexos, e a especificação de padrões de navegação e transformações 

de interfaces com o usuário. 

2.4.1 Descrição da Abordagem 

O método OOHDM define as seguintes etapas para o desenvolvimento de aplicações Web: 

Coleta de Requisitos, Projeto Conceitual, Projeto Navegacional, e Projeto de Interfaces com 

o Usuário.         

Coleta de Requisitos 
A etapa de Coleta de Requisitos consiste, inicialmente, na identificação de atores e das tarefas 

que eles realizam. Após isso, cenários são identificados para cada tarefa e tipo de ator. Os 

cenários são então usados para formar casos de uso. Para cada caso de uso são criados 

diagramas de interação de usuários. Estes diagramas fornecem uma representação 

diagramática da interação entre os usuários e o sistema durante a execução de uma tarefa. 

O diagrama de interação de usuários é composto por estados e seus relacionamentos. 

Um estado corresponde a uma troca de informação durante uma interação entre o usuário e a 

aplicação, tais como informações fornecidas pelos usuários ou informações retornadas pelo 

sistema.   

Projeto Conceitual 
A etapa de Projeto Conceitual consiste na construção de um modelo conceitual do domínio da 

aplicação, através de princípios de modelagem orientada a objetos. Um modelo conceitual é 

construído através de subsistemas, classes, e relacionamentos entre esses elementos. As 

classes conceituais e seus atributos, operações, e associações são derivados dos elementos 

descritos nos diagramas de interação de usuários. 
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Projeto Navegacional 
No método OOHDM, uma aplicação é vista como uma visão navegacional sobre o modelo 

conceitual. Isto implica em reconhecer que os objetos (itens) que os usuários navegam não são 

os objetos conceituais em si, mas sim objetos que são construídos a partir de um ou mais 

objetos conceituais. 

Na etapa de Projeto Navegacional pode ser definida, para cada perfil de usuário, uma 

estrutura navegacional diferente que irá refletir os objetos e relacionamentos do modelo 

conceitual de acordo com as tarefas que o usuário poderá realizar. Os elementos básicos da 

estrutura navegacional são as classes navegacionais. Existe um conjunto de tipos pré-

definidos de classes navegacionais: nós, links e estruturas de acesso. Nós representam visões 

lógicas nas classes conceituais, definidas durante o projeto conceitual. Links representam 

relacionamentos conceituais entre as classes, relacionados a uma tarefa. Estruturas de acesso, 

tais como índices, representam possíveis meios para iniciar uma navegação. 

A estrutura navegacional é descrita em termos de contextos navegacionais, que são 

gerados a partir de classes navegacionais. Os contextos navegacionais são conjuntos de nós 

relacionados que possuem alternativas (opções) similares de navegação, e que são 

significativos para certo passo em uma tarefa realizada por um usuário. 

Projeto de Interfaces com o Usuário 
A etapa de Projeto de Interfaces com o Usuário produz um Modelo de Interface que descreve 

classes de interface que agregam classes primitivas (campos de texto, botões, entre outros) e, 

recursivamente, outras classes de interface. Os objetos de interface enfatizam aspectos de 

apresentação e são mapeados a partir dos objetos de navegação. Um comportamento da 

interface é definido pela especificação de como manipular eventos externos e gerados pelos 

usuários, e de como a comunicação entre interface e objetos de navegação é realizada. As 

funcionalidades oferecidas pelas interfaces com o usuário são especificadas através de OWL 

(Web Ontology Language) [W3C 04]. 
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2.4.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método OOHDM, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método OOHDM utiliza UML apenas na especificação de 

requisitos e do esquema conceitual do sistema. Na etapa de Coleta de Requisitos são 

utilizados casos de uso, cenários, e diagramas de interação de usuários para especificação 

de requisitos. Na etapa de Projeto Conceitual o modelo conceitual é representado pelo 

diagrama de classes. Nas etapas de Projeto Navegacional e Projeto de Interfaces com o 

Usuário são usados notações e elementos de modelagem próprios da abordagem OOHDM 

para representação dos modelos produzidos. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método OOHDM não define interação explícita 

entre elementos de navegação/interface com os usuários com elementos funcionais. 

c) Utilização de Componentes: o artefato de projeto que descreve a estrutura navegacional, 

proposto pelo método OOHDM, apresenta os elementos que integram as interfaces com o 

usuário, porém, não faz referência a componentes concretos pertencentes a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método OOHDM não define 

etapa para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método OOHDM não define etapa para 

especificação de grupos de usuários. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método OOHDM não define meios nem regras 

para transformação entre os modelos propostos. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método OOHDM não define etapa 

para tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o método OOHDM não aponta 

ferramenta para auxiliar a realização das etapas definidas pela abordagem. 
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2.5 O Método W2000 

O método W2000 [Baresi 06], extensão do método HDM (Hypertext Design Model) [Garzotto 

93], é utilizado para o desenvolvimento de aplicações Web complexas centradas em dados e 

hipermídia.  

2.5.1 Descrição da Abordagem 

O método W2000 define as seguintes etapas para o desenvolvimento de aplicações Web: 

Análise de Requisitos, Projeto Hipermídia, e Projeto de Serviços. 

Especificação de Requisitos 
Esta etapa contempla a especificação dos requisitos funcionais e navegacionais, vistos como 

complementares e entrelaçados. Para os requisitos navegacionais, o objetivo é descrever as 

principais estruturas de navegação e de informação para as diferentes classes de usuários da 

aplicação. Para os requisitos funcionais, a ênfase está na descrição dos processos de negócio, 

do modo como são percebidos pelas diferentes classes de usuários. 

Projeto Hipermídia 
Esta etapa inicia com a construção da versão preliminar dos modelos hipermídia (informação, 

navegação, apresentação), com foco apenas nas propriedades essenciais da aplicação Web. 

Posteriormente, seguindo a abordagem convencional dirigida a modelos, estes modelos 

hipermídia são refinados de modo a serem introduzidos todos os detalhes necessários para a 

implementação. 

O Modelo de Informação engloba a identificação dos conteúdos da aplicação e suas 

estruturas de alto nível. Este modelo descreve as categorias macro de objetos de informação 

(entidades) demandados pelas diferentes classes de usuários, os relacionamentos entre eles 

(associações semânticas), e os principais modos que eles podem ser agrupados (coleções). 

O Modelo de Navegação é utilizado para especificar as estruturas de navegação que 

descrevem como os usuários navegam sobre o conteúdo usando os relacionamentos definidos 

no Modelo de Informação. As associações semânticas e as coleções são os pontos de partida 

para implementar o hipertexto que especifica como os usuários podem navegar na aplicação. 
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Para especificação da navegação, dois conceitos são essenciais: nó e cluster de 

navegação. Um nó corresponde à unidade de informação elementar de/para a qual o usuário 

pode navegar. O nó é um agregado de conteúdo significativo para o usuário em uma 

determinada situação e que não pode ser dividido em partes menores. Um cluster representa 

um contexto de interação cognitivo bem definido, que agrupa um conjunto de nós 

relacionados. Um cluster agrega os nós oriundos de uma entidade, associação semântica, 

coleção, ou processo. A navegação completa de uma aplicação é determinada pelos nós 

compartilhados que pertencem a diferentes clusters. 

O Modelo de Apresentação define como os modelos de Informação e de Navegação são 

apresentados nas páginas. Este modelo se concentra no conteúdo e não descreve a 

apresentação final das páginas Web. No método W2000, o conceito de página corresponde à 

noção de uma página Web que contém várias peças de informação, links e comandos para 

operações. As páginas são organizadas hierarquicamente como agregações de seções, que por 

sua vez agregam outras seções ou unidades. Uma seção é uma porção homogênea de uma 

página com os objetivos de conter um conjunto de dados relacionados, de coordenar links 

para outras páginas, e de ativar operações. 

As unidades são os menores elementos identificados em uma página Web. As unidades 

de conteúdo são basicamente nós do Modelo de Navegação. As unidades de decoração são 

conteúdos relacionados a razões estéticas e de comunicação. As unidades de interação são 

elementos gráficos que embutem links para outras páginas ou gatilhos para operações. 

Projeto de Serviço 
Esta etapa é executada em paralelo ao Projeto Hipermídia, e o objetivo é a especificação das 

principais transações de negócio atendidas pela aplicação através do Modelo de Serviço. O 

Modelo de Serviço complementa e estende a parte hipermídia da aplicação Web. O Modelo 

de Serviço engloba a definição dos processos de negócio fornecidos pela aplicação, junto com 

as operações necessárias para implementar estes processos de negócio. 

Os tipos de serviços podem ser operações simples ou processos. As operações simples 

são passos computacionais atômicos que podem ser invocados pelos usuários através de 

unidades interativas adicionadas nas páginas. Os processos são não-atômicos e podem ser 

vistos como transações de negócio. Os processos são compostos de operações simples, e seu 

fluxo deve ser adequadamente atendido por navegação e páginas. 
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2.5.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método W2000, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método W2000 utiliza elementos de UML apenas na etapa de 

Projeto de Serviços, onde os processos de negócio são descritos por diagramas de 

atividade ou de colaboração. Na etapa de Projeto Hipermídia os modelos produzidos são 

representados por notações e elementos de modelagem próprios da abordagem W2000, 

tais como os diagramas hiperbase e de acesso. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método W2000 não define interação explícita entre 

elementos de navegação/interface com os usuários com elementos funcionais. 

c) Utilização de Componentes: o artefato de projeto Modelo de Apresentação, proposto 

pelo método W2000, descreve os elementos que integram as páginas Web, porém, não faz 

referência a componentes concretos pertencentes a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método W2000 não define etapa 

para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método W2000 não define etapa para 

especificação de grupos de usuários. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método W2000 define regras de transformação 

para criação do Modelo de Navegação a partir do Modelo de Informação. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método W2000 não define etapa 

para tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o processo de desenvolvimento definido 

no método W2000 é apoiado por uma ferramenta chamada WAPS (Web Application 

Prototyping System) [Paiano 04]. 
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2.6 O Método WebML 

O método WebML [Brambilla 07] visa especificar a estrutura do conteúdo de uma aplicação 

Web e a organização e apresentação deste conteúdo em hipertextos.  

2.6.1 Descrição da Abordagem 

O método WebML define as seguintes etapas para o desenvolvimento de aplicações Web: 

Análise de Requisitos, Modelagem Conceitual, e Implementação. 

Análise de Requisitos 
A etapa de Análise de Requisitos enfatiza a coleta de informações sobre o domínio da 

aplicação e funções esperadas, e na especificação dessas informações através de descrições de 

fácil entendimento. A entrada para esta atividade é o conjunto de requisitos de negócio que 

motivam o desenvolvimento da aplicação. Os principais resultados desta etapa são: 

(1) A identificação de grupos de usuários da aplicação, onde cada grupo representa usuários 

que possuem as mesmas características ou desempenham o mesmo papel no processo de 

negócio, ou seja, realizam as mesmas atividades com o mesmo direito de acesso sobre os 

mesmos objetos. 

(2) A especificação dos requisitos funcionais, que dão suporte às funções que serão 

fornecidas aos usuários. Para cada grupo de usuários, as atividades relevantes a serem 

realizadas são identificadas e especificadas. 

(3) A identificação do núcleo de objetos de informação que corresponde às principais 

informações a serem acessadas, trocadas, e/ou manipuladas pelos usuários. 

(4) A decomposição de aplicações Web em visões que correspondem a diferentes hipertextos 

projetados para agrupar um conjunto bem definido de requisitos funcionais e de usuários. 

Para cada grupo de usuários será fornecida pelo menos uma visão que dará suporte às 

funções identificadas para o grupo. 

Modelagem Conceitual 
A etapa de Modelagem Conceitual consiste na definição de esquemas que expressam a 

organização da aplicação em um alto nível de abstração, independentemente de detalhes de 
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implementação. Na abordagem WebML a modelagem conceitual consiste basicamente do 

projeto de dados e do projeto hipertexto. 

O projeto de dados corresponde a organizar o núcleo de objetos de informação 

previamente identificado durante a análise de requisitos em um esquema de dados coerente e 

compreensivo. O resultado desta atividade é a criação do Modelo de Dados. 

O projeto de hipertexto produz o esquema de visões que expressa a composição do 

conteúdo e serviços dentro das páginas hipertexto, bem como a navegação e a interconexão de 

componentes. O resultado desta atividade é a criação do Modelo Hipertexto que possibilita a 

definição da apresentação da interface, ou seja, do que é exibido para o usuário no navegador. 

O Modelo Hipertexto possibilita a definição de páginas e sua organização interna em 

termos de componentes (unidades de conteúdo) para apresentação do conteúdo. Este modelo 

também define os links entre as páginas e as unidades de conteúdo que dão suporte a buscas e 

localização de informações. As unidades de conteúdo podem também especificar operações 

(unidades de operação), tais como, gerenciamento de conteúdo e operações de login/logout. 

A estrutura modular da apresentação de uma aplicação é definida em termos de visões, 

áreas, páginas, e unidade de conteúdo. Uma visão é um hipertexto particular, projetado para 

atender um conjunto de requisitos específico. A visão consiste de áreas, que são as principais 

seções do hipertexto, e engloba recursivamente outras subáreas ou páginas. Finalmente, as 

páginas são os contêineres das informações (unidades de conteúdo) apresentadas aos usuários. 

Implementação 
A etapa de Implementação é automatizada por um ambiente de desenvolvimento chamado 

WebRatio [Arcebis 07]. Basicamente, este ambiente possibilita a construção (desenho) dos 

esquemas conceituais de dados e hipertexto, armazenados como documentos XML, para 

serem usados como entrada para geração de código fonte. 

A ferramenta WebRatio visa dar suporte à metodologia e à linguagem de modelagem 

definida na WebML. A versão 5 (mais recente) desta ferramenta foi desenvolvida como um 

conjunto de plug-ins para o IDE Eclipse com o intuito de (1) as atividades de projeto e 

implementação serem realizadas em um mesmo ambiente de desenvolvimento; (2) os itens de 

projeto serem armazenados em uma mesma área de trabalho, o que possibilita controle de 

versão; e (3) reusar os widgets existentes no Eclipse. 
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2.6.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método WebML, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método WebML não utiliza UML para representar os artefatos 

propostos. O Modelo de Dados criado na atividade de projeto de dados é representado 

pelo diagrama de entidade-relacionamento. O Modelo Hipertexto produzido na atividade 

de projeto de hipertexto é descrito por primitivas e notações próprias do método WebML. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método WebML não define interação explícita 

entre elementos de navegação/interface com os usuários e elementos funcionais. 

c) Utilização de Componentes: o artefato de projeto Modelo Hipertexto, proposto pelo 

método WebML, descreve os elementos que integram as páginas Web, porém, não faz 

referência a componentes concretos pertencentes a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método WebML não define etapa 

para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: um dos objetivos da etapa de Análise de 

Requisitos do método WebML é a especificação de grupos de usuários que possuem as 

mesmas características e que devem possuir os mesmos privilégios de acesso ao sistema. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método WebML especifica meios de criação 

de um modelo de implementação a partir dos modelos de projeto, com auxílio de uma 

ferramenta de desenvolvimento. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método WebML define a atividade 

Projeto de Hipertexto com o propósito de tratar a porção hipermídia/hipertexto do 

sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o processo de desenvolvimento definido 

no método WebML é apoiado por uma ferramenta chamada WebRatio. 
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2.7 O Método UWE 

A abordagem UWE (UML-based Web Engineering) [Koch 06] consiste de (1) um profile 

UML, utilizado para estender a semântica de elementos da UML; (2) um processo para o 

desenvolvimento de aplicações Web; e (3) uma ferramenta para dar suporte a esse processo. 

2.7.1 Descrição da Abordagem 

O método UWE define as seguintes etapas para o desenvolvimento de aplicações Web: 

Modelagem Funcional, Modelagem Navegacional, e Modelagem de Apresentação. Além 

disso, o método define regras para transformação entre os modelos propostos, bem como uma 

ferramenta para auxiliar esse processo. 

Modelagem Funcional 
Esta etapa inicia com a modelagem de requisitos, com os seguintes objetivos: (1) especificar 

os requisitos de navegação e de negócio; (2) especificar os requisitos de conteúdo; e (3) 

definir os cenários de interação para diferentes grupos de usuários. 

Os modelos de requisitos são representados por digramas de casos de uso e por 

diagramas de atividades. Os casos de uso podem ser de dois tipos: casos de uso de navegação 

e casos de uso que descrevem processos de negócio, sendo que pelo menos esses últimos são 

detalhados através de diagrama de atividades. Para descrição de elementos específicos do 

domínio de aplicações Web é utilizado um profile UML chamado WebRE [Escalona 06] que 

define estereótipos para casos de uso, atividades e objetos. 

A etapa de Modelagem Funcional encerra com a criação do modelo conceitual que 

descreve os objetos envolvidos em atividades típicas que os usuários irão realizar na 

aplicação, isto é, objetos que são entradas relevantes para uma atividade ou são resultados de 

uma atividade. O modelo conceitual é representado por um diagrama de classes e descreve o 

mapeamento dos requisitos em classes básicas de negócio e seus atributos e relacionamentos. 

Modelagem Navegacional 
Na etapa de Modelagem Navegacional, os objetivos são: (1) especificar os objetos que podem 

ser visitados através de navegação; e (2) definir como esses objetos podem ser alcançados 

através de estruturas de acesso. 
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O modelo de navegação, derivado do modelo conceitual, é representado por diagramas 

de classes estendidos por estereótipos definidos no método UWE. Os nós navegacionais são 

representados por classes estereotipadas por navigation class, menu ou process class. Os links 

entre os nós navegacionais são representados por associações estereotipadas por navigation 

link ou process link. Além disso, os caminhos navegacionais são estruturados por primitivas 

de acesso representadas por classes estereotipadas por index, query ou guided tour. 

Modelagem de Apresentação 
Na etapa de Modelagem de Apresentação, o objetivo é descrever onde e como os objetos de 

navegação e as primitivas de acesso serão apresentados aos usuários. O modelo de 

apresentação descreve a localização estática dos objetos visíveis aos usuários. O modelo de 

apresentação, representado por diagramas de classes, descreve as interfaces com o usuário 

representadas por classes estereotipadas por presentation class e sua composição em termos 

de atributos estereotipados por text, form, button, image, collection, entre outros. 

Transformações entre Modelos 
As principais transformações entre modelos definidas pelo método UWE são as seguintes: 

(1) Modelo de requisitos (diagramas de casos de uso e diagramas de atividades) em modelo 

conceitual (diagrama de classes), através de scripts escritos na linguagem QVT (Query / 

View / Transformation) [OMG 07]. 

(2) Modelo conceitual (diagrama de classes) em modelo de navegação (diagrama de classes), 

através da interpretação de comandos OCL (Object Constraint Language) [OMG 06] e 

ATL (Atlas Transformation Language) [Jouault 05]. 

(3) Modelo de navegação (diagrama de classes) em modelo de apresentação (diagrama de 

classes), também através de interpretação de comandos OCL e ATL. 

Ferramenta ArgoUWE 
A ferramenta ArgoUWE [Knapp 04] dá suporte as etapas do método UWE. O ArgoUWE 

consiste de um plug-in da ferramenta de modelagem ArgoUML [Tigris 07]. A ferramenta 

ArgoUWE utiliza a infra-estrutura da ferramenta ArgoUML para o desenho dos modelos 

representados por diagramas UML, e cria mecanismos para auxiliar as transformações entre 

os modelos descritas pela abordagem. 
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2.7.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método UWE, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método UWE é fortemente baseado em UML para representação 

dos artefatos propostos. O modelo de requisitos é representado pelos diagramas de casos 

de uso e de atividades. Os modelos conceitual, de navegação, e de apresentação são 

representados pelo diagrama de classes. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método UWE não define interação explícita entre 

elementos de navegação/interface com os usuários com elementos funcionais. 

c) Utilização de Componentes: o artefato de projeto Modelo de Apresentação, proposto 

pelo método UWE, descreve os elementos e primitivas que integram as interfaces com o 

usuário, porém, não faz referência a componentes concretos pertencentes a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método UWE não define etapa 

para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método UWE não define etapa para 

especificação de grupos de usuários. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método UWE especifica regras de 

transformação entre os vários modelos propostos, com auxílio de uma ferramenta de 

desenvolvimento. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método UWE não define etapa para 

tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o processo de desenvolvimento definido 

no método UWE é apoiado por uma ferramenta chamada ArgoUWE. 
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2.8 O Método OO-H 

O método OO-H (Object-Oriented Hypermedia) [Gómez 03] propõe o desenvolvimento de 

uma aplicação Web através de um conjunto de artefatos de projeto integrados, onde estrutura, 

comportamento, e apresentação são peças básicas que devem ser apropriadamente 

combinadas para se obter um correto produto final de software. 

2.8.1 Descrição da Abordagem 

O método OO-H consiste na construção das visões de navegação e de apresentação para 

complementar a visão funcional tradicional baseada em UML. A visão de navegação estende 

o modelo conceitual com características de navegação hipermídia. A visão de apresentação 

trata os elementos relacionados ao comportamento e a aparência de interfaces com o usuário. 

A visão de navegação é descrita através de diagramas de acesso navegacional e a visão 

de apresentação é descrita pelo diagrama de apresentação abstrata. Ambos os diagramas 

capturam informações de projeto relacionadas a interfaces com o usuário com o auxílio de um 

conjunto de padrões, definidos em um catálogo de padrões de interface. A abordagem propõe 

ainda uma ferramenta CASE para automatizar o processo de desenvolvimento. 

Visão de Navegação 
O modelo de navegação é capturado por meio de um ou mais diagramas de acesso 

navegacional (NAD). O projetista deve construir NADs para as diferentes visões do sistema e 

pelo menos um NAD para cada perfil de usuário identificado. Este diagrama é baseado nos 

seguintes construtores: classes de navegação, destinos de navegação, links, e coleções. 

As classes de navegação são classes de domínio de negócio enriquecidas com atributos 

e visibilidade de métodos de acordo com as permissões de acesso de usuários e requisitos de 

navegação. Os destinos de navegação agrupam os elementos do modelo que colaboram no 

atendimento de cada requisito navegacional dos usuários. Os links de navegação definem os 

caminhos navegacionais que os usuários podem seguir através do sistema, eles podem ter um 

padrão de navegação e um conjunto de filtros de navegação associados, que juntos fornecem a 

informação adicional requerida para construção do modelo navegacional. As coleções são 

estruturas hierárquicas definidas nas classes e destinos navegacionais, elas fornecem aos 

usuários novos meios de acesso à informação. 
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Visão de Apresentação 
A visão de apresentação é representada por diagramas de apresentação abstrata (APD). 

Inicialmente, é criado um APD padrão, que reflete a estrutura de página abstrata da interface 

com o usuário e que pode ser derivado automaticamente de um diagrama de acesso 

navegacional. Um APD padrão representa a estrutura simples de uma interface com o usuário, 

apenas com a localização e estilos para cada informação ou item de interação, e que precisa 

ser refinada para ser usada na aplicação final. Além disso, ele serve como um protótipo para 

validar se os requisitos de usuários foram capturados corretamente. 

O processo continua com o refinamento do APD padrão que consiste na modificação da 

estrutura desse diagrama, através da aplicação de padrões de interface capturados no catálogo. 

As mudanças introduzidas no APD padrão, para que sejam aplicados padrões de interface, são 

descritas por meio de regras de transformação, expressas em sintaxe OCL, associadas a suas 

possíveis implementações. 

Catálogo de Padrões de Interface 
Os padrões incluídos no catálogo oferecem alternativas de soluções para problemas 

hipermídia bem conhecidos, considerando o ponto de vista dos usuários. Além disso, o uso de 

padrões permite a escolha da alternativa mais adequada entre um conjunto de alternativas de 

implementação, dependendo do domínio da aplicação e da experiência do projetista. 

As principais categorias de padrões são: (1) padrões de informação – referentes à 

comunicação do contexto da informação aos usuários; (2) padrões de interação – envolvem 

aspectos da comunicação entre o usuário e o sistema, relacionados à funcionalidade e à 

navegação; e (3) padrões de evolução do esquema do usuário – tratam de características 

estruturais avançadas, como apresentar duas ou mais visões simultâneas da informação. 

Ferramenta VisualWADE 

A ferramenta VisualWADE [OO-H 03] fornece um ambiente operacional que dá suporte a 

todos os aspectos metodológicos do método OO-H. Esta ferramenta visa simplificar o projeto 

e a implementação de aplicações Web, fornecendo mecanismos apropriados para a elaboração 

de modelos definidos no método OO-H. Além disso, esta ferramenta visa gerar códigos-fonte 

relacionados a interfaces com o usuário, a partir de diagramas de apresentação abstrata. 
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2.8.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método OO-H, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método OO-H não utiliza UML para representação dos artefatos 

propostos. Os modelos de navegação e de apresentação são descritos, respectivamente, 

pelos diagramas de acesso navegacional e de apresentação abstrata, elementos de 

modelagem próprios da abordagem. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método OO-H considera que as visões de 

navegação e de apresentação complementam a visão funcional no processo de construção 

de aplicações Web. Entretanto, nos artefatos propostos não é definida interação explícita 

entre elementos de navegação/interface com os usuários com elementos funcionais. 

c) Utilização de Componentes: no método OO-H, a visão de apresentação representada 

pelo diagrama de apresentação abstrata descreve os elementos que integram as interfaces 

com o usuário, entretanto, não faz referência a componentes concretos pertencentes a 

bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método OO-H utiliza um catálogo 

de padrões de interface com o usuário para fornecer soluções para problemas hipermídia 

que são efetivamente utilizadas no refinamento da visão de apresentação. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método OO-H não define etapa para 

especificação de grupos de usuários. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método OO-H define meios para construção 

do modelo de implementação (código fonte) a partir dos artefatos de projeto, com auxílio 

de uma ferramenta de desenvolvimento. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método OO-H não define etapa 

para tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o processo de desenvolvimento definido 

no método OO-H é apoiado por uma ferramenta chamada VisualWADE. 
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2.9 O Método OODM 

O método OODM (Object-Oriented Design Methodology) [Shah 03] se baseia no modelo de 

desenvolvimento em cascata (waterfall) e em conceitos de orientação a objetos para a 

especificação de aplicações Web. 

2.9.1 Descrição da Abordagem 

O método OODM consiste de duas etapas: análise e projeto. Na etapa de análise, o problema 

é estudado e são identificados a estrutura, potenciais usuários e seus objetivos, caminhos 

navegacionais, e operações que devem ser atendidas pela aplicação Web. Na etapa de projeto 

são especificados: as apresentações das informações aos usuários, os caminhos navegacionais 

dos usuários, a implementação de cada operação, e os elementos das interfaces com o usuário. 

Etapa de Análise 
A etapa de análise consiste das seguintes atividades: estudo e entendimento do problema, 

construção do modelo de navegação de usuários, e construção do modelo de operações. 

A atividade de estudo e entendimento do problema consiste na construção do modelo de 

informação, através de primitivas de modelagem, tais como, páginas, classes de páginas, 

atributos multimídia, hiperlinks e associações. Uma página é uma unidade lógica de 

informação multimídia no espaço da solução. Uma classe de página é definida como um 

conjunto de páginas que compartilham propriedades em comum (atributos multimídia e 

operações). Um atributo multimídia pode ter valores de dois tipos: simples (real, inteiro, ou 

booleano) e multimídia (texto, imagem, som, vídeo, ou gráfico). Um hiperlink fornece uma 

conexão física entre duas páginas diferentes. Uma associação é um grupo de hiperlinks que 

associam diferentes páginas a diferentes classes de páginas. 

A atividade de construção do modelo de navegação de usuários é realizada através dos 

seguintes passos: (1) identificar classes de usuários de acordo com as características comuns 

que eles compartilham; (2) identificar os objetivos de cada classe de usuários; (3) definir 

cenários (seqüência de ações), onde para cada ação são identificados quem a realiza e quais 

recursos Web são afetados;  (4) definir caminhos navegacionais para atender todos os 

objetivos de cada classe de usuários; e (5) construir um diagrama que descreva todas as 

classes de usuários e seus respectivos caminhos navegacionais. 
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A atividade de construção do modelo de operações visa identificar as operações 

realizadas nas classes de páginas. Para tanto, são realizados os seguintes passos: (1) 

identificar, a partir dos cenários, as operações (serviços) e suas entradas e saídas; e (2) 

identificar classes de páginas dinâmicas, que são aquelas que podem ser modificadas através 

de operações realizadas pelos usuários. 

Etapa de Projeto  
A etapa de projeto consiste das atividades de: construção dos modelos de componentes, 

navegação, particionamento de operações, e especificação de interfaces com o usuário. 

A atividade de construção do modelo de componentes se baseia no modelo de 

informação. Cada página Web agrupa um conjunto de componentes, e cada componente 

agrupa um conjunto de objetos multimídia. Os atributos multimídia de cada classe de página 

são subdivididos em um conjunto de componentes lógicos que podem ser representados como 

entidades separadas. Para cada componente é projetada uma seqüência de acesso que 

especifica a ordem na qual o componente será apresentado aos usuários. 

A atividade de construção do modelo de navegação visa projetar a estrutura de 

informação que fornece orientações e guias aos usuários para navegação nas páginas Web. 

Para tanto, a navegação é categorizada em três diferentes tipos: local, na instância, e global. A 

navegação local consiste na navegação de um componente de uma página para outro 

componente da mesma página. A navegação na instância consiste na navegação de uma 

página para outra, ambas da mesma classe de página. A navegação global consiste também na 

navegação de uma página para outra, entretanto, essas pertencem a classes de páginas 

diferentes. O resultado desta atividade é um diagrama que representa o modelo de navegação 

completo que combina as navegações locais, nas instâncias, e globais. 

A atividade de construção do modelo de particionamento de operações visa descrever 

as interações entre os objetos responsáveis por realizar as operações de uma página dinâmica 

e, para cada um desses objetos, são escritos algoritmos na forma de pseudocódigos. 

A atividade de especificação de interfaces com o usuário se baseia no uso de frames 

que permitem dividir uma janela (tela) em diferentes regiões. Basicamente, uma página Web é 

dividida em cinco regiões: barra de título, frame de navegação global, frame de navegação 

local, frame de navegação na instância, e frame de dados compostos por componentes. 
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2.9.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método OODM, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método OODM não utiliza UML para representação dos artefatos 

propostos. As notações usadas para modelagem das primitivas e seus relacionamentos são 

baseadas na notação definida pelo método OMT [Rumbaugh 91]. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método OODM propõe atividades nas etapas de 

análise e de projeto para tratar da interação dos elementos de interfaces com o usuário 

com elementos da visão funcional. O artefato Modelo de Particionamento de Operação 

descreve em nível de projeto os objetos responsáveis pela realização de operações nas 

páginas Web. 

c) Utilização de Componentes: o método OODM propõe uma atividade em nível de projeto 

para criação do Modelo de Componentes que agrupa os objetos multimídia que compõem 

uma página Web, entretanto, não faz referência a componentes concretos pertencentes a 

bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método OODM não define 

atividade para o tratamento do aspecto de usabilidade das interfaces com o usuário. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método OODM propõe uma atividade em nível 

de análise para criação do Modelo Navegacional. Os passos iniciais desta atividade 

consistem na especificação de grupos de usuários e identificação de suas características e 

objetivos, visando fornecer subsídios para definição dos caminhos navegacionais. 

f) Forma de Transformação de Modelos: o método OODM não define meios nem regras 

para transformação entre os modelos propostos. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método OODM define, em nível de 

projeto, categorias de navegação e as estrutura nas páginas Web através de frames. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o método OODM não aponta ferramenta 

para auxiliar a realização das atividades definidas pela abordagem. 
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2.10 O Método ADM 

O método ADM (Ariadne Development Method) [Díaz 05] objetiva especificar e avaliar 

aplicações Web com grande número de usuários com diferentes privilégios de acesso às 

informações. 

2.10.1 Descrição da Abordagem 

O método ADM é composto pelas seguintes etapas: (1) projeto conceitual, que foca na 

identificação de tipos de componentes abstratos, relacionamentos, e funções; (2) projeto 

detalhado, que visa especificar as características do sistema, processos e comportamentos em 

nível de projeto; e (3) avaliação, que se preocupa com o uso de protótipos para avaliação da 

usabilidade do sistema em termos de critérios bem definidos. 

Projeto Conceitual 
A etapa de projeto conceitual consiste das seguintes atividades: definição da estrutura lógica, 

estudo dos serviços do sistema, modelagem de usuários, e definição da política de segurança. 

A atividade definição da estrutura lógica visa definir os relacionamentos estruturais 

existentes no domínio da aplicação por meio do diagrama estrutural.  O diagrama estrutural 

inclui os nós abstratos do sistema e seus relacionamentos. Os nós abstratos podem ser 

simples, como uma mensagem, ou compostos, como uma página Web; estes últimos são 

conectados aos seus componentes (nós simples ou compostos) por meio de relacionamentos 

de agregação e generalização. 

A atividade estudo dos serviços do sistema visa descrever os principais serviços da 

aplicação através do diagrama de navegação, que apresente as opções navegacionais 

oferecidas, e das especificações funcionais que descrevem informações referentes a outros 

serviços. O diagrama de navegação especifica os caminhos e as ferramentas navegacionais 

oferecidas aos usuários. As especificações funcionais consistem de uma série de descrições de 

processos do sistema (ex: mecanismos de comunicação entre os usuários). 

A atividade modelagem de usuários consiste em descrever a estrutura de usuários do 

sistema por meio de diagramas de usuários. Esta atividade visa fornecer base para a definição 

de políticas de segurança, e tornar possível a construção de apresentações dependentes de 

usuários, bem como hiperdocumentos personalizados. 
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A atividade definição de políticas de segurança visa descrever quais ações são 

permitidas para cada papel, através do catálogo de categorização que descreve o conjunto de 

papéis (perfis) e de tabelas de acesso que definem o direito de acesso de cada papel a 

funcionalidades e conteúdos do sistema. 

Projeto Detalhado 
A etapa de projeto detalhado consiste das seguintes atividades: identificação de instâncias, 

especificação de funções, e especificação de instâncias. 

A atividade de identificação de instâncias consiste na criação do diagrama de instâncias 

de nós que descreve as instâncias dos elementos descritos no diagrama estrutural. As 

instâncias podem ser de nós simples ou compostos. O uso de instâncias possibilita que as 

estruturas possam ser replicadas e reusadas em diferentes contextos. 

Na atividade de especificação de funções, os artefatos diagrama de navegação e 

especificações funcionais são detalhados. No primeiro caso, são descritas estruturas de acesso 

para cada ferramenta de navegação visando determinar qual tipo de navegação auxilia sua 

implementação. No segundo caso, cada função é detalhada em nível de projeto. 

Na atividade de especificação de instâncias, todos os nós e conteúdos da aplicação são 

detalhados com o objetivo de obter informações mais precisas que possam ajudar a criar um 

protótipo e até mesmo automatizar parcialmente o processo. 

Avaliação 
A etapa de avaliação consiste nas atividades de desenvolvimento de protótipos e avaliação. A 

atividade de desenvolvimento de protótipos consiste na criação de protótipos através de uma 

abordagem incremental, onde o primeiro protótipo é uma interface bastante simples com 

poucas funções implementadas e, à medida que o projeto iterativo evolui, mais serviços são 

adicionados. 

Na atividade de avaliação, o primeiro passo é a criação do documento de avaliação que 

contém: o objetivo e método de avaliação, o perfil dos avaliadores, os dados a serem 

coletados, as tarefas, os mecanismos de coleta, e o planejamento da avaliação. Após a 

realização da avaliação, os resultados são analisados e são derivadas conclusões para melhorar 

a usabilidade do sistema. 
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2.10.2 Considerações sobre os critérios para Comparação 

A seguir são apresentadas as considerações, para o contexto do método ADM, sobre os 

critérios utilizados para comparação entre os trabalhos relacionados e o método WE4UIV.  

a) Utilização de UML: o método ADM não utiliza UML para representação dos artefatos 

propostos. Os elementos de modelagem utilizados são próprios da abordagem ADM, tais 

como os diagramas: estrutural, navegação, usuários, e instâncias de nós. 

b) Interação com a Visão Funcional: o método ADM não define interação explícita entre 

elementos de navegação/interface com os usuários com elementos funcionais. 

c) Utilização de Componentes: o método ADM propõe uma atividade em nível de projeto 

para criação do Diagrama de Instâncias de Nós que agrupa os objetos simples e compostos 

de uma página Web, entretanto, não faz referência a componentes concretos pertencentes 

a bibliotecas. 

d) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade: o método ADM define uma etapa 

de Avaliação que utiliza protótipos para especificação de interfaces com o usuário através 

de uma abordagem incremental, bem como propõe um documento de avaliação que visa 

coletar informações e derivar ações para melhoria da usabilidade do sistema. 

e) Especificação de Grupos de Usuários: o método ADM define o artefato Diagrama de 

Usuários, que visa descrever os grupos de usuários do sistema, de modo a fornecer uma 

base para a definição de políticas de segurança.  

f) Forma de Transformação de Modelos: o método ADM não define meios nem regras 

para transformação entre os modelos propostos. 

g) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto: o método ADM não define atividade 

para tratamento da porção hipermídia/hipertexto do sistema. 

h) Suporte por Ferramenta de Desenvolvimento: o método ADM não aponta ferramenta 

para auxiliar a realização das atividades definidas pela abordagem. 
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2.11 Características do Método Proposto WE4UIV 

Para possibilitar uma comparação adequada com as abordagens relacionadas apresentadas nas 

seções anteriores, faz-se necessário primeiramente a descrição das principais características 

do método WE4UIV proposto neste trabalho. 

As principais características do método WE4UIV são as seguintes: integrável a 

processos de software tradicionais, integrado à visão funcional, baseado em UML, dirigido a 

modelos, baseado em componentes, e utilização de técnicas da engenharia de usabilidade. Nas 

subseções a seguir, essas características são apresentadas.  

2.11.1 Integrável a Processos de Software Tradicionais 

O método WE4UIV foi elaborado de modo a ser integrável a processos de software dirigidos 

a casos de uso, orientados a objetos, e baseados em UML, tais como o UP [Jacobson 99] e o 

RUP [Kruchten 00]. Isto porque a ênfase do método WE4UIV está no desenvolvimento 

específico da visão de interação com os usuários. As demais visões devem também ser 

tratadas, objetivando um atendimento a todos os aspectos que compõem uma aplicação Web. 

Consideramos estas outras visões similares a de aplicações tradicionais, e existem diversos 

processos de software que as atendem adequadamente, em especial a visão funcional. 

Além disso, os processos de software estão consolidados nas organizações e, ao invés 

de ser proposta uma substituição, o que seria em muitos casos inviável, propomos apenas uma 

extensão/adaptação dos processos de software existentes. 

Esta característica de ser integrável a processos de software é possível, pois o método 

WE4UIV descreve atividades que utilizam como entrada artefatos usualmente produzidos por 

processos de software tradicionais, tais como, casos de uso, e modelos de análise e de projeto. 

2.11.2 Integrado à Visão Funcional 

A visão de interação com os usuários possui uma relação de dependência com a visão 

funcional, pois esta última fornece os serviços e atende as solicitações da visão de interação 

com os usuários. Fazendo analogia ao modelo cliente-servidor, a visão de interação com os 

usuários pode ser considerada o cliente e a visão funcional o servidor e, portanto, o 

desenvolvimento da visão interação com os usuários não pode ser considerado independente 

da visão funcional. 
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A visão funcional pode ser descrita por casos de uso em nível de requisitos, modelo de 

análise, e modelo de projeto. A utilização desses artefatos como entrada para as atividades do 

método WE4UIV permite a integração com a visão funcional. Os cenários dos casos de uso 

são atendidos na dimensão da visão de interação com os usuários, através da identificação das 

interfaces com o usuário e dos caminhos navegacionais. Os elementos do modelo de análise 

fornecem as informações que são apresentadas/manipuladas pelos usuários finais através das 

interfaces com o usuário. Os elementos do modelo de projeto são responsáveis pelo 

atendimento das requisições da visão de interação com os usuários. 

Outro aspecto relevante da integração entre as visões de interação com os usuários e 

funcional é a identificação, em nível de projeto, de operações para atendimento específico de 

demandas das interfaces com o usuário. Essas operações são custosas em termos de 

desenvolvimento, em função da existência de requisitos não-funcionais como desempenho e 

segurança. Nos processos de software tradicionais, usualmente essas operações são 

demandadas tardiamente no momento da implementação das interfaces com o usuário, o que 

pode causar, entre outros fatores, atraso na entrega da funcionalidade. 

2.11.3 Baseado em UML 

A UML é reconhecidamente a linguagem de modelagem padrão adotada pelos processos de 

desenvolvimento de software orientado a objetos e, portanto, de amplo conhecimento e 

aceitação da comunidade de engenharia de software. 

O método WE4UIV considera que a expressividade da UML é suficiente para 

representar os aspectos específicos da visão de interação com os usuários. Os artefatos 

produzidos são representados pelo diagrama de classes, elemento mais usual da UML. Para 

representar a semântica específica de aplicações Web são utilizados apenas estereótipos, o que 

simplifica a modelagem e o entendimento dos artefatos produzidos. 

Do ponto de vista organizacional, a utilização da UML não condiciona, às equipes de 

desenvolvimento, treinamento adicional para aprendizado de uma nova notação. Além disso, 

a utilização de elementos usuais da UML facilita o entendimento da abordagem proposta, e a 

curva de aprendizado tende a ser menor. 
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2.11.4 Dirigido a Modelos 

A abordagem MDA é um framework para a construção de métodos MDD (Model-Driven 

Development), pois fornece a base conceitual para o desenvolvimento de sistemas de software 

através da derivação de modelos, sempre no sentido de um nível de abstração mais alto para 

um nível de abstração mais baixo. 

Os métodos MDD visam melhoria na qualidade do software, separação de conceitos, 

reusabilidade de projeto, melhor gerenciamento da complexidade do problema, além dos 

objetivos primários de interoperabilidade e portabilidade. 

O método WE4UIV pode ser considerado dirigido a modelos, pois (1) descreve o 

desenvolvimento da visão de interação com os usuários através da derivação de modelos nos 

níveis de abstração de requisitos (independente de computação), análise (independente de 

plataforma), projeto (específico de uma plataforma), e implementação (entendível por 

máquina); (2) possibilita separação de conceitos, pois foca apenas no desenvolvimento da 

visão de interação com os usuários; e (3) permite reusabilidade de projeto, pois os modelos 

produzidos em nível de análise podem derivar modelos em nível de projeto para diferentes 

plataformas. 

2.11.5 Baseado em Componentes 

O desenvolvimento baseado em componentes (CBD – Component-Based Development) 

[Jacobson 97] advoga que um sistema de software seja construído a partir de um conjunto de 

peças (componentes) independentes, com interfaces bem definidas, e que podem ser 

integradas de modo a atender uma demanda específica. 

As principais vantagens de abordagens CBD são o reuso e a diminuição do tempo e 

esforço de desenvolvimento de software. O reuso de componentes evita re-trabalho e trabalho 

adicional para o desenvolvimento de peças de software com propósito similar e, 

conseqüentemente, o tempo e esforço de desenvolvimento tende a diminuir. Além disso, a 

utilização de componentes também facilita o processo de geração de código fonte. 

No contexto da visão de interação com os usuários, o método WE4UIV considera que 

as interfaces de usuário são uma composição de componentes (widgets) inter-relacionados. 

Tais componentes são inicialmente representados em nível de análise e, posteriormente, são 

mapeados, em nível de projeto, para componentes de uma plataforma específica.  
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2.11.6 Utilização de Técnicas de Engenharia de Usabilidade 

A usabilidade é um conceito complexo relacionado à eficiência, eficácia, e satisfação dos 

usuários, mas que geralmente é simplificado pelos processos de software e considerado como 

um requisito não-funcional. A engenharia de usabilidade é uma disciplina emergente que 

estende a engenharia de software tradicional, de modo a considerar a usabilidade como um 

aspecto relevante em todas as etapas do processo de desenvolvimento. 

 A visão de interação com os usuários representa a parte do sistema que deve ser mais 

influenciada pelo conceito de usabilidade, principalmente para aplicações Web, onde a 

audiência é diversificada e, usualmente, estes usuários não são treinados para usar o sistema. 

O método WE4UIV utiliza algumas técnicas efetivas da engenharia de usabilidade. As 

necessidades dos usuários descritas através de cenários de casos de uso são tratadas no 

contexto da visão de interação com os usuários. Esboços de interfaces com o usuário, espécie 

de protótipos não-automatizados, são elaborados visando o envolvimento e concordância dos 

usuários em nível de projeto, bem como para guiar os desenvolvedores na etapa de 

Implementação, quanto à organização e apresentação das interfaces com o usuário. Além 

disso, são propostos artefatos de apoio para considerar boas práticas, baseadas em 

experiências passadas bem sucedidas, relacionadas ao projeto de interfaces com o usuário. 

2.12 Comparação com as Abordagens Relacionadas 

O método WE4UIV representa uma alternativa para o desenvolvimento específico da visão de 

interação com os usuários de aplicações Web. Entretanto, como apresentado anteriormente 

neste capítulo, existem também outros métodos que compartilham da mesma preocupação e 

definem estratégias para tratamento das características específicas de aplicações Web 

relacionadas à interação com os usuários. 

O método WE4UIV possui características em comum com a maioria dessas abordagens, 

tais como, utilização de casos de uso como ponto de partida para identificar as necessidades 

dos usuários, e projeto da navegação e de interfaces com o usuário. Outras características que 

não são “consenso” são compartilhadas com algumas abordagens e diferenciadas com relação 

a outras abordagens, como por exemplo, o uso de UML. A Tabela 1 apresenta um resumo da 

comparação entre o método WE4UIV e as abordagens correlatas, considerando características 

que divergem de acordo com a estratégia adotada. 



 

 

Tabela 1 – Comparação entre o método WE4UIV e as abordagens relacionadas 

 
Aspecto 

 
Abordagem 

Utilização 
de UML 

Interação com a 
Visão Funcional 

Utilização de 
Componentes 

Uso de Técnicas 
de Usabilidade 

Especificação de 
Grupos de Usuários 

Transformação de 
Modelos 

Tratamento 
Hipermídia 

Suporte de 
Ferramenta 

WISDOM 
 

Sim Sim Não Não Sim Não possui Não Não 

OOWS 
 

Sim Sim Não Não Sim Parcialmente 
automatizada 

Não Sim 
(OlivaNova) 

OOHM 
 

Não Não Não Não Não Não possui Não Não 

W2000 
 

Não Não Não Não Não Parcialmente 
automatizada 

Não Sim  
(WAPS) 

WebML 
 

Não Não Não Não Sim Parcialmente 
automatizada 

Sim Sim 
(WebRatio) 

UWE 
 

Sim Não Não Não Não Parcialmente 
automatizada 

Não Sim 
(ArgoUWE) 

OO-H 
 

Não Não Não Sim Não Parcialmente 
automatizada 

Não Sim 
(VisualWADE) 

OODM 
 

Não Sim Não Não Sim Não possui Sim Não 

ADM 
 

Não Não Não Sim Sim Não possui Não Não 

WE4UIV 
 

Sim Sim Sim Sim Não Manual (Análise - 
Projeto) 
Parcialmente 
automatizada (Projeto - 
Implementação 

Não Sim  
(MDD-JSF) 
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Nos parágrafos a seguir, são detalhadas as características utilizadas como base para 

comparação, conforme apresentado na Tabela 1. 

1) Utilização de UML  
O método proposto WE4UIV considera que a UML fornece elementos e mecanismos de 

extensão adequados para representação de aspectos específicos da visão de interação com os 

usuários, tais como navegação, estrutura de interfaces com o usuário, e comunicação com os 

elementos responsáveis pelos serviços do sistema. 

As abordagens correlatas que também utilizam UML para representação de modelos 

que descrevem características da visão de interação com os usuários de aplicações Web são: 

WISDOM, OOWS, e UWE. 

As demais abordagens utilizam elementos de modelagem próprios para representação 

dos modelos propostos. Entre as desvantagens de não utilizar uma linguagem de modelagem 

padrão estão: pouca disponibilidade de ferramentas para dar suporte à notação específica, falta 

de familiaridade pela comunidade de desenvolvedores de software, e conseqüentemente, 

maior tempo de aprendizado. 

2) Interação com a Visão Funcional 
O método WE4UIV incentiva a separação de conceitos e foca apenas na visão de interação 

com os usuários. Entretanto, esta visão é inter-relacionada com a visão funcional, pois esta 

última é responsável pelo atendimento das solicitações vindas das interfaces com o usuário.  

Desta forma, um dos aspectos considerados e especificados pelo método WE4UIV é a 

interação entre os elementos das visões de interação com os usuários e funcional, seguindo o 

padrão MVC [Gamma 94]. Com relação às abordagens correlatas, apenas os métodos 

WISDOM, OOWS, e OODM fornecem meios para a especificação da comunicação entre 

elementos dessas duas visões. 

3) Utilização de Componentes UI 
O método WE4UIV considera que uma interface de usuário, elemento essencial da visão de 

interação com os usuários, é composta por um conjunto de componentes inter-relacionados 

que podem ser reusados, de modo a evitar re-trabalho e acelerar o processo de 

desenvolvimento. 
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Tais componentes são representados independentes de plataforma em nível de análise e, 

posteriormente, são representados em nível de projeto de acordo com uma plataforma 

específica baseado na escolha do projetista. 

Esta é a principal diferença com relação às abordagens relacionadas, pois nenhuma 

delas representa, em nível de projeto, os componentes de interfaces de usuário específicos de 

uma plataforma, que podem ser importados de bibliotecas mantidas por fornecedores de 

software ou pela própria equipe de desenvolvimento. Estes componentes são integráveis e 

encapsulam operações complexas que possibilitam a construção de interfaces com o usuário 

ricas e bem elaboradas. 

4) Utilização de Técnicas relacionadas à Usabilidade 
O método WE4UIV utiliza algumas técnicas da disciplina de engenharia de usabilidade, tais 

como: atendimento das necessidades dos usuários na dimensão específica da visão de 

interação com os usuários; envolvimento dos usuários na elaboração de esboços de interfaces 

com o usuário antes da implementação; e utilização de boas práticas e padrões para o projeto 

de interfaces com o usuário. 

Com relação às abordagens correlatas, apenas os métodos OO-H e ADM compartilham 

a preocupação com aspectos referentes à usabilidade. O método OO-H utiliza um catálogo de 

padrões de interface com usuário que fornecem alternativas de soluções para escolha mais 

adequada para resolução de problemas usuais de interfaces com o usuário. O método ADM 

desenvolve protótipos de interfaces com o usuário através de um processo incremental, bem 

como planeja e realiza avaliações para mensurar a usabilidade de interfaces de usuários. 

5) Especificação de Grupos de Usuários 
As abordagens WISDOM, OOWS, WebML, OODM, e ADM possuem uma preocupação com 

relação a especificação de grupos de usuários para definição das características em comuns de 

cada grupo e para definição de configurações específicas do sistema para atender cada grupo, 

no que diz respeito ao acesso a funcionalidades e conteúdos. 

O método WE4UIV não compartilha dessa preocupação, pois considera que, no 

contexto de aplicações Web, os perfis funcionais e os privilégios de acesso são muito 

dinâmicos. Deste modo, consideramos que para aplicações Web complexas deve existir um 
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módulo específico de controle de acesso para gerenciar de maneira flexível e ágil os 

privilégios e visibilidades das funcionalidades de todo o sistema. 

O sistema SIG@, utilizado como ambiente de experimentação do método WE4UIV, 

possui um módulo de controle de acesso que basicamente funciona da seguinte maneira: são 

definidos perfis funcionais que correspondem a grupos de usuários, tais como, docentes, 

discentes, coordenadores de curso, etc. Uma pessoa pode ter mais de um perfil funcional com 

expiração definida ou calculada. Uma funcionalidade é mapeada em uma transação e esta 

pode conter sub-transações. Por exemplo, a transação de cadastrar turma contém as sub-

transações definir horários, definir docentes, e definir vagas. As transações são relacionadas 

aos perfis funcionais para definição dos privilégios.  

Existe ainda um mecanismo de controle de visibilidade de informações. Por exemplo, 

um coordenador de curso só pode visualizar informações do seu curso específico, já o diretor 

do centro pode visualizar informações do conjunto de cursos ligados ao centro, e o diretor do 

controle acadêmico pode acessar informações de todos os cursos da instituição.  

6) Forma de Transformação de Modelos 
O processo de transformação de um modelo base (origem) em um modelo derivado (destino) 

é definido por um conjunto de regras baseadas em marcas contidas no modelo base. Estas 

marcas geralmente são expressas por meio de mecanismos de extensão da UML (estereótipos, 

restrições, tagged values) ou por comandos em linguagens como QVT, OCL e ATL. 

A transformação entre modelos pode ser realizada das seguintes formas: totalmente 

automatizada, parcialmente automatizada, e manual.  As formas totalmente e parcialmente 

automatizadas necessitam de uma ferramenta para dar suporte ao processo de transformação, 

e a diferença entre elas é que, na parcialmente automatizada, o projetista precisa incorporar 

detalhes manualmente no modelo produzido. Na forma manual, o projetista constrói 

totalmente o modelo com menor nível de abstração. 

O método WE4UIV utiliza a forma manual para transformação de modelos do nível de 

análise para o nível de projeto, pois consideramos que, para o projeto de interfaces com o 

usuário (UI), a composição da UI em termos de componentes depende muito da escolha 

pessoal do projetista. Entretanto, os demais aspectos como o projeto de navegação poderiam 

ser parcialmente automatizados, o que caracteriza então uma limitação do método WE4UIV. 
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O método WE4UIV utiliza a forma parcialmente automatizada para transformação de 

modelos do nível de projeto para o nível de implementação (código fonte) através de uma 

ferramenta de desenvolvimento, apesar de que restrito para a plataforma JSF [JCP 04]. 

Com relação às abordagens relacionadas, os métodos OOWS, W2000, WebML, UWE, 

e OO-H fornecem regras bem definidas para a transformação de modelos nos diferentes níveis 

de abstração. Estes métodos utilizam a forma de transformação parcialmente automatizada, 

através de ferramentas que dão suporte a todo o processo. 

7) Tratamento de Aspectos Hipermídia/Hipertexto 
Os métodos WebML e OODM fornecem meios para tratamento específico de aspectos 

relacionados à porção hipermídia/hipertexto de aplicações Web, no que se refere ao conteúdo 

informativo textual ou multimídia, a mecanismos de busca e localização das informações, e à 

organização física das partes (frames) de páginas Web. 

O método WE4UIV considera que a aplicação Web utiliza um estilo de apresentação 

específico (CSS – Cascading Style Sheets [W3C 07]), que define um padrão de organização e 

de fontes/cores para todas as páginas Web responsáveis pela exibição das funcionalidades do 

sistema. A principal vantagem do uso de CSS é a facilidade de modificação do padrão, que 

automaticamente é refletida em todas as páginas Web do sistema. Entretanto, consideramos 

outra limitação do método WE4UIV o não tratamento adequado dos demais aspectos 

referentes à porção hipermídia/hipertexto de aplicações Web. 

8) Suporte de Ferramenta de Desenvolvimento 
Este trabalho propõe uma ferramenta para apoiar (automatizar) uma atividade, definida pelo 

método WE4UIV, que consiste no processo de transformação de artefatos de projeto descritos 

por modelos UML em um artefato de implementação que representa os arquivos físicos de 

códigos fontes e de configuração, organizados em diretórios. 

A ferramenta de desenvolvimento proposta consiste de um plug-in para o IDE Eclipse 

chamado MDD-JSF (Model-Driven Development for JSF platform) cujo propósito é a geração 

de código fonte para a plataforma JSF a partir de modelos abstratos. Com relação as 

abordagens correlatas, os métodos OOWS, W2000, WebML, UWE, e OO-H apontam, 

respectivamente, as ferramentas OlivaNova, WAPS, WebRatio, ArgoUWE, e VisualWADE, 

para apoiar seus processos de desenvolvimento. 
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2.13 Considerações Finais 

Apesar da proposição nos últimos anos de várias abordagens para tratar as características 

específicas de aplicações Web relacionadas à interação com os usuários, é comum observar 

que os processos de desenvolvimento de software, consolidados nas organizações, não foram 

adaptados e ainda não consideram adequadamente a visão de interação com os usuários com a 

mesma relevância da (predominante) visão funcional. 

A conseqüência desta negligencia é que, mesmo após todos os requisitos funcionais 

serem devidamente capturados e implementados, existe uma contínua insatisfação dos 

usuários com relação ao uso do sistema, o que ocasiona uma grande quantidade de 

solicitações de mudança e, conseqüentemente, re-trabalho e atrasos no projeto. 

Neste sentido, o método WE4UIV propõe uma estratégia alternativa para o tratamento 

específico da visão de interação com os usuários de aplicações Web, tendo como principais 

características: (a) facilidade de integração com os processos de software tradicionais, (b) uso 

de UML para representar os modelos propostos, (c) interação explícita com a visão funcional, 

(d) utilização de componentes reusáveis para composição de interfaces com o usuário, (e) uso 

de técnicas da disciplina de engenharia de usabilidade, e (f) sistemática baseada na derivação 

de modelos no sentido decrescente de níveis de abstração. 

Neste capítulo, inicialmente foram apresentadas resumidamente nove das principais 

abordagens relacionadas a este trabalho, em seguida foram apresentadas às características do 

método proposto WE4UIV para possibilitar, finalmente, a descrição das devidas comparações 

entre o método proposto e as abordagens relacionadas. 

As abordagens apresentadas neste capítulo são relacionadas ao método proposto, pois 

compartilham basicamente a mesma preocupação com relação ao problema supracitado. Estas 

abordagens são as mais referenciadas na literatura científica especializada e apresentam 

estratégias distintas para tratar do mesmo problema recorrente. 

A comparação entre o método WE4UIV e as abordagens relacionadas se baseou nos 

seguintes aspectos: (1) utilização de UML, (2) interação com a visão funcional, (3) utilização 

de componentes, (4) utilização de técnicas relacionadas à usabilidade, (5) especificação de 

grupos de usuários, (6) forma de transformação de modelos, (7) tratamento de aspectos 

hipermídia/hipertexto, e (8) suporte de ferramentas de desenvolvimento. 
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Capítulo 3 

3 Base Conceitual do Trabalho 

 

Este trabalho visa atenuar um problema recorrente observado no processo de desenvolvimento 

de aplicações Web, mais especificamente no que diz respeito à interação com os usuários. 

Para tanto, o trabalho se apóia em abordagens atuais e consolidadas que fornecem 

mecanismos que podem ser aplicados no contexto do desenvolvimento da visão de interação 

com os usuários de aplicações Web. 

Neste capítulo são apresentados os processos, técnicas, plataformas, frameworks, e 

padrões de projeto que fornecem a base conceitual para o desenvolvimento do método 

WE4UIV proposto por este trabalho. 
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3.1 Visão Geral 

Inicialmente, para contextualizar a importância de um método para atendimento específico de 

aplicações Web, são apresentados os principais aspectos que diferenciam o processo de 

desenvolvimento deste tipo de aplicação em relação ao desenvolvimento de aplicações 

tradicionais. 

Em seguida, são apresentadas as seguintes abordagens que influenciam e fornecem a 

base conceitual para o método WE4UIV proposto neste trabalho: 

a) Linguagens baseadas em XML e o padrão XMI: existem linguagens baseadas em XML 

para a especificação da estrutura e do comportamento de interfaces com o usuário. O 

padrão XMI serve para representar o conteúdo dos modelos UML em um esquema XML 

bem definido. No contexto deste trabalho, o mecanismo de geração de código fonte utiliza 

como entrada modelos abstratos cujo conteúdo é descrito no formato XML. 

b) Abordagem MDA: é um framework para o desenvolvimento de métodos MDD (Model-

Driven Development). O método WE4UIV se propõe a ser dirigido a modelos e, para 

tanto, segue os princípios e conceitos definidos na abordagem MDA. 

c) Padrão de projeto MVC: amplamente utilizado por plataformas de implementação da 

visão de interação com os usuários. A separação de conceitos entre a parte referente a 

interfaces com o usuário da lógica de negócio, especificada por este padrão de projeto, é 

seguida pelo método WE4UIV. 

d) Plataformas baseadas em componentes: definem estratégias para a implementação de 

interfaces com o usuário baseadas em componentes. O método WE4UIV é dirigido pelo 

conceito de componentes e, portanto, ele seria inviável se não existissem ou fossem raras 

as plataformas de implementação baseadas em componentes. 

e) Engenharia de Usabilidade: fornece técnicas e recomendações aplicáveis ao contexto de 

aplicações Web. O método WE4UIV é influenciado por abordagens da engenharia de 

usabilidade. 
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3.2 Desenvolvimento baseado na Web versus tradicional  

Segundo Ahmad [Ahmad 05], as principais diferenças na engenharia de aplicações Web que 

influenciam o processo de desenvolvimento são as seguintes: maior ênfase nas interfaces com 

o usuário e no conteúdo, rápida mudança tecnológica, incremento da importância dos 

atributos de qualidade, incerteza de cliente, mudança nos requisitos de negócio, prazo 

reduzido para entrega inicial, curto ciclo de evolução e manutenção, e alta competitividade. 

A Tabela 2 [Mendes 06] apresenta um conjunto de aspectos como parâmetros de 

comparação entre abordagens baseadas na Web e abordagens tradicionais. 

Tabela 2 – Comparação entre abordagens baseadas na Web e tradicional  

Aspecto Abordagens baseadas na Web Abordagens tradicionais 
Características 
da aplicação 

Integração de numerosos componentes (ex: 
COTS, scripts, arquivos multimídia, banco 
de dados, arquivos XML/HTML/SGML), 
distribuição, aplicação multiplataformas, e 
conteúdo acessado através de estruturas de 
navegação com hiperlinks. 

Integração de componentes não tão 
numerosos (ex: COTS e banco de dados), 
aplicação em uma única plataforma. 

Tecnologias 
primárias 

Frameworks de implementação (J2EE, 
.NET), HTML, AJAX, XML, middleware. 

Linguagens orientadas a objetos, geradores 
de código, e ferramentas CASE. 

Aspectos  
mais relevantes 

Confiabilidade, usabilidade, e segurança. Time to market (tempo para construção do 
produto, da idéia até a comercialização).  

Disponibilidade 
da aplicação 

Durante todo o ano (24/7/365). Exceto para poucos domínios de aplicação, 
não há necessidade de 24/7/365. 

Clientes Grande faixa de grupos, conhecidos e 
desconhecidos, residindo localmente ou 
remotamente. 

Geralmente grupos conhecidos confinados 
em departamentos ou organizações. 

Taxa de 
atualização 

Freqüentemente, sem releases específicos, 
ciclos de manutenção de dias ou horas. 

Releases específicos, ciclos de manutenção 
variando de uma semana a vários anos. 

Profissionais 
envolvidos 

Programadores e projetistas Web, gerentes 
de projeto, projetistas gráficos, projetistas 
de banco de dados, escritores, especialistas 
em segurança, especialistas em usabilidade. 

Profissionais de TI com conhecimento em 
programação, projeto de banco de dados, e 
gerenciamento de projeto. 

Disciplinas 
envolvidas 

Engenharias: de software, de usabilidade, 
hipermídia, e de informação. 

Engenharias de software e de usabilidade. 

Aspectos 
legais, sociais, 
e éticos 

Conteúdo pode ser copiado e distribuído 
sem permissão ou restrições de copyright e 
direitos de propriedade. 
Aplicações devem levar em consideração 
todos os grupos de usuários inclusive os 
com necessidades especiais. 

Conteúdo pode também ser copiado, mas 
com infração de privacidade e copyright. 

Projeto e 
estruturação da 
informação 

Conteúdo estruturado e não estruturado, 
uso de hiperlinks para construção de 
estruturas de navegação. 

Conteúdo estruturado. 
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3.3 Linguagens baseadas em XML e o Padrão XMI 

Os modelos abstratos que especificam as diferentes visões (funcional, dados, interação com os 

usuários, entre outras) de uma aplicação Web são representados através de linguagens de alto 

nível como UML, cuja notação é composta por elementos gráficos, como retângulos, elipses, 

setas, entre outros, o que facilita a compreensão da equipe técnica e de usuários leigos. 

Entretanto, para uma implementação automatizada, apenas o conteúdo semântico dos 

modelos é necessário, e estes devem ser descritos através de linguagens estruturadas, de modo 

a facilitar o processo de geração de código. No contexto da visão de interação com os 

usuários, existem linguagens de marcação baseada em XML com o propósito de descrever a 

estrutura e o comportamento de interfaces com o usuário. Além disso, para UML existe um 

padrão definido para representar o seu meta-modelo em formato baseado em XML. 

A seguir são apresentadas resumidamente as principais linguagens baseadas em XML 

para a descrição de aspectos relacionados a interfaces com o usuário, bem como o padrão 

XMI. 

XIML – eXtensible Interface Markup Language [Puerta 01] é uma linguagem baseada em 

XML que fornece suporte à definição e à inter-relação de itens de interação descritos nas 

interfaces com o usuário. XIML oferece um mecanismo padrão para o intercâmbio de dados 

entre ferramentas e aplicações desde o projeto até a operação e manutenção de interfaces com 

o usuário. A idéia é permitir que modelos de projeto possam ser transformados em soluções 

de implementação multiplataformas. 

UIML – User Interface Markup Language [Phanouriou 02] é uma linguagem baseada em 

XML que visa especificar interfaces com o usuário independentes de plataforma, a partir da 

qual se pode gerar código fonte em diferentes linguagens de programação. A especificação de 

uma interface com o usuário em UIML descreve a aparência, a interação com os usuários, e a 

comunicação com o núcleo funcional da aplicação. 

XUL – XML User Interface Language [Boswell 02] é uma linguagem que visa descrever 

interfaces com o usuário a partir de componentes básicos, tais como botão, caixa de texto, 

caixa de checagem, entre outros. XUL é específica para aplicações que necessitam estar 

instaladas no lado cliente, permitindo assim o desenvolvimento de interfaces com o usuário 

on-line ou off-line, sem a necessidade de um navegador. 
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XICL – eXtensible Markup Language for User Interface and Components [Sousa 03a] é uma 

linguagem de marcação para a descrição de interfaces com o usuário e de componentes de 

interface com o usuário para aplicações Web. Os componentes XICL são descritos a partir de 

componentes HTML e de componentes nativos da própria XICL. Associado a esta linguagem 

está um ambiente de desenvolvimento, o XICL Studio [Sousa 03b], que consiste de um editor, 

uma biblioteca de componentes e um tradutor. 

XMI – XML Metadata Interchange [OMG 03b] é um modelo para definição, intercâmbio, 

manipulação, e integração de objetos e dados XML. XMI define um padrão para integração 

de ferramentas, repositórios, aplicações, e data warehouses. O uso mais comum de XMI é 

como um formato de intercâmbio de modelos UML construídos por diferentes ferramentas de 

modelagem baseadas em UML. XMI é um padrão internacional definido pela norma ISO/IEC 

19503 [ISO 05]. XMI está na segunda versão, compatível com a segunda versão da UML, 

porém, esta segunda versão é substancialmente diferente da primeira. 

Neste trabalho, modelos de projeto descritos em UML são utilizados para especificar a 

estrutura e comportamento de interfaces com o usuário de aplicações Web, visando à geração 

de código fonte. Existem várias ferramentas de modelagem baseadas em UML, tais como 

ArgoUML [Tigris 07], Together [Borland 08], e Rational Rose Modeler [IBM 08], que dão 

suporte ao padrão XMI e possuem funcionalidades para exportar o projeto UML (informações 

semânticas dos modelos) para arquivos texto no formato XMI. 

O mecanismo de geração de código referente aos elementos da camada de interação 

com os usuários de aplicações Web, proposto neste trabalho, se baseia no conteúdo de 

arquivos texto no formato XMI. Entretanto, apenas a segunda versão (.uml2) do padrão XMI 

é reconhecida pelo mecanismo de geração de código. 

3.4 A abordagem MDA 

A abordagem MDA (Model-Driven Architectute) [OMG 03a] é um framework que fornece a 

base conceitual para construção de métodos de desenvolvimento dirigidos a modelos (MDD). 

Os propósitos da abordagem MDA são os seguintes: (1) separar a especificação de um 

sistema dos detalhes de implementação; (2) fornecer meios para o desenvolvimento de 

software a partir de modelos e transformações entre modelos; e (3) possibilitar que a mesma 

especificação possa ser utilizada para implementação em múltiplas plataformas. 
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3.4.1 Principais Conceitos da abordagem MDA 

Modelo – é uma especificação formal da função, estrutura e comportamento de um sistema 

em um determinado contexto, e de um ponto de vista específico. Um modelo é representado 

por uma combinação de formas e texto, e tipicamente usa uma notação formal como UML. 

Dirigido a Modelo – descreve uma abordagem para o desenvolvimento de software onde 

modelos são usados como uma fonte primária para documentação, análise, projeto, 

construção, implantação e manutenção de um sistema. 

Arquitetura – é uma especificação das partes e conectores do sistema, e as regras para 

interações das partes usando os conectores. No contexto da MDA, essas partes, conectores e 

regras são expressos via um conjunto de modelos inter-relacionados. 

Plataforma – é um conjunto de subsistemas e tecnologias que fornecem um conjunto 

coerente de funcionalidades através de interfaces e padrões de uso. 

Visão – é uma técnica de abstração para focar em um conjunto particular de preocupações e 

suprimir os detalhes irrelevantes. Uma visão pode ser representada por um ou mais modelos. 

Visões MDA – são especificadas três visões: independente de computação, independente de 

plataforma e específica de plataforma. A visão independente de computação foca no contexto 

e requisitos de um sistema sem considerações sobre sua estrutura e processamento. A visão 

independente de plataforma foca nas capacidades operacionais de um sistema, mostrando 

somente as partes de uma especificação que sejam independentes de plataforma. A visão 

específica de plataforma complementa uma visão independente de plataforma com detalhes 

relacionados ao uso de uma plataforma específica. 

3.4.2 Modelos da abordagem MDA 

A abordagem MDA especifica três modelos correspondentes às visões. Estes modelos podem 

ser descritos como camadas de abstração, onde em cada camada pode ser construído um 

conjunto de modelos que descrevem uma visão mais específica do sistema (funcional, dados, 

interação com os usuários, informação, arquitetura, etc.). 

Modelo Independente de Computação (CIM) – é referenciado como um modelo de 

domínio ou negócio. Este modelo apresenta o que é esperado o sistema fazer, mas omite todas 

as informações sobre tecnologia e implementação. 
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Modelo Independente de Plataforma (PIM) – exibe um grau suficiente de independência 

para que seja possível seu mapeamento para uma ou mais plataformas. Este modelo é obtido 

pela definição de um conjunto de serviços de modo que sejam abstraídos detalhes técnicos. 

Modelo Específico de Plataforma (PSM) – combina as especificações do PIM com os 

detalhes requeridos para estipular como um sistema usa um tipo específico de plataforma. 

3.4.3 Transformação de Modelos na abordagem MDA 

Um sistema complexo consiste de vários modelos inter-relacionados, organizados em 

camadas de abstração, com regras de mapeamento que descrevem a transformação de um 

modelo em outro, com base em marcas geralmente expressas por meio de Profiles UML.  

As transformações entre modelos podem ser horizontais, quando ocorrem na mesma 

camada de abstração (ex: PSM → PSM), ou verticais, quando ocorrem entre camadas 

distintas (ex: PIM → PSM).  

Existem diversas ferramentas [Compuware 06][IBM 06][Truyen 05] para apoiar o 

desenvolvimento de aplicações Web, baseadas no processo de transformação de modelos da 

abordagem MDA. A Figura 1 apresenta didaticamente o processo de transformação entre 

modelos, onde as diversas visões do sistema (entre elas a visão de interação com o usuário) 

podem ser construídas a partir da sistemática de transformação de modelos. 
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Figura 1 – Processo de transformação MDA 
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3.5 O padrão de projeto MVC 

O padrão de projeto MVC (Model – View – Controller) [Buschmann 96] é utilizado como 

base conceitual por muitos frameworks para contrução de interface com o usuário. O padrão 

MVC propõe a separação da apresentação dos dados (visão) e da lógica de negócio (modelo), 

e define uma interface de comunicação (controlador) entre esses elementos. 

O padrão MVC divide a aplicação em três camadas – modelo, visão, e controlador – e 

desacopla suas respectivas responsabilidades. Cada camada manipula tarefas específicas e 

possui responsabilidades para com as outras camadas. 

Modelo: representa o núcleo funcional da aplicação, controla dados e lógicas de negócio. O 

modelo notifica as visões quando ele sofre alterações e fornece meios para a visão perguntar 

sobre seu estado. O modelo encapsula as funcionalidades da aplicação e fornece meios para o 

controlador invocar essas funcionalidades. 

Visão: responsável pela interação com os usuários, fornece uma ou mais representações 

gráficas dos dados do modelo. A visão recebe e especifica como os dados serão apresentados, 

atualiza a apresentação dos dados quando o modelo sofre mudanças, e também repassa as 

entradas dos usuários para o controlador. 

Controlador: processa os eventos dos usuários, os quais podem resultar em atualizações no 

modelo ou em manipulação direta na visão. O controlador interpreta as entradas dos usuários 

e as mapeia em ações para serem realizadas pelo modelo. Além disso, o controlador seleciona 

a próxima visão a ser exibida, baseado nas interações dos usuários e no resultado das 

operações do modelo. Uma aplicação tipicamente possui um controlador para cada conjunto 

de funcionalidades relacionadas. 

Entre as vantagens do padrão MVC em separar as responsabilidades entre os objetos 

modelo, visão, e controlador estão: (1) redução da duplicidade de código e maior facilidade na 

manutenção das aplicações; (2) maior facilidade na manipulação de dados, se novas fontes 

forem adicionadas ou se a representação dos dados mudarem, já que a lógica de negócio é 

mantida separada dos dados; e (3) maior facilidade para atender novos tipos de cliente, pois 

não é necessário mudar a lógica de negócio com a inclusão de cada novo tipo de cliente. 
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3.6 Plataformas baseadas em Componentes para Aplicações Web 

As aplicações Web usualmente não possuem interfaces com o usuário tão ricas e elaboradas, 

quando comparadas a aplicações desktop que utilizam “clientes” instalados nas máquinas dos 

usuários. 

As aplicações desktop possuem interfaces com o usuário sofisticadas por conta da 

utilização de bibliotecas de componentes especializadas mantidas por fornecedores de 

software. Esses componentes encapsulam comportamento complexo de difícil implementação 

e funcionam como uma caixa preta, onde basta informar os parâmetros requeridos para que o 

resultado seja apresentado em um formato pré-definido.  

Como conseqüência da necessidade de desenvolvimento de aplicações Web mais 

elaboradas, logo surgiram tecnologias para a construção de interfaces com o usuário baseadas 

em componentes. Entretanto, estas tecnologias ainda apresentavam problemas de maturidade, 

como lentidão e dependência de aplicaticos específicos instalados no lado cliente. 

Com o advento da Web 2.0, cujo elemento-chave é o modelo AJAX (Asynchronous 

Javascript And XML) que possibilita a criação de aplicações RIA (Rich Internet Applications), 

as tecnologias para construção de interfaces com o usuário baseadas em componentes 

voltaram a ficar em evidência, pois podem ser associadas a este modelo. 

Entre as plataformas baseadas em componentes que mais se destacam estão ASP.NET 

[Microsoft 02] e JSF [JCP 04]. Estas plataformas são similares e utilizam uma estratégia 

baseada no padrão de projeto MVC para a construção da visão de interação com o usuário de 

aplicações Web. Nas subseções a seguir estas plataformas são detalhadas.  

Existem ainda outras plataformas baseadas em componentes para o desenvolvimento de 

aplicações Web, como Swing [Sun 07b], Struts [Apache 07], Flex [Adobe 08], e OpenLaszlo 

[OpenLaszlo 08]. Entretanto, não faz parte do escopo deste trabalho fazer qualquer tipo de 

comparação entre plataformas de desenvolvimento. 

Além disso, existem tecnologias alternativas para a construção de interfaces com o 

usuário mais sofisticadas como Applets [Sun 06] e Flash [Adobe 07]. Porém, estas 

abordagens têm como desvantagem a exigência de instalação de plug-ins nos navegadores e 

muitas vezes os usuários não possuem privilégio de instalação de software em suas máquinas. 
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3.6.1 A plataforma ASP.NET 

Active Server Pages.NET (ASP.NET) é a infra-estrutura disponibilizada pelo framework 

.NET para construção de aplicações Web dinâmicas. A plataforma ASP.NET, também 

conhecida como ASPX, fornece meios para tornar as interfaces com o usuário de aplicações 

Web tão elaboradas e ricas quanto às de aplicações desktop. 

As principais características da plataforma ASPX são: (1) manipular elementos HTML 

como objetos; (2) manter automaticamente o estado e os controles da página durante o ciclo 

de vida de processamento da página; (3) compilar todas as páginas antes da execução, o que 

melhora o desempenho da aplicação; (4) armazenar arquivos de configuração no formato 

XML, o que simplifica a aplicação de novas configurações e muitas vezes sem requerer 

reinicialização do servidor; e (5) possibilidade de criação de componentes de interface com o 

usuário customizados. 

Na plataforma ASPX, uma interface com o usuário é construída através de um conjunto 

de controles (componentes) integrados. Estes controles podem ser básicos (botão, campo de 

entrada de texto, caixa de checagem, etc.), complexos (calendário, grade de dados, entre 

outros), ou customizados (criados pela equipe de desenvolvimento). 

A plataforma ASPX promove, através da técnica chamada code-behind, a separação da 

porção de interface com o usuário da página Web da sua lógica de negócio. Para tanto, todo o 

código relacionado à interface com o usuário é escrito em um arquivo (.aspx) e a lógica de 

negócio em outro arquivo (.cs para linguagem C#). Estes dois arquivos são associados através 

de uma diretiva chamada Page na página ASPX. Quando a página ASPX é compilada, é feita 

uma verificação na diretiva Page para localizar a lógica de negócio associada. 

3.6.2 A plataforma JSF 

Java Server Faces (JSF) é uma especificação, baseada no padrão de projeto MVC, para 

construção de interfaces com o usuário sofisticadas para aplicações Web. A plataforma JSF é 

uma alternativa, não-proprietária, à plataforma ASP.NET. 

As principais características da plataforma JSF são as seguintes: (1) separação bem 

definida dos aspectos relacionados à interface com o usuário, lógica de negócio, e navegação; 

(2) possibilidade de utilização de componentes de interface com o usuário pertencentes a 

bibliotecas mantidas e disponibilizadas por diferentes fornecedores; (3) disponibilização de 
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uma API (Application Programming Interface) que permite estender componentes existentes, 

bem como o desenvolvimento de novos componentes; e (4) ser suportada por ferramentas de 

vários fabricantes, tais como plug-in JSF para o Eclipse [Eclipse 07], Java Studio Creator 

[Sun 07a], JBuilder [Borland 07], MyEclipse [Genuitec 07], entre outros.  

Este trabalho utiliza a plataforma JSF como prova de conceito para implementação da 

camada de interação com os usuários de aplicações Web. A plataforma JSF foi escolhida por 

ser não proprietária e mantida por um consórcio de empresas. Diante disto, no parágrafo a 

seguir é apresentado um exemplo prático da construção de uma aplicação simples usando a 

plataforma JSF.  

Exemplo de uma aplicação JSF 
Para a construção de uma aplicação JSF são necessários, basicamente, os seguintes elementos: 

(1) uma página Web que define a interface com usuário com seu conjunto de componentes, 

descrita em arquivo com extensão .jsf ou .jsp; (2) uma classe java bean (.java) responsável 

por gerenciar os eventos da interface com o usuário; e (3) um arquivo de configuração 

chamado faces-config.xml que registra o bean e as regras de navegação. 

A aplicação usada como exemplo consiste de uma página Web inicial, onde o usuário 

informa o nome e a senha, clica em um botão login, e então é apresentada uma nova página 

Web com uma mensagem de boas vindas, seguida do nome do usuário informado. 

A Tabela 3 apresenta as linhas de código referente à página Web inicial chamada 

login.jsp. Na plataforma JSF, as principais observações relacionadas ao código de uma página 

Web são descritas a seguir, utilizando como base o exemplo apresentado na Tabela 3. 

O código é estruturado através de tags. O início do código descreve a declaração das 

bibliotecas de componentes (linhas 2 e 3). Caso seja utilizado algum componente customizado 

pertencente a uma biblioteca mantida pela equipe de desenvolvimento, esta também deve ser 

declarada, por exemplo: <%@ taglib uri="/WEB-INF/MyLibrary.tld" prefix="my" %> . 

Posteriormente, o corpo principal da página Web é montado através de um conjunto de 

componentes UI, referenciados através do prefixo da biblioteca seguido do nome do 

componente. No exemplo, as tags h:inputText (linha 14), h:inputSecret (linha 18), e 

h:commandButton (linha 22) correspondem ao campo texto, campo de senha, e botão de 

acionamento, respectivamente. 
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 Tabela 3 – Página Web login.jsp 

1.  <html> 
2.   <%@ taglib uri=”http://java.sun.com/jsf/core” prefix=”f” %> 
3.   <%@ taglib uri=”http://java.sun.com/jsf/html” prefix=”h” %> 
4. 
5.   <f:view> 
6.      <head> 
7.         <title>Uma aplicação JSF Simples</title> 
8.      </head> 
9.      <body> 
10.        <h:form> 
11.           <table> 
12.              <tr> 
13.                 <td>Nome:</td> 
14.                 <td><h:inputText value=”#{usuario.nome}”/></td> 
15.              </tr> 
16.              <tr> 
17.                 <td>Senha:</td> 
18.                 <td><h:inputSecret value=”#{usuario.senha}”/></td> 
19.              </tr> 
20.           </table> 
21.           <p> 
22.              <h:commandButton value=”Login” action=”login”/> 
23.           </p> 
24.        </h:form> 
25.     </body> 
26.  </f:view> 
27. </html> 

 
Para continuar a exemplificação, se faz necessária a apresentação do código da classe 

java bean, responsável por tratar os eventos da página Web. A Tabela 4 apresenta as linhas de 

código da classe UsuarioBean.java. 

Os componentes UI são associados a propriedades de objetos das classes java bean. No 

exemplo, o atributo value=”#usuario.nome” (linha 14 da Tabela 3) associa o campo texto 

com a propriedade nome do objeto usuario. Quando a página Web é apresentada, o método 

getNome (linha 8 da Tabela 4) é chamado para obter o valor atual da propriedade nome. 

Quando a página é submetida, o método setNome (linha 9 da Tabela 4) é invocado para 

preencher a propriedade nome do objeto usuario com o valor informado pelo usuário.  

Tabela 4 – Classe UsuarioBean.java 

1.  package com.corejsf; 
2. 
3.  public class UsuarioBean { 
4.     private String nome; 
5.     private String senha; 
6. 
7.     //Propriedade: nome 
8.     public String getNome() { return nome; } 
9.     public void setNome(String novoValor) { nome = novoValor; } 
10. 
11.    //Propriedade: senha 
12.    public String getSenha() { return senha; } 
13.    public void setSenha(String novoValor) { senha = novoValor; } 
14. } 
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A Tabela 5 apresenta o conteúdo do arquivo de configuração faces-config.xml, cujo 

propósito é registrar o bean (linhas 8-12), e definir as regras de navegação (linhas 14-20). 

 O registro consiste em nomear (apelidar) o bean (linha 9), identificar o caminho da 

classe java que o implementa (linha 10),  e definir seu escopo (linha 11). O escopo session 

significa que o objeto bean fica disponível para um usuário durante toda a sessão. Para cada 

usuário da aplicação é associada uma instância distinta do objeto bean. 

Uma regra de navegação especifica qual página Web deve ser apresentada após um 

determinado evento. A regra de navegação consiste em identificar a página Web origem 

(linha 15), identificar o evento (linha 17), e identificar a página Web destino (linha 18). 

Tabela 5 – Arquivo de configuração faces-config.xml 

1.  <?xml version=”1.0”?> 
2. 
3.  <!DOCTYPE faces-config PUBLIC 
4.    “-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JavaServer Faces Config 1.0//EN” 
5.    “http://java.sun.com/dtd/web-facesconfig_1_0_dtd”> 
6. 
7.  <faces-Config> 
8.     <managed-bean> 
9.        <managed-bean-name>usuario</managed-bean-name> 
10.       <managed-bean-class>com.corejsf.UsuarioBean</managed-bean-class> 
11.       <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> 
12.    </managed-bean> 
13. 
14.    <navigation-rule> 
15.       <from-view-id>/login.jsf</from-view-id> 
16.       <navigation-case> 
17.          <from-outcome>login</from-outcome> 
18.          <to-view-id>/boasVindas.jsf</to-view-id> 
19.       </navigation-case> 
20.    </navigation-rule> 
21. </faces-Config> 

 
Para finalizar, quando o usuário clicar no botão login (linha 22 da Tabela 3) da página 

Web login.jsp, deve haver uma navegação para a página Web boasVindas.jsp. A Tabela 6 

apresenta as linhas de código da página Web boasVindas.jsp. 

Tabela 6 – Página Web boasVindas.jsp 

1.  <html> 
2.   <%@ taglib uri=”http://java.sun.com/jsf/core” prefix=”f” %> 
3.   <%@ taglib uri=”http://java.sun.com/jsf/html” prefix=”h” %> 
4. 
5.   <f:view> 
6.      <body> 
7.        <h3> Bem-vindo, <h:outputText value=”#{usuario.nome}”/> </h3> 
8.     </body> 
9.   </f:view> 
10. </html> 
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3.7 Engenharia de Usabilidade 

A engenharia de usabilidade é uma extensão da engenharia de software, onde todas as etapas 

do processo de desenvolvimento são influenciadas pelo conceito de usabilidade. A 

usabilidade é definida como a extensão para que um produto possa ser usado pelos usuários 

para obtenção de objetivos específicos com eficiência, eficácia e satisfação [ISO 98]. 

A engenharia de usabilidade engloba os aspectos, métodos, e técnicas relacionados ao 

desenvolvimento de sistemas usáveis do ponto de vista dos usuários. Nas subseções a seguir, 

são apresentados princípios de um processo centrado em usuários, a descrição de processos 

centrados em usuários e métodos de avaliação de usabilidade, e princípios para o projeto de 

interfaces com o usuário. 

3.7.1 Princípios do processo UCSD 

O UCSD (User-Centred Systems Design) [Seffah 05] é um framework de processo com foco 

na usabilidade durante todas as etapas de desenvolvimento e, também, durante todo o ciclo de 

vida do sistema. O UCSD é baseado nos seguintes princípios: 

(1) Foco nos usuários – todos os membros de um projeto devem entender os objetivos da 

atividade, o contexto de uso, quem são os usuários, seus objetivos e tarefas, porquê e como 

eles realizam suas tarefas, como se comunicam, cooperam e interagem, etc. Isto ajuda a criar e 

manter o foco nas necessidades dos usuários ao invés de um foco técnico. 

(2) Envolvimento ativo dos usuários – usuários representativos devem participar ativamente 

do processo de desenvolvimento e do ciclo de vida do sistema. Os usuários também devem 

ser envolvidos em atividades como desenvolvimento organizacional e projeto de novas 

práticas de trabalho. 

(3) Desenvolvimento de sistemas evolucionários – como é impossível conhecer exatamente 

o que construir no começo, se faz necessária uma abordagem que permita iterações contínuas 

e entregas incrementais. Em cada iteração deve-se ter uma análise adequada das necessidades 

dos usuários e do contexto de uso, bem como uma avaliação documentada com sugestões 

concretas para modificações. 
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(4) Projeto simples – o projeto deve ser representado de modo a ser facilmente entendido 

pelos usuários e demais interessados. As representações e terminologia devem ser de fácil 

compreensão para que todos possam conhecer inteiramente as conseqüências do projeto.  

(5) Prototipação – protótipos devem ser construídos em cooperação com os usuários para 

possibilitar a visualização de idéias e soluções de projeto. Esboços em papel, maquetes e 

protótipos podem ser usados para dar suporte ao processo criativo e a elicitação de requisitos.  

(6) Avaliar uso no contexto – metas de usabilidade devem ser especificadas e o projeto deve 

ser baseado em critérios específicos. Os comportamentos, reações, opiniões e idéias dos 

usuários devem ser observados, registrados e analisados.  

(7) Atividades de projeto concisas e explícitas – o processo de desenvolvimento deve conter 

atividades de projeto dedicadas à usabilidade. Os projetos de interface com o usuário e de 

interação são de grande importância para o sucesso do sistema. A interação do usuário e a 

usabilidade devem resultar em atividades de projeto prioritárias e estruturadas. 

(8) Atitude profissional – diferentes partes e aspectos do processo de desenvolvimento 

requerem conjuntos distintos de habilidades e expertise. O trabalho deve ser realizado por 

equipes multidisciplinares. Uma atitude profissional é requerida para facilitar a cooperação e a 

eficiência da equipe. 

(9) Envolvimento de especialistas em usabilidade – na equipe de desenvolvimento deve 

existir um profissional experiente em usabilidade (projetista de usabilidade) ou até mesmo um 

grupo de usabilidade. O projetista de usabilidade deve ter poder de decisão sobre assuntos que 

afetam a usabilidade do sistema. 

(10) Projeto holístico – quando o software é desenvolvido para dar suporte a atividades de 

trabalho, a organização do trabalho, práticas de trabalho, papéis, etc., devem ser modificados. 

Desta forma, todos os aspectos devem ser projetados em paralelo, o que inclui interfaces com 

o usuário e interação, ajuda on-line, manuais, treinamento, ambiente de trabalho, aspectos de 

saúde e segurança, etc. 

(11) Customização do processo – usabilidade não pode ser obtida sem um processo centrado 

no usuário. Entretanto, os métodos usados e a ordem das atividades devem ser customizados e 

adaptados para uma organização e projeto com base nas suas necessidades particulares. 
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(12) Atitude centrada no usuário – todas as pessoas envolvidas no projeto devem estar 

cientes e comprometidas com a importância da usabilidade e com o envolvimento do usuário, 

mas o grau de conhecimento pode diferir, dependendo do papel e fase do projeto. 

3.7.2 Processos centrados em Usuários 

A comunidade HCI (Human-Computer Interaction) tem proposto uma gama de processos de 

desenvolvimento centrados em usuários, visando resolver problemas recorrentes encontrados 

na engenharia de sistemas interativos. Nos parágrafos a seguir são apresentadas as principais 

abordagens coletadas na literatura especializada. 

Projeto baseado em Cenários 
O projeto baseado em cenários [Rosson 02] é uma abordagem centrada em diferentes estágios 

de definição de cenários. Cenário é um conceito conhecido tanto pela comunidade HCI (por 

dirigir análise de tarefas), como pela comunidade de engenharia de software (como instâncias 

de casos de uso). Os cenários são usados para clarificar requisitos de usabilidade e para 

conduzir o processo de projeto iterativo. Eles descrevem um sistema planejado da perspectiva 

de um ou mais usuários reais ou realísticos; capturam objetivos, intenções, e reações dos 

usuários; e melhoraram a comunicação entre usuários, projetistas, e outros interessados, já que 

são formulados em linguagem natural o que possibilita o entendimento de todos. 

Projeto Contextual 
O projeto contextual [Beyer 98] enfatiza os aspectos comportamentais do processo de projeto 

do sistema. Nesta abordagem, os resultados do projeto contextual são entradas para o processo 

de engenharia de requisitos. As atividades chave do projeto contextual são: observar e 

entrevistar o cliente, construir e consolidar modelos de trabalho, redesenhar modelos de 

trabalho, e projetar o sistema. 

Ciclo de Vida de Engenharia de Usabilidade 
O ciclo de vida de engenharia de usabilidade [Mayhew 99] visa redesenhar o processo 

completo de desenvolvimento de software a cerca de conhecimentos, métodos e atividades de 

engenharia de usabilidade. Este processo inicia com uma análise estruturada de requisitos se 

preocupando com aspectos de usabilidade. Os dados obtidos da análise de requisitos são 

usados para definir objetivos de usabilidade explícitos e mensuráveis para o sistema proposto. 
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Nesta abordagem os objetivos de usabilidade são definidos através de métodos como projeto 

de modelo conceitual, maquetes de interfaces com o usuário, prototipação, e testes. 

Projeto centrado no Uso 
O projeto centrado no uso [Ferre 03] é baseado em um modelo de processo chamado modelo 

de atividade para projeto centrado no uso. O modelo de atividade descreve um processo que 

inicia com as atividades de modelagem colaborativa de requisitos, modelagem de tarefas, e 

modelagem de domínio, visando elicitar requisitos básicos do sistema planejado. A fase de 

análise de requisitos é seguida pelas atividades de projeto de modelagem de conteúdo de 

interface e modelagem de implementação. Essas atividades são continuamente repetidas até 

que o sistema ultrapasse as inspeções de usabilidade realizadas após cada iteração. 

Processo UPi 
O processo UPi [Sousa 05] é baseado nas atividades do RUP e propõe a integração de práticas 

HCI e de engenharia de software visando facilitar a comunicação de profissionais de ambas as 

áreas, a participação efetiva dos usuários para aumentar sua satisfação, e a concretização de 

requisitos de usabilidade nas interfaces com o usuário para aumentar o nível de usabilidade. 

Nesta abordagem, os principais artefatos relacionados à interface com os usuários são: 

plano de definição de interface com o usuário e protótipos de interface com o usuário. 

O plano de definição de interface com o usuário especifica quais objetos visuais e 

padrões de usabilidade devem fazer parte da interface com o usuário, através das seguintes 

etapas: (1) reunir a equipe técnica para definir valor (na escala de um a cinco) para cada 

objeto visual e padrão de usabilidade; (2) reunir grupos de usuários para atribuir um peso (na 

escala de um a cinco) para cada requisito não-funcional especificado; e (3) usar um algoritmo 

para calcular o objeto visual e padrão de usabilidade a ser usado na interface com o usuário. 

Os protótipos de interface com o usuário servem para apresentar e discutir com os 

usuários as possíveis alternativas de projeto de interfaces com o usuário. Nesta abordagem os 

projetistas de interface com o usuário iniciam a avaliação pelos usuários com um conjunto de 

esboços alternativos em papel. Com papel e caneta, projetistas de interface com o usuário 

podem mostrar a navegação do sistema para ser validada pelos usuários. Se os usuários 

quiserem mudanças, elas são feitas rapidamente e podem ser revalidadas na mesma reunião. 
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Norma ISO 13407 
A norma ISO 13407 [ISO 99] é um framework para processo centrado em humanos (termo 

equivalente a centrado em usuários). Esta norma define as seguintes características como 

necessárias para um processo: envolvimento ativo de usuários, claro entendimento de 

requisitos e de usuários, alocação apropriada de funções entre usuários e tecnologia, iteração 

de soluções de projeto, e projeto multidisciplinar. 

Além disso, são descritas as seguintes atividades como essenciais em um processo 

centrado em humanos: entender e especificar o contexto de uso, especificar os usuários e os 

requisitos organizacionais, produzir soluções de projeto, e avaliar o projeto de acordo com os 

requisitos.  Estas atividades são agrupadas em cinco categorias, que representam as fases do 

ciclo de vida de desenvolvimento: planejamento, análise do contexto de uso, análise de 

requisitos, projeto e avaliação. 

A norma ISO 13407 pode também ser usada em conjunto com o relatório técnico ISO 

TR 18529 [ISO 00] para avaliação do processo de desenvolvimento de acordo com o “modelo 

de maturidade de usabilidade”. 

3.7.3 Métodos de Avaliação de Usabilidade 

Segundo Holzinger [Holzinger 05], cinco características de usabilidade deveriam fazer parte 

de qualquer projeto de software: (1) fácil aprendizagem, para que os usuários possam 

rapidamente iniciar o trabalho dentro do sistema; (2) eficiência, para possibilitar alto nível de 

produtividade; (3) memorização, permitindo que um usuário eventual, após um período sem 

usar o sistema, recomece a usá-lo sem ter que reaprender tudo; (4) baixa taxa de erro, para 

permitir que usuários façam pequenas e fáceis retificações de erros enquanto estiverem 

usando o sistema; e (5) satisfação, tornando o sistema agradável de usar. 

Para garantir que os projetos de software tenham essas características essenciais de 

usabilidade, são utilizados métodos que se dividem em métodos de inspeção (sem usuários 

finais) e métodos de teste (com usuários finais). 

Métodos de Inspeção 
Os métodos de inspeção são usados para identificar problemas de usabilidade e para melhorar 

a usabilidade de um projeto de interface com o usuário. 
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(1) Avaliação Heurística – é o método informal mais comum e consiste em especialistas de 

usabilidade julgar se cada diálogo ou outro elemento interativo permite estabelecer princípios 

de usabilidade. 

(2) Exploração Cognitiva – é um método orientado a tarefa pelo qual o analista explora as 

funcionalidades do sistema através da simulação do comportamento dos usuários para 

execução de uma tarefa. Este método enfatiza aspectos cognitivos, como por exemplo, 

facilidade de aprendizagem, analisando os processos mentais requeridos dos usuários. 

(3) Análise de Ação – é um método que analisa a seqüência de ações que os usuários 

realizam para completar uma tarefa. Este método consiste em quebrar a tarefa em ações 

individuais e calcular o tempo necessário para realização de cada ação. 

Métodos de Teste 
Os métodos de teste fornecem informação direta sobre como as pessoas usam o sistema e seus 

problemas referentes a uma interface com o usuário específica. 

(1) Pensando Alto – este método consiste em ter um usuário final continuamente “pensando 

alto” enquanto usa o sistema. Pela verbalização de seus pensamentos, os usuários possibilitam 

o entendimento de como eles visualizam o sistema, o que torna mais fácil identificar as 

maiores dificuldades e maus entendimentos. 

(2) Observação de Campo – é o mais simples de todos os métodos e consiste em um 

observador visitar um ou mais usuários nos seus locais de trabalho. Eventualmente vídeos são 

usados para tornar o processo de observação menos invasivo. Outro tipo de observação 

eletrônica é a coleta de dados, que envolve estatísticas sobre o uso detalhado de um sistema. 

Tipicamente, uma coleta irá conter estatísticas sobre a freqüência com a qual cada usuário tem 

usado cada característica no sistema e a freqüência de ocorrência de eventos como mensagens 

de erro. 

(3) Questionários – este método mede aspectos relacionados à satisfação subjetiva de 

usuários que são difíceis de obter objetivamente. Os questionários são úteis para estudar como 

os usuários finais usam o sistema e suas características preferidas, mas é necessária alguma 

experiência para projetá-lo. Os questionários são métodos indiretos, uma vez que esta técnica 

não estuda a interface com o usuário, somente coleta opiniões dos usuários sobre a interface. 

Uma forma simples de questionário é a entrevista. 
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3.7.4 Princípios para o Projeto de Interfaces com o Usuário 

Existe um conjunto de princípios para o projeto de interfaces com o usuário que é aplicável à 

maioria dos sistemas interativos [Shneiderman 05]. Tais princípios, se empregados, melhoram 

a usabilidade de interfaces com o usuário, bem como a satisfação e aceitação do sistema pelos 

usuários. A seguir são apresentados resumidamente estes princípios. 

Consistência – seqüências de ações consistentes devem ser utilizadas em situações similares; 

terminologias idênticas devem ser usadas em linhas de comando, menus, e telas de ajuda; e 

cores, layout, caixa alta, e fontes consistentes devem ser empregadas em todas as partes do 

sistema. 

Usabilidade universal – considerar diferenças entre usuários novatos e experientes, faixa 

etária, necessidades especiais, e diversidade tecnológica podem enriquecer os requisitos que 

norteiam o projeto. Adicionar funções para usuários novatos, como explanações, e para 

usuários experientes, como atalhos, podem enriquecer a interface com o usuário e melhorar a 

aceitação do sistema. 

Feedback informativo – para toda ação do usuário deve haver um feedback do sistema. Para 

ações menores e usuais, a resposta pode ser modesta; já para ações maiores e eventuais, a 

resposta pode ser mais substancial. 

Diálogos por grupo de ações – seqüências de ações devem ser organizadas em grupos com 

início, meio e fim. Feedback informativo ao final de um grupo de ações dá ao usuário a 

satisfação de dever cumprido, e um sinal para preparar o próximo grupo de ações. 

Prevenir erros – o sistema deve ser projetado para minimizar a possibilidade de o usuário 

cometer erros graves, como por exemplo, desabilitar itens de menu que não são apropriados e 

não permitir a digitação de caracteres alfabéticos em campos numéricos. Se um usuário 

cometer um erro, a interface deve detectar o erro e oferecer instruções simples, construtivas e 

específicas para o reparo. 

Reversão de ações – ações devem ser reversíveis. Esta característica alivia a ansiedade, desde 

que usuários saibam que erros podem ser desfeitos, e encoraja a exploração de opções não 

familiares. 
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Sensação de controle – usuários experientes desejam ter a sensação de estar no comando da 

situação e que as interfaces respondam a suas ações. Ações inesperadas da interface, 

seqüências tediosas de entrada de dados, inabilidade ou dificuldade de obter informações, e 

inabilidade para produzir a ação desejada contribuem para provocar insatisfação. 

Memorização limitada – a reduzida capacidade humana de processamento de informações 

na memória requer que interfaces com o usuário sejam simples e possuam mecanismos como 

paginação, além de que é necessário tempo de treinamento suficiente para explicação sobre 

códigos, mnemônicos e seqüências de ações. 

Navegação – padronizar seqüências de tarefas, garantir que links embutidos descrevam com 

exatidão a sua destinação, usar cabeçalhos consistentes com o conteúdo, usar caixas de 

checagem para escolhas binárias, desenvolver páginas próprias para impressão, e usar 

miniaturas para representar imagens. 

Organização da interface – consistência na exibição dos dados, assimilação eficiente da 

informação pelo usuário, compatibilidade entre exibição e a entrada dos dados, e flexibilidade 

para controle do usuário sobre a forma de exibição dos dados. 

Obter atenção dos usuários – usar dois níveis de intensidade, sublinhar item, usar até quatro 

tamanhos de fonte e até três tipos de fonte, usar até quatro padrões de cores, e usar áudio 

suave para respostas positivas e áudio mais grave para situações de emergência. 

3.8 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou as abordagens, no contexto da disciplina de engenharia Web, que 

influenciaram o desenvolvimento deste trabalho. 

O padrão XMI é utilizado para descrever o meta-modelo da UML em um esquema 

XML bem definido. Este padrão é reconhecido pela maioria das ferramentas de modelagem. 

Os modelos propostos pelo método WE4UIV são exportados para arquivos texto no formato 

XMI. Estes arquivos XMI servem como entrada para a geração de código fonte. 

A abordagem MDA prescreve a separação da especificação dos detalhes de 

implementação, bem como que o desenvolvimento de software seja baseado em modelos e em 

transformação de modelos. Estes princípios são utilizados pelo método WE4UIV que define 
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modelos no nível de abstração de análise (independentes de plataforma) que derivam modelos 

no nível de abstração de projeto (dependentes de plataforma). 

O padrão MVC prescreve a separação dos aspectos específicos de interfaces com o 

usuário (visão) da lógica de negócio (modelo), e define um mecanismo de comunicação 

(controlador) entre interfaces com usuário e núcleo funcional. O método WE4UIV utiliza esse 

princípio para modelagem dos elementos que descrevem a visão de interação com os usuários 

de aplicações Web. 

A plataforma JSF baseia-se em componentes e no padrão de projeto MVC para definir 

uma estratégia para implementação dos elementos da visão de interação com os usuários de 

aplicações Web. Esta plataforma foi escolhida como prova de conceito do método WE4UIV 

por ser não proprietária e mantida por um consórcio de empresas, bem como por existir várias 

ferramentas disponíveis (inclusive open-source) que a suportam. 

Finalmente, a engenharia de usabilidade fornece processos, métodos, e recomendações 

que visam melhorar o nível de usabilidade nas interfaces com o usuário e, conseqüentemente, 

a satisfação e aceitação do sistema pelos usuários. O método WE4UIV mesmo não sendo 

orientado à usabilidade considera esse aspecto essencial para o sucesso de aplicações Web. 

Desta forma, o método utiliza a técnica de prototipação leve (sem implementação) para 

envolver e obter opinião dos usuários antes da implementação da interface com usuário, além 

de guias e padrões de projeto para interfaces com o usuário, com base em experiências 

passadas bem sucedidas.  
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Capítulo 4 

4 O Método WE4UIV 

 

No contexto de aplicações Web, a visão de interação com os usuários representa o sistema em 

si para uma audiência diversificada, exigente, e muitas vezes não treinada para usar o sistema. 

Além disso, esta visão demanda grande esforço e tempo de desenvolvimento, devido à 

ausência de atividades próprias para tratamento de suas características específicas, que 

possam ser efetivamente integradas nas etapas dos processos de desenvolvimento. 

Como alternativa para solução deste problema, o método WE4UIV (Web Engineering 

for User Interaction View) apresenta uma abordagem para tratamento das características de 

aplicações Web relacionadas à visão de interação com os usuários. O método WE4UIV possui 

como principais fundamentos: integração com a visão funcional, envolvimento dos usuários, 

dirigido a casos de uso e a modelos, e baseado em componentes e no padrão de projeto MVC. 

Neste capítulo é apresentado detalhadamente o método WE4UIV, através da descrição 

dos princípios conceituais nos quais o método se baseia, e das atividades propostas nas etapas 

do processo de desenvolvimento. Além disso, é apresentada a execução prática do método, 

bem como uma ferramenta para geração de código fonte, visando automatizar e acelerar a 

etapa de Implementação dos elementos da visão de interação com os usuários. 
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4.1 Visão Geral 

Na disciplina de engenharia de software, o conceito de visão é utilizado para separar aspectos 

específicos de um sistema, a fim de organizar e melhor gerenciar a complexidade do processo 

de desenvolvimento. Cada visão é responsável por atender um determinado aspecto do 

sistema e, desse modo, apenas os elementos relevantes para tal aspecto são considerados, o 

restante é abstraído. Entretanto, as visões possuem uma relação de dependência e cooperação 

entre si e, deste modo, são necessárias interfaces de comunicação entre elas. 

A maioria dos sistemas de software modernos pode ser organizada e composta de pelo 

menos três visões inter-relacionadas: funcional, interação com os usuários, e dados. A visão 

funcional é responsável pelos serviços oferecidos pelo sistema. A visão de interação com os 

usuários é responsável por receber as solicitações e apresentar os resultados aos usuários. A 

visão de dados é responsável por manter as informações no meio de persistência. 

No contexto de processos tradicionais de desenvolvimento de software, a ênfase está na 

visão funcional, pois as principais atividades possuem como propósito atender os requisitos 

funcionais do sistema. Os aspectos relacionados às demais visões são também tratados, mas 

com menor relevância. A conseqüência disto é que ao final do processo de desenvolvimento o 

sistema fica bem atendido com relação ao aspecto funcional, mas com deficiências em outros 

aspectos também importantes. 

Em se tratando de aplicações Web, o sucesso da aplicação é muitas vezes mensurado 

pela popularidade e aceitação por parte dos usuários. Uma grande quantidade de usuários 

acessando periodicamente a aplicação é um bom indicador do sucesso da aplicação. Além 

disso, a audiência de uma aplicação Web é diversificada, não raro desconhecida, e muitas 

vezes não possui qualquer treinamento para usar o sistema. 

Para os usuários, a parte visível e que representa o sistema em si é aquela responsável 

pela interação deles com o sistema. Desta forma, principalmente para o contexto de aplicações 

Web, a visão de interação com os usuários representa o diferencial da aplicação e, como tal, 

deve ser tratada de maneira mais adequada pelos processos de desenvolvimento de software. 

Diante da deficiência dos processos tradicionais de desenvolvimento de software em 

tratar adequadamente a visão de interação com os usuários de aplicações Web, o método 

WE4UIV propõe uma alternativa de solução para este problema.  
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Este capítulo apresenta inicialmente a definição do método WE4UIV, onde são 

descritos a conceituação e os objetivos do método proposto. Em seguida são apresentadas as 

adaptações necessárias nas etapas de desenvolvimento para atendimento específico da visão 

de interação com os usuários. O capítulo prossegue com a apresentação da execução prática 

do método no contexto do projeto utilizado como experimentação da abordagem proposta. 

Posteriormente, é apresentada a ferramenta de geração de código fonte, visando acelerar a 

etapa de Implementação e, logo em seguida, as considerações finais deste capítulo. 

4.2 Definição do Método WE4UIV 

O método WE4UIV descreve uma sistemática para o desenvolvimento da visão de interação 

com os usuários de aplicações Web, com base na abordagem MDA. Basicamente, esta 

sistemática consiste em: a partir de um artefato criado na etapa de requisitos (independente de 

computação), é produzido um artefato de análise (independente de plataforma), que deriva 

dois artefatos de projeto (específicos para uma plataforma), que são utilizados como entrada 

para implementação. 

A visão de interação com os usuários possui uma relação de dependência com a visão 

funcional. Os elementos da visão funcional recebem, processam, e respondem as solicitações 

vindas dos elementos da visão de interação com os usuários. Desta forma, a interação entre os 

elementos da visão de interação com os usuários (cliente) e os elementos da visão funcional 

(servidor) é também considerada e descrita pelo método WE4UIV. 

O método WE4UIV se baseia no padrão de projeto MVC para descrever a interação 

entre os elementos da visão de interação com os usuários e os elementos da visão funcional. O 

objetivo é evitar o acoplamento entre os elementos dessas duas visões, de modo a manter a 

separação de conceitos. Considerando os participantes do padrão de projeto MVC, o Modelo 

representa a visão funcional, e a Visão e o Controlador representam a visão de interação com 

os usuários. 

O método WE4UIV é estruturado e apresentado através de subfluxos especificados na 

notação SPEM (Software Process Engineering Metamodel) [OMG 05]. Um subfluxo serve 

para agrupar uma ou mais atividades que utilizam e/ou produzem produtos de trabalho 

(artefatos) com propósitos específicos, e para identificar os papéis responsáveis pela execução 

destas atividades. 
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Com relação à aderência ao processo de desenvolvimento, o método WE4UIV propõe a 

criação de subfluxos apenas nas etapas de Análise & Projeto e Implementação. O método 

proposto é dirigido a casos de uso, pois visa atender os cenários (instâncias de caso de uso) da 

perspectiva da visão de interação com os usuários. Nas atividades do método, além de casos 

de uso, são também utilizados outros artefatos da visão funcional, usualmente produzidos por 

processos tradicionais de software. 

Do ponto de vista técnico e prático, o método WE4UIV visa melhorar o processo de 

desenvolvimento nos seguintes aspectos: (1) redução do tempo de implementação da visão de 

interação com os usuários de aplicações Web, e (2) redução do índice de trabalho adicional 

provocado pelas solicitações de mudança. 

Para reduzir o tempo e o esforço de implementação da visão de interação com os 

usuários, o método WE4UIV segue princípios do desenvolvimento baseado em componentes. 

Em nível de análise, os elementos que representam interfaces com o usuário são compostos 

por componentes abstratos. Em nível de projeto, os componentes abstratos são mapeados em 

componentes específicos de uma plataforma. Tais componentes podem ser importados de 

bibliotecas disponibilizadas por fornecedores ou mantidas pela equipe de desenvolvimento. 

A utilização de componentes de interfaces com o usuário possibilita o reuso e reduz o 

trabalho manual. Os componentes funcionam como uma caixa preta, onde basta que sejam 

informados os parâmetros adequados, para que sejam apresentados os resultados esperados. 

Além disso, os componentes encapsulam lógica complexa e fornecem funções sofisticadas 

que seria de difícil implementação. Desta forma, as interfaces com o usuário compostas por 

estes componentes passam também a ser mais sofisticadas e elaboradas, o que melhora a 

satisfação e a aceitação do sistema pelos usuários. 

Para implementação dos elementos da visão de interação com os usuários, o método 

WE4UIV utiliza, como prova de conceito, a plataforma JSF. Esta plataforma possui as 

características essenciais de seguir o padrão de projeto MVC e de ser baseada em 

componentes. Existem outras plataformas com estas mesmas características, porém, JSF foi 

escolhida por ser não proprietária e mantida por um consórcio de empresas, por existirem 

várias bibliotecas de componentes de diferentes fornecedores para esta plataforma, e por 

existir uma grande quantidade de ferramentas de desenvolvimento que dão suporte a mesma. 
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Ainda visando automatizar e tornar menos manual a etapa de Implementação, este 

trabalho também apresenta uma ferramenta para geração de código fonte relacionada aos 

elementos da visão de interação com os usuários. Esta ferramenta consiste de um plug-in para 

o IDE Eclipse, que basicamente gera código fonte, a partir de um arquivo texto, no formato 

especificado pelo padrão XMI (versão 2), contendo as informações dos modelos de projeto 

definidos pelo método WE4UIV. Este arquivo é criado por qualquer ferramenta de 

modelagem UML que reconheça e possua funcionalidade de exportação do projeto para um 

arquivo no padrão XMI. 

Finalmente, para reduzir a quantidade de solicitações de mudança relacionadas a 

interfaces com o usuário, o método WE4UIV se apóia em técnicas e recomendações da 

engenharia de usabilidade. Para participação efetiva dos usuários na definição da apresentação 

de interfaces com o usuário antes da implementação, é utilizada a técnica de prototipação 

leve, onde qualquer mudança é discutida e realizada na mesma reunião. A técnica de 

prototipação leve consiste na criação de protótipos simples, sem implementação, geralmente 

esboçados em papel ou produzidos em editores gráficos. Para o projeto de interfaces com o 

usuário, são utilizados guias e padrões baseados em experiências passadas bem sucedidas. 

4.3 Análise e Projeto da Visão de Interação com os Usuários 

A etapa de Análise & Projeto consiste, inicialmente, em transformar os requisitos descritos 

em linguagem natural em elementos de análise (independentes de plataforma) descritos por 

meio de classes básicas e seus relacionamentos e, posteriormente, mapear os elementos de 

análise em elementos de projeto (dependentes de plataforma) próprios para implementação. 

Em [Souza 02] [Souza 03] é apresentado que grande parte das diferenças entre o 

processo de desenvolvimento de aplicações Web e aplicações tradicionais se concentra na 

etapa de Análise & Projeto. Desta forma, foi desenvolvida uma extensão do fluxo de Análise 

& Projeto do RUP para atendimento mais adequado das características específicas de 

aplicações Web. O Apêndice A apresenta um resumo dessa extensão do RUP. 

O trabalho atual é uma evolução dessa extensão do RUP que consistiu da dissertação de 

mestrado do autor. No trabalho atual, os principais avanços foram: definição da transformação 

entre modelos nos níveis de abstração de análise, projeto, e implementação; especificação de 

interação com elementos funcionais; e construção de ferramenta de geração de código. 
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O método WE4UIV descreve um subfluxo para a etapa de Análise & Projeto, visando 

um tratamento específico e mais adequado aos elementos da visão de interação com os 

usuários de aplicações Web. A Figura 2 apresenta o subfluxo proposto intitulado Analisar e 

Projetar Visão de Interação com os Usuários. 

Modelo de 
Análise UI

Analisar UI

Caso de Uso

Projetar
Navegação

Projetar UI

Modelo
de Projeto

Projetista UI

Guia de
Projeto UI

Padrões de
Projeto UI

Modelo
de Projeto UI

Modelo de 
Navegação

Esboço UI

Modelo
de Análise  

Figura 2 – Subfluxo Analisar e Projetar Visão de Interação com os Usuários 

Os objetivos do subfluxo Analisar e Projetar Visão de Interação com os Usuários são: 

(1) especificar em nível de análise os elementos necessários para atender todos os cenários de 

um caso de uso, da perspectiva da visão de interação com os usuários; (2) especificar em nível 

de projeto os caminhos navegacionais entre os elementos que representam as interfaces com o 

usuário; e (3) projetar os elementos que representam as interfaces com o usuário, bem como 

os elementos responsáveis pelo gerenciamento das interfaces com o usuário e pela 

comunicação com os elementos do núcleo funcional do sistema. 

Para atingir esses objetivos, o subfluxo Analisar e Projetar Visão de Interação com os 

Usuários propõe as seguintes atividades: Analisar UI, Projetar Navegação, e Projetar UI. O 

Projetista UI é o papel responsável pela execução dessas atividades. 

4.3.1 Atividade Analisar UI 

O propósito da atividade Analisar UI é a especificação de um modelo em nível de análise que 

descreva os elementos responsáveis por atender os cenários de um caso de uso da perspectiva 

da visão de interação com os usuários. 
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Nesta atividade, o Projetista UI deve construir um Modelo de Análise UI para cada caso 

de uso. O Modelo de Análise UI é representado por um diagrama de classes estendido por 

estereótipos definidos no profile UML WAE (Web Application Extension) [Conallen 99]. 

O Modelo de Análise UI descreve (1) os elementos que representam as interfaces com o 

usuário e sua composição em termos de componentes abstratos, (2) os elementos de análise 

responsáveis por receber/responder as solicitações das interfaces com o usuário, e (3) os 

relacionamentos entre esses elementos. 

A atividade Analisar UI utiliza como entrada, para construção do Modelo de Análise 

UI, os seguintes artefatos: Caso de Uso e Modelo de Análise. Estes artefatos pertencem à 

visão funcional e são produzidos usualmente por processos tradicionais de software. 

Os casos de uso capturam os requisitos funcionais do sistema. Os casos de uso são 

especificados através de cenários organizados por meio de fluxos de eventos. O Modelo de 

Análise UI representa através de classes e associações os fluxos de eventos descritos em 

linguagem natural, na perspectiva da visão de interação com os usuários. Na abordagem 

MDA, seria um processo de transformação de um artefato independente de computação (caso 

de uso) em um artefato independente de plataforma (Modelo de Análise UI). 

O Modelo de Análise, também conhecido como Modelo Conceitual, descreve os fluxos 

de evento de um caso de uso através de classes de análise (básica) e seus atributos e 

relacionamentos, porém, na perspectiva da visão funcional. Os atributos das classes de análise 

auxiliam na identificação dos componentes abstratos que compõem a interface com o usuário.  

A importância de uma atividade com o objetivo de criar um artefato de análise é 

fornecer subsídios para que sejam derivados projetos para diferentes plataformas e possibilitar 

uma visualização em alto nível dos elementos identificados e suas interações. 

4.3.2 Atividade Projetar Navegação 

Na atividade Projetar Navegação, o Projetista UI deve criar o Modelo de Navegação com o 

propósito de identificar os caminhos navegacionais entre as interfaces com o usuário para 

atendimento aos cenários do caso de uso. 
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O Modelo de Navegação, representado pelo diagrama de classes, é uma abstração em 

nível de projeto do Modelo de Análise UI, onde sua responsabilidade é exclusivamente 

especificar os caminhos navegacionais descritos pelas interações entre os elementos de 

projeto que representam as interfaces com o usuário. Na abordagem MDA, seria um processo 

de transformação de um artefato independente de plataforma (Modelo de Análise UI) em um 

artefato específico de plataforma (Modelo de Navegação). 

4.3.3 Atividade Projetar UI 

Os propósitos da atividade Projetar UI são: (1) criação de esboços de interface com o usuário, 

com participação ativa dos usuários finais; (2) projeto dos elementos que representam as 

interfaces com o usuário, em termos de componentes concretos; e (3) projeto dos elementos 

responsáveis pelo gerenciamento das interfaces com o usuário e da navegação, bem como 

pela comunicação com o núcleo funcional.  

Na atividade Projetar UI, o Projetista UI deve criar uma versão preliminar de esboços 

de interfaces com o usuário, e então, apresentar esses esboços para os usuários finais em uma 

reunião de projeto. Nessa reunião, os participantes devem discutir e sugerir mudanças, até que 

se chegue a um consenso sobre a versão final dos esboços de interfaces com o usuário, que 

deve ser elaborada ainda na mesma reunião. 

Após a definição da versão final dos esboços das interfaces com o usuário, o Projetista 

UI deve selecionar quais componentes devem compor cada interface com o usuário. Estes 

componentes podem ser de bibliotecas mantidas por fornecedores ou desenvolvidos e/ou 

customizados pela equipe de desenvolvimento. 

Finalmente, após a seleção dos componentes das interfaces com o usuário, o Projetista 

UI deve especificar os elementos responsáveis pela comunicação entre as interfaces com o 

usuário e os elementos da visão funcional. 

A proposição do artefato Esboço UI se baseia na técnica de prototipação leve (sem 

implementação), pois o objetivo não é mostrar o funcionamento do sistema, o que poderia 

causar a sensação de que a funcionalidade está desenvolvida e já pode ser usada. O propósito 

nesse caso é envolver e obter a opinião dos usuários a respeito da organização e apresentação 

das interfaces com o usuário, antes de qualquer implementação, e de modo que qualquer 

mudança sugerida e acatada pelos envolvidos possa ser feita imediatamente. 
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Os esboços de interfaces com o usuário auxiliam na escolha dos componentes em nível 

de projeto, bem como orientam os desenvolvedores na etapa de Implementação quanto à 

organização e apresentação final das interfaces com o usuário. 

O Modelo de Projeto UI, representado pelo diagrama de classes, é utilizado para 

especificação dos elementos que representam as interfaces com o usuário, bem como dos 

elementos responsáveis pelo gerenciamento das interfaces com o usuário e pela comunicação 

com os elementos da visão funcional. 

O Modelo de Projeto UI é derivado do Modelo de Análise UI, onde são adicionados 

detalhes de uma plataforma específica. Para descrever a interação com o núcleo funcional, o 

Modelo de Projeto UI referencia elementos do Modelo de Projeto. O Modelo de Projeto é o 

principal artefato utilizado para a implementação da visão funcional, é produzido usualmente 

por processos tradicionais de desenvolvimento de software, e é uma derivação do Modelo de 

Análise. 

A proposição do Modelo de Projeto UI se baseia no padrão de projeto MVC, de modo a 

evitar acoplamento entre os elementos das visões de interação com os usuários e funcional, 

em virtude da separação de conceitos entre a parte relacionada a interfaces com o usuário e a 

parte relacionada à lógica de negócio. 

Para auxiliar o projeto das interfaces com o usuário, são propostos dois artefatos de 

apoio: Guia de Projeto UI e Padrões de Projeto UI. Estes artefatos são detalhados nos 

apêndices B e C respectivamente. 

O artefato Guia de Projeto UI fornece dicas e recomendações úteis sobre o projeto de 

interfaces com o usuário, com base em experiências passadas bem sucedidas. Este artefato 

pode ser usado pelo Projetista UI como uma check list, de modo que equívocos comuns e 

relatados não sejam cometidos no projeto de interfaces com o usuário. 

O artefato Padrões de Projeto UI fornecem alternativas viáveis de solução de problemas 

recorrentes de interfaces com o usuário. Este artefato pode auxiliar o Projetista UI na seleção 

de componentes de interface com o usuário e, pode orientar a equipe de desenvolvimento na 

construção de componentes customizados. 
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4.4 Implementação da Visão de Interação com os Usuários 

Segundo o RUP, os propósitos da disciplina de Implementação são: definir a organização do 

código em termos de subsistemas de implementação organizados em camadas; implementar 

os elementos de projeto em termos de elementos de implementação (códigos fonte, binários, 

executáveis, entre outros); realizar testes unitários dos componentes desenvolvidos (os testes 

integrados são descritos na disciplina de Teste); e integrar os resultados produzidos pelos 

desenvolvedores em um sistema executável. 

Para codificação dos elementos da visão de interação com os usuários de aplicações 

Web, o método WE4UIV propõe um subfluxo para a etapa de Implementação intitulado 

Implementar Visão de Interação com os Usuários. 

A Figura 3 apresenta o detalhamento do subfluxo Implementar Visão de Interação com 

os Usuários, através da descrição das atividades e seus artefatos utilizados e produzidos, bem 

como do papel responsável (desenvolvedor) pela execução das atividades.  

 
Figura 3 – Subfluxo Implementar Visão de Interação com os Usuários 

O subfluxo Implementar Visão de Interação com os Usuários inicia com a realização da 

atividade Implementar Elementos de Projeto UI, com o propósito de criar uma versão inicial 

do Modelo de Implementação UI, a partir dos modelos de projeto; e encerra com a realização 

da atividade Refinar Apresentação UI, com o objetivo de atualizar o mesmo artefato 

produzido inicialmente, de modo que os requisitos de organização e apresentação das 

interfaces com o usuário sejam atendidos, com base nos esboços criados juntamente com os 

usuários na etapa de projeto. 
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4.4.1 Atividade Implementar Elementos de Projeto UI 

Na atividade Implementar Elementos de Projeto UI, o desenvolvedor deve codificar e 

organizar em diretórios (pacotes) os elementos da visão de interação com os usuários, 

descritos em nível de projeto nos artefatos Modelo de Navegação e Modelo de Projeto UI. 

Ao final da atividade, é produzido o Modelo de Implementação UI que representa a 

composição física, em termos de diretórios e arquivos (códigos fonte), dos elementos de 

implementação referentes às interfaces com o usuário e aos elementos responsáveis pela 

comunicação com o núcleo funcional do sistema. 

4.4.2 Atividade Refinar Apresentação UI 

Na atividade Refinar Apresentação UI, o desenvolvedor deve organizar a apresentação das 

interfaces com o usuário, através de ajustes no código fonte, para que sejam devidamente 

atendidos os requisitos de apresentação e organização descritos nos esboços de interfaces com 

o usuário, produzidos na etapa de Análise & Projeto. 

Ao final da atividade, o Modelo de Implementação UI é atualizado e o comportamento e 

a apresentação das interfaces com o usuário são revisadas e homologadas pelos usuários, 

antes da implantação em ambiente de produção. 

4.5 Execução do método WE4UIV  

O método WE4UIV foi utilizado para a construção da visão de interação com os usuários de 

um módulo da aplicação Web SIG@ (Sistema de Informações e Gestão Acadêmica), sistema 

de grande porte implantado em quatro instituições de ensino superior. Maiores detalhes desta 

aplicação são apresentados no próximo capítulo, que trata dos resultados da experimentação 

da abordagem proposta neste trabalho. 

No contexto deste capítulo, o objetivo é mostrar apenas a execução prática do método 

WE4UIV que consiste na realização da seqüência de atividades e apresentação dos artefatos 

utilizados e/ou produzidos. 

A Tabela 7 apresenta um resumo do projeto no qual o método WE4UIV foi empregado 

para o desenvolvimento da visão de interação com os usuários. 
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Tabela 7 – Resumo do Projeto 

Projeto: Desenvolvimento de módulo do SIG@ para controle de requerimentos diversos do alunado. 
 

Demandante: UFPE/PROACAD/Setor de Corpo Discente 
 

Cenário Atual: O discente necessita se dirigir ao setor de corpo discente para solicitação de serviços, tais 
como emissão de histórico escolar, declaração de vínculo, e emissão de diploma. 
O atendente do setor entrega ao discente um folheto com instruções para pagamento da taxa 
cobrada pelo serviço. O pagamento consiste de transferência ou depósito em conta corrente. 
Após realizar o pagamento, o discente se desloca novamente ao setor de corpo discente 
para entregar o comprovante e preencher um formulário padrão de solicitação de serviços. 
O atendente do setor informa ao discente um prazo para execução do serviço. 
O setor de corpo discente analisa os requerimentos e providencia a execução dos mesmos. 
Ao final do prazo, o discente se dirige mais uma vez ao setor de corpo discente para receber 
o documento solicitado. 
 

Cenário 
Visionado: 

O discente acessa o módulo de requerimentos diversos, informa o(s) serviço(s) requerido(s) 
e emite uma GRU (Guia de Recolhimento da União) – título com código de barras que 
pode ser pago no sistema bancário. 
O setor financeiro recebe diariamente do banco um arquivo com os pagamentos de GRUs 
realizados no dia anterior, e processa esse arquivo através do módulo de requerimentos 
diversos. 
O setor de corpo discente acompanha a situação (status) dos serviços requisitados, e 
providencia a execução dos mesmos, com auxílio do módulo de requerimentos diversos. 
O discente acompanha o ciclo de vida do requerimento e, quando a solicitação é atendida, 
ele se desloca ao corpo discente para buscar o documento. 
 

Retorno do 
Investimento: 

Para o discente - acompanhamento de todo o processo e redução de três para apenas um 
deslocamento ao setor de corpo discente, a fim de buscar o documento requerido. 
Para o setor de corpo discente - previsão da demanda de serviço, estatísticas diversas sobre 
requerimentos do alunado, e racionalização do trabalho. 
Para o setor financeiro - controle e segurança na entrada de recursos. 
Para a instituição - prestação de serviço de maior qualidade aos discentes. 
 

Nos parágrafos a seguir são apresentados os passos necessários para execução do 

método WE4UIV, no contexto do projeto apresentado na Tabela 7.  

 (1) Especificação do Modelo de Casos de Uso 
A técnica de casos de uso usada para descrever as funcionalidades de um sistema destaca-se 

pela sua simplicidade, eficiência, e pela utilização de uma linguagem entendível por técnicos 

e usuários leigos. Os casos de uso servem como base para todas as etapas do processo de 

desenvolvimento, desde a elicitação de requisitos até os testes funcionais. O Modelo de Casos 

de Uso é um artefato de requisitos que serve para apresentar, em alto nível de abstração e 

através de uma notação simples, o conjunto de casos de uso que descrevem as funções 

previstas para o sistema e as interações com entidades externas. 

A Figura 4 apresenta o Modelo de Casos de Uso do módulo responsável pelo controle 

de requerimentos diversos do alunado, visando atender o projeto apresentado na Tabela 7. 
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Figura 4 – Modelo de Casos de Uso do módulo Requerimentos Diversos 

(2) Especificação de Caso de Uso 
A especificação de um caso de uso consiste na descrição de seu propósito e dos seus cenários. 

Um cenário é uma ocorrência do caso de uso, descrito através de um fluxo de eventos. A 

Tabela 8 apresenta a especificação do caso de uso Gerar GRU do Modelo de Casos de Uso 

apresentado na Figura 4. Esta especificação de caso de uso será utilizada como entrada para 

execução das atividades propostas pelo método WE4UIV. 

Tabela 8 – Descrição do caso de uso Gerar GRU 

Caso de Uso: Gerar GRU 
Descrição: Controla a geração de GRU (Guia de Recolhimento da União) 
Ator: Discente 
Fluxo 
Principal: 

Passo 1: o sistema deve apresentar a lista de serviços, o valor unitário e o prazo de 
execução (em dias) para cada serviço. Além disso, o sistema deve apresentar um campo 
para o discente especificar a quantidade de cada serviço desejado. 
Passo 2: o discente deve informar a quantidade para cada serviço desejado.  
Passo 3: à medida que o discente informar a quantidade para cada serviço, o sistema deve 
calcular e apresentar a somatória dos valores dos serviços. 
Passo 4: o discente deve confirmar a operação de geração de GRU. 
Passo 5: o sistema deve registrar a cesta de serviços do discente e apresentar a GRU no 
padrão especificado pelo governo federal, em formato próprio para impressão. 
Passo 6: o discente deve imprimir a GRU ou apenas copiar a linha digitável para 
pagamento através de caixa eletrônico ou Internet banking. 
 

Fluxos 
Secundários: 

(1) No passo 4, caso o discente não informe quantidade para pelo menos um serviço, o 
sistema deve apresentar uma mensagem de erro na mesma tela. 
(2) No passo 5, se houver algum problema na geração da GRU, o sistema deve apresentar 
uma mensagem de erro na mesma tela. 
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A especificação de um caso de uso é usualmente realizada por uma atividade da etapa 

de Requisitos em processos tradicionais de desenvolvimento de software, como por exemplo, 

a atividade Detalhar Caso de Uso do RUP. 

 (3) Especificação do Modelo de Análise 
O Modelo de Análise é utilizado para descrever, estaticamente, o caso de uso (funcionalidade) 

em termos de classes de análise (básicas) e seus atributos e relacionamentos. A Figura 5 

apresenta o Modelo de Análise para o caso de uso Gerar GRU descrito na Tabela 8. 

 

Figura 5 – Modelo de Análise do caso de uso Gerar GRU 

A criação do Modelo de Análise é derivada da compreensão do caso de uso. Uma 

técnica bastante utilizada para criação do Modelo de Análise segue os seguintes passos: (1) 

identificação de candidatos a classes de análise a partir dos substantivos encontrados nos 

fluxos de eventos do caso de uso; (2) criação de um diagrama de interação para descrever 

dinamicamente cada cenário relevante do caso de uso, utilizando instâncias das classes 

identificadas anteriormente; (3) considerar como classes de análise apenas aquelas cuja 

instância aparece no diagrama de interação; (4) criar relacionamentos entre as classes a partir 

da troca de mensagens entre suas respectivas instâncias no diagrama de interação; (5) 

identificar as responsabilidades para cada classe a partir da descrição dos eventos cujo destino 

é a respectiva instância da classe, no diagrama de interação; e, finalmente, (6) identificar os 

atributos de cada classe a partir dos eventos do diagrama de interação e da descrição do caso 

de uso.  
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Esta técnica serve como auxílio, mas sempre é necessário o conhecimento e a 

intervenção profissional para elaboração do Modelo de Análise que serve de base conceitual 

para o projeto da funcionalidade. 

O artefato Modelo de Análise é usualmente produzido por uma atividade da etapa de 

Análise & Projeto em processos tradicionais de desenvolvimento de software, como por 

exemplo, a atividade Analisar Caso de Uso do RUP.  

(4) Realização da atividade Analisar UI 
O objetivo da atividade Analisar UI é a criação do Modelo de Análise UI que contém uma 

visão de alto nível dos elementos da visão de interação com os usuários. A Figura 6 apresenta 

o Modelo de Análise UI do caso de uso Gerar GRU. 

 

Figura 6 – Modelo de Análise UI do caso de uso Gerar GRU 

O Modelo de Análise UI tem como propósito exibir os elementos e suas interações, 

responsáveis pela realização dos cenários do caso de uso na perspectiva da visão de interação 

com os usuários. 

Os elementos do Modelo de Análise UI são descritos por classes estereotipadas com os 

seguintes significados: client page – representa uma interface com o usuário exibida no lado 

cliente, ou seja, no navegador (browser); server page – representa um elemento, processado 

no lado servidor, responsável por gerenciar as requisições das interfaces com o usuário e pela 

comunicação com os elementos responsáveis pelos serviços oferecidos pelo sistema; widget – 

representa um elemento complexo de apresentação contido na interface com o usuário. 
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Os atributos das classes representam os elementos da interface com o usuário e os seus 

respectivos tipos descrevem qual a forma de apresentação em termos de componentes 

abstratos. As operações das classes representam os serviços do sistema requisitados pelas 

interfaces com o usuário. As associações entre as classes representam a comunicação entre os 

elementos da visão de interação com os usuários, e o nome da associação identifica o evento 

necessário para que essa comunicação ocorra. 

A criação do Modelo de Análise UI é baseada nos fluxos de eventos que descrevem os 

cenários do caso de uso, e no Modelo de Análise – os atributos das classes básicas fornecem 

as informações a serem exibidas nas interfaces com usuário. A Tabela 9 apresenta o propósito 

dos elementos do Modelo de Análise UI e suas relações com os cenários do caso de uso. 

Tabela 9 – Propósito dos elementos do Modelo de Análise UI  

Elemento do Modelo de Análise UI Propósito 
Classe GerarGRU Representa a interface com o usuário responsável por apresentar 

os serviços disponíveis para os discentes, conforme descrito no 
passo 1 do cenário principal. 

Classe BuscarServicos Representa o elemento responsável por buscar e fornecer as 
informações da coleção de serviços disponíveis para a interface 
com o usuário, para atendimento ao passo 1 do cenário principal. 

Associação recursiva 
calcularValorTotal 

Representa um script na interface com o usuário responsável por 
calcular o valor da GRU com base na quantidade informada e no 
valor unitário de cada serviço selecionado, para atendimento ao 
passo 3 do cenário principal. 

Classe TabelaSelecaoServicos Representa um componente abstrato responsável por apresentar 
as informações dos serviços disponíveis, bem como um campo 
para o discente especificar a quantidade de serviços desejada, 
para atendimento aos passos 1 e 2 do cenário principal. Utilizado 
como tipo de atributo da classe GerarGRU. 

Classe BuscarDadosGRU Representa o elemento responsável por receber o valor total 
referente aos serviços selecionados pelo discente e por recuperar 
os dados necessários para geração da GRU. Além disso, esse 
elemento é responsável por registrar a cesta de serviços, para 
atendimento ao passo 5 do cenário principal. 

Associação gerar entre as classes 
GerarGRU e BuscarDadosGRU 

Representa o evento disparado pela ação do discente de solicitar 
a geração da GRU, para atendimento ao passo 4 do cenário 
principal. 

Associação gru entre as classes 
BuscarDadosGRU e ExibirGRU 

Representa a passagem das informações necessárias para a 
montagem de uma GRU, para atendimento ao passo 5 do cenário 
principal. 

Classe ExibirGRU Representa a interface com o usuário responsável por exibir a 
GRU em formato padrão do governo federal e próprio para 
impressão, para atendimento aos passos 5 e 6 do cenário 
principal 
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 (5) Especificação do Modelo de Projeto 
O Modelo de Projeto é o principal artefato utilizado para orientar a implementação da visão 

funcional de um sistema.  O Modelo de Projeto é uma complementação do Modelo de Análise 

com elementos de projeto de acordo com uma plataforma de implementação específica. 

No Modelo de Projeto são descritos os elementos responsáveis pela realização física das 

funcionalidades do sistema, obedecendo a um determinado padrão de projeto arquitetural. O 

padrão de projeto layers [Buschmann 96] é amplamente utilizado pela comunidade de 

engenharia de software para especificar a arquitetura de sistemas complexos. 

O padrão de projeto layers define a organização do sistema em camadas, visando 

separar a lógica de negócio das questões específicas de interfaces com o usuário e do meio de 

persistência dos dados. O objetivo é que a mesma camada de negócio possa atender diferentes 

tipos de clientes de interfaces com o usuário e/ou dispositivos, como por exemplo, interfaces 

apresentadas em terminais ou navegadores, ou interfaces específicas para tela de 

microcomputadores ou para tela de PDA (Personal Digital Assistant). 

Além disso, existem aplicações que precisam ser projetadas para atender tanto pessoas 

sem problema de acessibilidade, como pessoas com algum tipo de necessidade especial, como 

portadores de deficiência visual ou auditiva. Neste caso, sem a organização do sistema em 

camadas, teria que ser desenvolvida uma espécie de mini-aplicação para atender cada tipo de 

usuário, o que traria problemas claros relacionados à manutenção e duplicação do trabalho. 

Na camada de negócio, o controlador é responsável pela comunicação com a camada de 

interface com o usuário e pelo repasse das solicitações aos cadastros; os cadastros são 

responsáveis pelas regras de negócio; e as classes de entidade possuem a estrutura do negócio. 

Na camada de dados, o repositório é responsável pelo acesso e manipulação dos dados, bem 

como pela comunicação com o meio de persistência. Existe ainda a interface entre o cadastro 

e o repositório, para possibilitar independência entre negócio e dados, onde diferentes 

implementações da camada de dados podem ser utilizadas para a mesma camada de negócio. 

A Figura 7 apresenta o Modelo de Projeto do caso de uso Gerar GRU, considerando a 

plataforma Java e a utilização de camadas para organizar o sistema. Neste artefato estão 

identificados apenas os elementos da camada de negócios para atendimento ao caso de uso 

Gerar GRU. Os elementos da camada de dados não estão sendo exibidos devido a limitação 

de espaço.  



 

 

 
Figura 7 – Modelo de Projeto (Java) do caso de uso Gerar GRU
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O artefato Modelo de Projeto é usualmente produzido por uma atividade da disciplina 

de Análise & Projeto em processos tradicionais de desenvolvimento de software, como por 

exemplo, a atividade Projetar Caso de Uso do RUP. 

(6) Realização da Atividade Projetar Navegação 
A realização da atividade Projetar Navegação consiste na criação do Modelo de Navegação 

cujo propósito é apresentar as interações entre os elementos que representam as interfaces 

com o usuário. A Figura 8 apresenta o Modelo de Navegação do caso de uso Gerar GRU. 

 

Figura 8 – Modelo de Navegação (JSF) do caso de uso Gerar GRU 

O Modelo de Navegação é derivado do Modelo de Análise UI, onde são considerados 

apenas os elementos que representam as interfaces com o usuário e as associações que 

representam alguma comunicação entre esses elementos. O Modelo de Navegação exibe os 

caminhos navegacionais necessários para atender os cenários de um caso de uso. 

O Modelo de Navegação apresentado na Figura 8 é reduzido devido ao escopo do caso 

de uso e, também, porque as mensagens de erro são exibidas na própria interface com o 

usuário, para atender os fluxos de evento alternativos. A exibição de mensagens de erro e de 

alerta na própria interface com o usuário está de acordo com recomendações do Guia de 

Projeto UI (Apêndice B) quanto a apresentar feedback não-modal e melhorar a navegação 

através da minimização de locais de navegação. 

O processo de derivação do Modelo de Navegação (Figura 8), a partir do Modelo de 

Análise UI (Figura 6), é simples e consiste de:  

a) São consideradas apenas as classes estereotipadas por client page que são mapeadas em 

classes estereotipadas de acordo com a plataforma, no caso JSF (Java Server Face); 

b) As associações entre as classes estereotipadas por client page são diretamente mapeadas 

em associações entre as respectivas classes estereotipadas por JSF; 
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c) Se uma classe estereotipada por client page solicitar um serviço a uma classe 

estereotipada por server page e esta enviar o resultado a uma outra classe estereotipada 

por client page, deve ser criada uma associação entre as classes estereotipadas por JSF que 

correspondem às duas classes estereotipadas por client page; 

d) As classes devem ser agrupadas em pacotes, no caso todas pertencem ao pacote view, 

responsável pelo agrupamento dos elementos da visão segundo o padrão MVC. 

(7) Realização da Atividade Projetar UI 
A realização da atividade Projetar UI inicia com a criação de esboços de interfaces com o 

usuário para cada classe client page do Modelo de Análise UI, com o objetivo de envolver e 

obter opinião dos usuários antes de qualquer implementação. Além disso, estes esboços 

orientam os desenvolvedores, na etapa de Implementação, no que diz respeito à organização e 

apresentação final das interfaces com o usuário. A Figura 9 apresenta o esboço da interface 

com o usuário correspondente à classe GerarGRU do Modelo de Análise UI (Figura 6). 

 
Figura 9 – Esboço da interface com o usuário Gerar GRU 

O Esboço UI deve exibir como os componentes descritos pelos atributos das classes 

estereotipadas por client page no Modelo de Análise UI serão distribuídos e organizados na 

interface com o usuário. Na prototipação, caso surja necessidade de inclusão, alteração e/ou 

exclusão de elementos na interface com o usuário, a classe (client page) correspondente no 

Modelo de Análise UI deve ser devidamente atualizada. 

A técnica de prototipação permite a visualização e ajustes de um produto antes da sua 

construção. No contexto deste trabalho, optamos pela prototipação leve (sem implementação) 

que pode ser feita através de esboços em papel ou através de um editor gráfico, como no caso 

do Esboço UI apresentado na Figura 9 que foi construído usando o MS PowerPoint. 
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A atividade Projetar UI encerra com a especificação do Modelo de Projeto UI com o 

propósito de descrever os elementos que representam as interfaces com usuário e sua 

composição em termos de componentes concretos (importados de bibliotecas), bem como os 

elementos responsáveis pelo gerenciamento das interfaces com o usuário e pela comunicação 

com os elementos da visão funcional. 

O Modelo de Projeto UI é derivado do Modelo de Análise UI, onde são especificados os 

detalhes de uma plataforma específica. A Figura 10 apresenta o Modelo de Projeto UI do caso 

de uso Gerar GRU para a plataforma JSF. Apenas para exemplificar, a Figura 11 apresenta o 

Modelo de Projeto UI do caso de uso Gerar GRU para a plataforma ASP.NET. 

As classes do Modelo de Projeto UI estão organizadas em pacotes de acordo com suas 

responsabilidades no padrão MVC. As classes que representam as interfaces com o usuário 

estão agrupadas no pacote view. As classes responsáveis pelo gerenciamento das interfaces 

com o usuário e pela comunicação com a camada de negócio estão agrupadas no pacote 

controller. As classes pertencentes à camada de negócio, identificadas no Modelo de Projeto 

(Figura 7), estão agrupadas no pacote model. As principais considerações sobre os elementos 

do Modelo de Projeto UI apresentado na Figura 10, são as seguintes: 

a) Os tipos dos atributos das classes do pacote view exibem a identificação da biblioteca e 

dos componentes UI que irão compor a interface com o usuário. Para cada biblioteca 

referenciada deve ser criado um pacote no projeto, e para cada componente utilizado deve 

ser criada uma classe no pacote correspondente. Ex: para o componente outputText deve 

ser criada uma classe correspondente no sub-pacote html do pacote JSF Library. 

b) As classes estereotipadas por widget no Modelo de Análise UI, são derivadas em 

componentes UI customizados de biblioteca do projeto, ou em componentes de bibilitecas 

de fornecedores de software. Ex: a classe TabelaSelecaoServicos (Figura 6), foi mapeada 

no componente dataTable (classe GerarGRUTela). 

c) A propriedade valor padrão (inicial) dos atributos das classes do pacote view é utilizada 

para descrever a referência aos atributos ou operações das classes do pacote controller. 

Isto serve para descrever qual componente UI interage com qual propriedade dos 

controladores (java beans). Ex: o valor padrão do atributo tabelaServicos da classe view. 

GerarGRUTela faz referência ao atributo itensCestaReq da classe BuscarServicosBean. 

Isto significa que a coleção de serviços requerida é exibida no componente dataTable. 



 

 

 

Figura 10 – Modelo de Projeto UI (JSF) do caso de uso Gerar GRU 

 



 

 

 

 
 

Figura 11 – Modelo de Projeto UI (ASP.NET) do caso de uso Gerar GRU
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 (8) Realização da atividade Implementar Elementos de Projeto UI 
A realização da atividade Implementar Elementos de Projeto UI consiste na codificação dos 

elementos de projeto da visão de interação com os usuários, quando são criados os arquivos 

organizados em pacotes (diretórios), a partir dos modelos de Projeto UI e de Navegação. 

Basicamente, os códigos fontes são referentes: (1) à navegação entre as interfaces com o 

usuário para satisfazer os cenários do caso de uso, (2) às próprias interfaces com o usuário, e 

(3) aos elementos responsáveis pelo controle das interfaces com o usuário e navegação, e pela 

comunicação com os elementos da visão funcional. 

A Tabela 10 apresenta o código fonte referente à navegação, que no contexto da 

plataforma JSF é representado pelo arquivo faces-config.xml. 

Tabela 10 – Código fonte referente à Navegação 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. 
3. <!DOCTYPE faces-config PUBLIC 
4.    "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JavaServer Faces Config 1.1//EN" 
5.    "http://java.sun.com/dtd/web-facesconfig_1_1.dtd"> 
6. 
7. <faces-config> 
8. <managed-bean> 
9.   <managed-bean-name>buscarDadosGRUBean</managed-bean-name> 
10.   <managed-bean-class>controller.BuscarDadosGRUBean</managed-bean-class> 
11.   <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> 
12. </managed-bean> 
13. <managed-bean> 
14.   <managed-bean-name>buscarServicosBean</managed-bean-name> 
15.   <managed-bean-class>controller.BuscarServicosBean</managed-bean-class> 
16.   <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> 
17. </managed-bean> 
18. <navigation-rule> 
19.   <display-name>GerarGRUTela</display-name> 
20.   <from-view-id>/GerarGRUTela.jsp</from-view-id> 
21.   <navigation-case> 
22.     <from-outcome>exibir</from-outcome> 
23.     <to-view-id>/ExibirGRUTela.jsp</to-view-id> 
24.   </navigation-case> 
25. </navigation-rule>  
26. </faces-config> 

 

O código fonte apresentado na Tabela 10 tem como propósito (1) registrar os elementos 

(beans) responsáveis pelo atendimento direto das necessidades das interfaces com o usuário e 

(2) descrever as regras de navegação. As principais observações relacionadas ao código fonte 

apresentado são as seguintes:  
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a) As linhas 1 a 5 apresentam o cabeçalho padrão exigido pela plataforma JSF. 

b) As linhas 8 a 17 descrevem o registro dos beans que correspondem às classes (Java Bean) 

do Modelo de Projeto UI (Figura 10). O nome do bean (managed-bean-name) 

corresponde ao nome da classe com a primeira letra minúscula. A classe que implementa 

o bean (managed-bean-class) é mapeada diretamente da identificação completa da 

classe Java Bean. O escopo (managed-bean-scope) é por de default igual a session, que 

significa que para cada usuário da aplicação é associada uma instância distinta do bean. 

c) As linhas 18 a 25 descrevem as regras de navegação. O Modelo de Navegação (Figura 8) 

fornece essas informações. O nome da entidade associada à navegação (display-name) 

corresponde ao nome da classe origem da associação. A identificação da interface com o 

usuário de onde inicia a navegação (from-view-id) corresponde ao nome da classe 

origem da associação acrescida da extensão apropriada para a plataforma (.jsp). A 

identificação do evento (from-outcome) necessário para que a navegação ocorra 

corresponde ao nome da associação. A identificação da interface com o usuário destino da 

navegação (to-view-id) corresponde ao nome da classe destino da associação acrescida 

da extensão apropriada. 

A Tabela 11 apresenta o código fonte referente à interface com o usuário representada 

pela classe GerarGRUTela do Modelo de Projeto UI. 

Tabela 11 – Código Fonte referente à Interface com o Usuário 

1. <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> 
2. <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> 
3. <%@ taglib uri="/WEB-INF/sigatl.tld" prefix="stl"%> 
4. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
5.  
6.  <html> 
7.  <head> 
8.  <title>GerarGRUTela</title> 
9.  </head> 
10. <body> 
11.    <f:view> 
12.       <h:form id="form"> 
13.      <h:dataTable id="tabelaServicos" 
14.  value="#{buscarServicosBEAN.itensCestaReq}"> 
15.          </h:dataTable> 
16.      <h:outputText id="valorTotalDocumentosSolicitados" 
17.         value="#{buscarServicosBEAN.valorTotalServicos}" /> 
18.          <h:commandButton id="gerar" value="Gerar" 
19.  action="#{buscarDadosGRUBEAN.montarGRU}" /> 
20. </h:form> 
21. </f:view> 
22. </body> 
23. </html> 
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As principais observações relacionadas ao código fonte da interface com o usuário 

GerarGRUTela.jsp, apresentado na Tabela 11, são as seguintes: 

a) As linhas 1 a 4 representam o cabeçalho padrão exigido pela tecnologia JSF, e servem 

para especificar as bibliotecas de componentes utilizadas no código. 

b) A linha 8 representa o título da interface com o usuário que corresponde ao nome da 

classe GerarGRUTela do Modelo de Projeto UI (Figura 10). 

c) As linhas 13 a 15 definem o componente representado pelo atributo tabelaServicos da 

classe GerarGRUTela. O tipo do componente (h:dataTable) corresponde ao tipo do 

atributo. O identificador do componente (id="tabelaServicos") corresponde ao nome 

do atributo. A propriedade do bean responsável por fornecer informações ao componente 

(value="#{buscarServicosBEAN.itensCestaReq}") corresponde à propriedade valor 

padrão do atributo. Esta propriedade do bean é especificada através do atributo 

itensCestaReq da classe BuscarServicosBean do Modelo de Projeto UI. 

d) As linhas 16 e 17 definem o componente representado pelo atributo 

valorTotalDocumentosSolicitados da classe GerarGRUTela. O tipo do componente 

(h:commandButton) corresponde ao tipo do atributo. O identificador do componente 

(id="ValorTotalDocumentosSolicitados") corresponde ao nome do atributo. A 

propriedade do bean responsável por fornecer informações ao componente 

(value="#{buscarServicosBEAN.valorTotalServicos}") corresponde à propriedade 

valor padrão do atributo. Esta propriedade do bean é especificada através do atributo 

valorTotalServicos da classe BuscarServicosBean do Modelo de Projeto UI. 

e) As linhas 18 e 19 definem o componente representado pelo atributo gerar da classe 

GerarGRUTela. O tipo do componente (h:outputText) corresponde ao tipo do atributo. 

O identificador do componente (id="gerar") corresponde ao nome do atributo. A 

propriedade do bean responsável pela ação após o acionamento do botão 

(action="#{buscarDadosGRUBEAN.montarGRU}") corresponde à propriedade valor 

padrão do atributo. Esta propriedade do bean é especificada através da operação 

montarGRU da classe BuscarDadosGRUBean do Modelo de Projeto UI. 
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Os elementos representados por classes Java Bean no Modelo de Projeto UI são 

mapeados em classes Java comuns (.java). Desta forma, não iremos mostrar a codificação 

desses elementos. Estas classes são responsáveis por atender as demandas das interfaces com 

o usuário e pela comunicação com os elementos da visão funcional.  

(9) Realização da atividade Refinar Apresentação UI 
A realização da atividade Refinar Apresentação UI consiste em ajustar o código fonte 

referente à interface com o usuário para atendimento aos requisitos de organização e 

apresentação definidos no Esboço UI, criado em parceria com os usuários na atividade de 

projeto Projetar UI. 

A Tabela 12 apresenta o código fonte atualizado referente à interface com o usuário 

GerarGRUTela.jsp. A atualização do código fonte é realizada pelo desenvolvedor com o 

objetivo de construir a versão final da interface com o usuário. Neste exemplo, estão inseridos 

também os ajustes necessários que não foram extraídos do Modelo de Projeto UI. A Figura 12 

apresenta a interface com o usuário, como vista no navegador 

 
Figura 12 – Apresentação da Interface com o Usuário Gerar GRU 
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Tabela 12 – Código Fonte atualizado referente à Interface com o Usuário 

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> 
<%@ taglib uri="https://ajax4jsf.dev.java.net/ajax" prefix="a4j"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/sigatl.tld" prefix="stl"%> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/siga/ufpe.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/siga/jsf.css"> 
 
<body 
<stl:cabecalho titulo="Gerar GRU" /> 
<f:view> 
  <h:form id="form"> 
     <h:panelGrid id="idGridTabela" columns="1" styleClass="edit"> 
        <h:dataTable id="tabelaServicos" 
         value="#{buscarServicosBEAN.itensCestaReq}" var="item"   
         styleClass="edit" headerClass="linhaTituloDataTable" 
         rowClasses="linhaDataTableTipo1,linhaDataTableTipo2"> 
         <h:column id="idColunaQtd"> 
          <f:facet name="header"> 
           <h:outputText id="idHeadQtd" value="Qtd" /> 
          </f:facet> 
          <h:inputText id="inputTextQtd" maxlength="2" 
           value="#{item.quantidade}" style="width:30px"> 
           <a4j:support id="idSupportInputText" event="onkeyup" 
           requestDelay="30"  
           eventsQueue="supportEventKeyUp" reRender="inputTextQtd,idGridValor" 
           actionListener="#{buscarServicosBEAN.eventoAtualizarValor}" /> 
          </h:inputText> 
         </h:column> 
         <h:column id="idColunaTipoServico"> 
          <f:facet name="header"> 
           <h:outputText id="idHeadDesc" value="Descricao" /> 
          </f:facet> 
          <h:outputText id="idOutputDesc" 
          value="#{item.servico.tipoServico.nome}" /> 
         </h:column> 
         <h:column id="idColunaPreco"> 
          <f:facet name="header"> 
           <h:outputText id="idHeadPreco" value="Preço Unitário" /> 
          </f:facet> 
          <h:outputText id="idOutputPreco" value="R$ #{item.servico.preco}" /> 
         </h:column> 
         <h:column id="idColunaPrazo"> 
          <f:facet name="header"> 
           <h:outputText id="idHeadPrazo" value="Prazo" /> 
          </f:facet> 
          <h:outputText id="idOutputPrazo" 
          value="#{item.servico.prazoEmDiasExecucao} dias" /> 
         </h:column> 
        </h:dataTable> 
     </h:panelGrid> 
 
     <h:panelGrid id="idGridValor" columns="2" styleClass="edit"> 
       <h:outputText id="idOutPutValorTotal" value="Valor Total: " /> 
       <h:outputText id="valorTotalServicos" 
          value="#{buscarServicosBEAN.valorTotalServicos}" /> 
     </h:panelGrid>  
 
     <h:panelGrid id="idGridBotao" columns="1" styleClass="edit">    
       <h:commandButton id="gerar" value="Gerar" 
    action="#{buscarDadosGRUBEAN.montarGRU}" /> 
     </h:panelGrid> 
   </h:form> 
</f:view> 
</body> 
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4.6 Ferramenta para Geração de Código do Método WE4UIV 

O método WE4UIV visa tratar os aspectos relacionados à interação com os usuários, a partir 

da especificação de casos de uso, nos níveis de análise e projeto de modo a fornecer subsídios 

para orientar a etapa de Implementação. 

A Figura 13 apresenta, didaticamente, o escopo da abordagem do método WE4UIV para 

construção da visão de interação com os usuários de aplicações Web, fazendo um paralelo 

com o desenvolvimento tradicional da visão funcional. 
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Figura 13 – Escopo da abordagem do método WE4UIV 

A Figura 13 pode ser visualizada das seguintes maneiras: (1) horizontalmente, onde são 

apresentados os artefatos agrupados em níveis de abstração de acordo com etapas do processo 

de desenvolvimento e com as camadas MDA, requisitos (CIM – independente de 

computação), análise (PIM – independente de plataforma), projeto (PSM – específico de uma 

plataforma), e implementação (código fonte); e (2) verticalmente, onde são apresentados os 

artefatos e suas derivações, organizados de acordo com a visão (funcional ou interação com os 

usuários) do sistema que eles representam. 
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Este trabalho propõe uma ferramenta para automatizar parcialmente o processo de 

transformação (PSM → Source Code) dos artefatos de projeto (modelos de Projeto UI e de 

Navegação), descritos em UML, no artefato de implementação (Modelo de Implementação 

UI), descrito em linguagem de programação, conforme apresentado na Figura 13. 

A ferramenta proposta é um plug-in1, para o IDE Eclipse [Eclipse 06], chamado MDD-

JSF (Model-Driven Development for JSF platform), pois seu propósito é a geração de código 

fonte para a plataforma JSF, a partir de modelos UML. 

O esforço de desenvolvimento do plug-in consistiu na integração com o ambiente do 

Eclipse e na implementação dos elementos necessários para automatizar e dar suporte à 

realização da atividade Implementar Elementos de Projeto UI (subseção 4.4.1) do método 

WE4UIV. A Figura 14 apresenta uma visão de alto nível da estratégia visionada para geração 

de código fonte. 

 
Figura 14 – Abordagem para geração de código fonte 

As atividades do método WE4UIV definem a criação de artefatos que consistem de 

modelos representados por diagramas UML. Estes modelos devem ser construídos através de 

qualquer ferramenta de modelagem UML que possua funcionalidade de exportação do projeto 

para arquivo texto no formato especificado pelo padrão XMI (versão 2.0). A maioria das 

ferramentas de modelagem modernas [Tigris 07][Borland 08][IBM 08] possuem esta função. 

Após a exportação do projeto UML para o arquivo XMI (.uml2), através da ferramenta 

de modelagem, o desenvolvedor submete este arquivo como entrada para geração de código 

fonte no contexto de um projeto de desenvolvimento criado no ambiente Eclipse. O plug-in 

MDD-JSF é responsável apenas por receber o arquivo XMI e o caminho (diretório) do projeto 

de desenvolvimento, ler o conteúdo do arquivo, e gerar código fonte nos pacotes apropriados. 

                                                 
1 Software que é acoplado a um aplicativo para ampliar suas funções. 
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O desenvolvimento de um plug-in para o IDE Eclipse foi motivado por este ambiente 

possibilitar extensões devido sua característica open-source, e por fornecer um conjunto de 

funcionalidades essenciais para criação de projetos de desenvolvimento que seriam muito 

custosas de serem integralmente construídas, tais como: a) assistente (wizard) para criação de 

projetos Web; b) editor de código fonte com funções avançadas, como por exemplo, destaque 

(highlighting) de palavras reservadas e code completion; e c) possibilidade de ajustes na 

organização e apresentação das interfaces com o usuário em tempo de projeto. 

Além disso, a integração a um ambiente como o Eclipse permite o desenvolvimento da 

visão de interação com os usuários juntamente com as outras visões do sistema em uma 

mesma ferramenta de desenvolvimento de software. 

O plug-in MDD-JSF foi desenvolvido de modo a atender o caso de uso abstrato 

apresentado na Tabela 13. A Figura 15 apresenta a realização deste caso de uso através de um 

diagrama de seqüência. 

Tabela 13 – Especificação do caso de uso Geração de Código Fonte JSF 

Caso de Uso: Geração de código fonte para a plataforma JSF 
Descrição: Geração de código fonte visando automatizar parcialmente a atividade Implementar 

Elementos de Projeto UI do método WE4UIV 
Ator: Desenvolvedor 
Pré-condição: 1. O desenvolvedor deve criar um projeto de desenvolvimento no IDE Eclipse. 

2. O projeto UML deve ser exportado para um arquivo texto no padrão XMI. 
Fluxo 
Principal: 

Passo 1: o desenvolvedor seleciona a opção JSF Import no IDE Eclipse. 
Passo 2: o elemento wizard apresenta a interface para importação do arquivo XMI. 
Passo 3: o desenvolvedor informa o arquivo XMI e o projeto de desenvolvimento 
(trabalho), e então confirma operação de geração de código fonte. 
Passo 4: o elemento wizard envia o arquivo XMI e caminho do projeto de trabalho ao 
elemento listener. 
Passo 5: o elemento listener recebe o arquivo XMI e o caminho do projeto de trabalho, e 
então repassa o arquivo XMI para o elemento parser. 
Passo 6: o elemento parser analisa e transforma as informações contidas no arquivo XMI 
em um objeto estruturado, utilizando o padrão de projeto composite [Gamma 94]. 
Passo 7: o elemento parser envia o objeto criado ao elemento listener. 
Passo 8: o elemento listener recebe o objeto e o repassa juntamente com o caminho do 
projeto ao elemento code generator. 
Passo 9: o elemento code generator lê o objeto e, para cada elemento de implementação, 
seleciona e preenche um template apropriado, criando assim arquivos físicos com código 
fonte no diretório do projeto de trabalho. 

Pós-condição: Arquivos físicos com código fonte criados. 
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Figura 15 – Realização do caso de uso Geração de Código Fonte JSF 

O plug-in MDD-JSF foi estruturado e organizado em pacotes, onde cada pacote agrupa 

um conjunto coeso de classes que implementam as responsabilidades dos elementos abstratos 

descritos no caso de uso apresentado na Tabela 13. 

Os pacotes do plug-in MDD-JSF são os seguintes: (1) wizard – agrupa as classes 

responsáveis por mostrar e controlar a interface com o usuário que torna possível a interação 

do desenvolvedor com o plug-in MDD-JSF; (2) listener – agrupa as classes responsáveis por 

receber a requisição da interface com o usuário e repassar esta requisição aos elementos 

responsáveis pela geração de código fonte; (3) parser – agrupa as classes responsáveis por 

analisar e transformar o arquivo texto (formato XMI) em um objeto estruturado, através do 

padrão de projeto composite [Gamma 94], o que facilita e melhora a performance da operação 

de geração de código fonte; (4) templates – agrupa as classes responsáveis pela definição da 

estrutura sintática de codificação específica para cada elemento de implementação; e (5) 

project – agrupa uma classe responsável pela criação dos arquivos físicos com código fonte 

no diretório do projeto de trabalho. 

Os códigos fonte apresentados na seção 4.5 (passo 8) foram gerados utilizando o plug-in 

MDD-JSF. O Apêndice D deste trabalho apresenta o detalhamento do plug-in MDD-JSF. 
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4.7 Considerações Finais 

Os principais fundamentos conceituais do método WE4UIV são: orientado a casos de uso, 

integrado a visão funcional, dirigido por modelos seguindo princípios do framework MDA, 

baseado em componentes de interface com o usuário, e adoção a recomendações do padrão de 

projeto MVC, quanto à separação de conceitos. 

Entre as vantagens da abordagem do método WE4UIV, estão: 

a) Simplicidade, obtida pela utilização de poucos artefatos essenciais, cujo entendimento é 

facilitado devido à similaridade com artefatos usualmente construídos para representar a 

visão funcional. 

b) Separação de trabalho, obtida pela definição de papéis distintos como responsáveis pela 

execução das atividades de Análise & Projeto das atividades de Implementação. O 

Projetista UI possui meios para especificar a navegação, a composição das interfaces com 

o usuário em termos de componentes, e a comunicação com o núcleo funcional. Isto 

proporciona ao Desenvolvedor guias precisos para orientar a etapa de Implementação. 

Desta forma, uma equipe pode ser responsável apenas pela especificação (projeto) e outra 

equipe apenas pela implementação, facilitando assim a terceirização de serviços e a 

estruturação da linha de produção de uma fábrica de software. 

c) Redução do trabalho manual na etapa de Implementação, obtida pela geração parcial de 

código fonte referente aos elementos de projeto através do plug-in MDD-JSF. A estrutura 

(esqueleto) sintática de cada elemento de implementação, definida através de um template 

apropriado, é preenchida com informações semânticas oriundas dos modelos de projeto. 

Isto evita o trabalho artesanal de criação de arquivos de codificação e configuração, além 

de que favorece a padronização e facilita a adaptação de pessoas não familiarizadas com o 

ambiente de desenvolvimento. 

d) Facilidade de ajustes na geração de código fonte, obtida pela separação bem definida de 

responsabilidades dos elementos integrantes do plug-in MDD-JSF. Os ajustes na geração 

de código fonte são provenientes de feedbacks dos desenvolvedores quanto a melhorias 

que podem ser realizadas. 
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Capítulo 5  

5 Processo de Experimentação 

 
 

Hipótese [Houaiss 08] pode ser definida como: proposição que se admite, independentemente 

do fato de ser verdadeira ou falsa, mas unicamente a título de um princípio a partir do qual se 

pode deduzir um determinado conjunto de conseqüências; ou suposição, conjectura, pela qual 

a imaginação antecipa o conhecimento, com o fim de explicar ou prever a possível realização 

de um fato e deduzir-lhe as conseqüências. 

No contexto deste trabalho, a hipótese formulada se refere a melhorias quantitativas no 

processo de desenvolvimento de aplicações Web, motivadas pelo uso do método WE4UIV. 

Entretanto, para a hipótese ser validada e aceita se faz necessário a realização de um conjunto 

de experimentos em um ambiente controlado. 

Neste capítulo, inicialmente, é apresentada a metodologia usada para guiar o processo 

de experimentação da abordagem proposta e, posteriormente, são descritos os experimentos 

realizados e os resultados obtidos. 
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5.1 Visão Geral 

A pesquisa é um processo de aprendizado direcionado. Inicialmente, o problema é observado 

em um contexto específico e, então, uma solução hipotética é visionada. Para verificar a 

viabilidade e validar a solução proposta faz-se necessário a realização de experimentos que 

comprovem através de fatos se os resultados esperados foram alcançados ou não. 

 No contexto da Engenharia de Software, as abordagens propostas visam melhorar o 

processo de desenvolvimento em algum ponto específico, sob uma determinada circunstância, 

de modo que impactem positivamente no produto, processo, ou recursos. 

Este trabalho propõe o método WE4UIV, para o caso específico de aplicações Web, que 

visa mitigar o problema recorrente relacionado ao não tratamento adequado de aspectos 

relacionados à interação com os usuários por parte dos processos de desenvolvimento de 

software. Consideramos que a ausência de projetos bem elaborados de interfaces com o 

usuário, navegação, e comunicação com o núcleo funcional ocasiona grande esforço e tempo 

de implementação da visão de interação com os usuários, bem como um elevado índice de 

trabalho adicional causado por solicitações de mudanças. 

Desta forma, a hipótese formulada por este trabalho considera que a utilização do 

método WE4UIV reduz o tempo de implementação dos elementos da visão de interação com 

os usuários, bem como o índice de trabalho adicional causado por solicitações de mudanças. 

Entretanto, como dito anteriormente, esta hipótese, para ser aceita, deve ser validada através 

de um processo de experimentação. 

O processo de experimentação descreve as etapas necessárias para realização de um 

conjunto de experimentos em um ambiente controlado. O processo de experimentação usado 

neste trabalho se baseia em uma metodologia específica para experimentos de engenharia de 

software, conforme descrito em [Juristo 01]. O ambiente controlado utilizado para execução 

dos experimentos foi o projeto SIG@ (Sistema de Informações e Gestão Acadêmica), mantido 

e gerenciado nas dependências da UFPE. 

Neste capítulo é apresentado o processo de experimentação utilizado como guia para 

realização dos experimentos que visam validar a hipótese formulada por este trabalho. Além 

disso, são apresentados os experimentos em si, através dos seguintes etapas: planejamento, 

execução, e análise dos resultados obtidos.    
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5.2 Experimentação em Engenharia de Software 

No contexto de engenharia de software, o objetivo da execução de experimentos é melhorar o 

desenvolvimento de sistemas de software. Esta melhoria se dará em algum ponto ou sobre 

alguma circunstância dentro do projeto de desenvolvimento. 

Os componentes básicos do projeto de desenvolvimento são: pessoas (desenvolvedores, 

usuários e outros), produtos (sistema de software e todos os produtos intermediários) e 

processo (conjunto de atividades e métodos utilizados durante o projeto). 

5.2.1 Processo de Experimentação 

O processo de experimentação pode ser dividido nas seguintes atividades: (1) Definição dos 

objetivos; (2) Projeto do experimento; (3) Execução do experimento; e (4) Análise dos dados 

e resultados coletados no experimento.  

A Figura 16 apresenta o fluxo das atividades do processo de experimentação, bem como 

os produtos produzidos em cada atividade. 

 

Figura 16 – Processo de Experimentação 

Na etapa de definição dos objetivos, a hipótese é definida em termos de quais variáveis 

do fenômeno devem ser examinadas. A etapa de projeto consiste na elaboração de um plano 

para o experimento, que consiste em determinar sobre quais condições o experimento será 

conduzido, e que envolve identificar quais variáveis podem afetar o experimento. Na etapa de 

execução, o experimento é executado de acordo com o plano de projeto. A última etapa é a de 

análise, onde são analisados os dados coletados durante o experimento e os resultados.  

5.2.2 Terminologia da Experimentação 

A seguir serão apresentados os principais termos (terminologia) utilizados no processo de 

experimentação. 
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Unidade Experimental: são os objetos sobre os quais o experimento é executado. No 

contexto de engenharia de software, uma unidade experimental pode ser o processo de 

software como um todo, uma parte específica do processo, ou qualquer produto produzido 

durante o processo. 

Executor do Experimento: são as pessoas que aplicam os métodos ou técnicas nas unidades 

experimentais. No contexto de engenharia de software, um executor do experimento pode ser, 

por exemplo, a equipe de desenvolvedores ou um engenheiro de software. Os resultados do 

experimento podem ser afetados e diferir bastante, dependendo de quem o executa, já que 

fatores como experiência e motivação dos executores podem influenciar o experimento. 

Variável de Resposta: são os resultados quantitativos do experimento. No contexto de 

engenharia de software, uma variável de resposta pode ser o projeto, fase, produto ou 

característica do recurso que é mensurada para testar os efeitos das variações provocadas de 

um experimento para outro. A variável de resposta é a característica do projeto de software 

que está sendo analisada e que usualmente se pretende melhorar. As variáveis de resposta 

podem mensurar as características do processo de desenvolvimento (desvios de orçamento e 

prazo), de ferramentas ou métodos usados (eficiência, usabilidade, adaptabilidade), da equipe 

(produtividade), ou dos produtos produzidos (segurança, portabilidade, manutenibilidade).  

Parâmetros: são quaisquer características (qualitativas e quantitativas) do projeto de software 

que devem ser invariáveis durante o experimento e, portanto, não influenciam o resultado 

(variável de resposta). No contexto de experimentos de engenharia de software, parâmetros 

podem ser, por exemplo: tamanho do programa, linguagem de programação específica, tipo 

de aplicação, parte específica do processo de desenvolvimento, número de participantes, e 

experiência profissional similar. 

Fatores: são as características de desenvolvimento de software a serem estudadas que afetam 

a variável de resposta. Cada fator tem várias possíveis alternativas. A experimentação visa 

examinar a influência dessas alternativas no valor da variável de resposta. Os fatores de um 

experimento são quaisquer características do projeto que são variadas intencionalmente 

durante a experimentação e que afetam o resultado do experimento. No contexto de 

experimentos de engenharia de software, fatores podem ser, por exemplo: nível de 

experiência, linguagens de programação distintas, distância física dos participantes, etc. 
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Alternativas: são os possíveis valores dos fatores durante o experimento. No contexto de 

experimentos de engenharia de software, as alternativas para os fatores podem ser, por 

exemplo: iniciante, intermediário e avançado para nível de experiência; Java e C++ para 

linguagens de programação; e mesma sala, mesmo prédio e prédios distintos para distância 

física entre os participantes. 

Experimento Elementar ou Unitário: é cada experimento executado em uma unidade 

experimental. Isto significa que cada aplicação de uma combinação de alternativas de fatores 

realizada por um executor em uma unidade experimental é um experimento elementar. 

A Figura 17 apresenta o relacionamento entre as variáveis (descritas acima) em um 

processo de experimentação. 

 

Figura 17 – Relacionamento entre as variáveis da Experimentação 

5.2.3 Fontes de Variáveis de um Experimento 

As origens de variáveis (parâmetros, fatores e variáveis de resposta) de um experimento de 

engenharia de software podem ser distintas, isto é, suas fontes podem diferir. Basicamente, 

existem duas perspectivas como fonte de origem destas variáveis em um projeto de software: 

interna e externa. 

Perspectiva Externa – o projeto de software é visto como uma caixa preta e são consideradas 

somente as variáveis que afetam o projeto externamente. Essas variáveis não podem ser 

modificadas ou ajustadas de dentro do projeto e podem ser consideradas como fonte de 

possíveis parâmetros e variáveis de resposta em um experimento. As fontes externas que 

podem influenciar um projeto de software da perspectiva externa são: características do 
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usuário, características do problema a ser resolvido, fontes de informação, restrições do 

cliente, e características da organização para a qual o software está sendo desenvolvido. 

Perspectiva Interna – o projeto de software é visto como uma caixa branca e são 

consideradas somente as variáveis que afetam o projeto internamente. Essas variáveis são 

configuradas no início ou durante o projeto. Dependendo do objetivo do experimento essas 

variáveis podem ser selecionadas como parâmetros, fatores e até mesmo variáveis de resposta. 

As fontes internas que podem influenciar um projeto de software da perspectiva interna são: 

processos (compostos de atividades), métodos, ferramentas, pessoal e produtos. 

5.2.4 Métricas de Variáveis do Experimento 

As variáveis de resposta refletem os dados que são coletados nos experimentos e, portanto, 

estas variáveis só podem ser mensuradas após o experimento (o projeto de software ou uma 

fase ou atividade específica) ter sido finalizado. 

As possíveis variáveis de resposta de um experimento podem mensurar características 

do processo de desenvolvimento, dos métodos ou ferramentas utilizadas, da equipe ou dos 

diferentes produtos produzidos durante o processo de desenvolvimento. 

As variáveis de resposta podem ser referenciadas como atributos (internos e externos) 

de: processos, produtos ou recursos. Os atributos internos se referem à entidade em si, já os 

atributos externos se referem ao comportamento da entidade no ambiente. 

5.2.5 Análise Estatística dos Dados 

Após o projeto da experimentação, cada unidade experimental é executada de acordo com o 

plano de projeto. Ao final dos experimentos, se tem uma coleção de dados que precisam ser 

examinados e analisados para se chegar a conclusões sobre os relacionamentos entre fatores, a 

influência dos fatores nas variáveis de resposta, e as alternativas que melhoram os valores das 

variáveis de respostas. Para tanto, são utilizados métodos estatísticos específicos para analisar 

o conjunto de dados resultantes dos experimentos. 

As distribuições usuais utilizadas para analisar os dados obtidos de uma pequena 

amostragem e para aplicar regras de decisão na significância dos resultados são: t (Student’s), 

F (Snedecor’s) e chi-square [Juristo 01]. 
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A distribuição t é usada como referência para analisar a diferença entre médias. A 

distribuição F é empregada para analisar a diferença entre varianças. A distribuição chi-

square é usada para analisar a diferença entre freqüências. 

A distribuição t pode ser utilizada para verificar qual a melhor entre duas alternativas, 

desde que as varianças das amostragens sejam homogêneas, isto é, que a razão entre elas seja 

próxima ou igual a um. Para tanto, se faz necessário calcular o valor de t para se obter o nível 

de significância do resultado (nível-p), que representa a probabilidade de erro envolvida em 

aceitar o resultado como válido. O limite aceitável para o nível-p é menor ou igual a 0,05 

(5%). Para calcular o valor de t, é utilizada a seguinte equação: 
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1x : média da amostragem da alternativa 1;  

2x : média da amostragem da alternativa 2;  

1n : quantidade de experimentos com a alternativa 1; 

2n : quantidade de experimentos com a alternativa 2; 

2
1s : variança da amostragem da alternativa 1; e 

2
2s : variança da amostragem da alternativa 2. 

Após o cálculo do valor de t, para se obter o nível de significância do resultado é 

necessário consultar a tabela t, apresentada na Tabela 14. Na linha correspondente ao grau de 

liberdade n1+n2-2, deve-se observar em qual intervalo o valor de t está inserido e assim 

identificar a probabilidade correspondente. 

Por exemplo: se o valor calculado de t for igual a 1,92 e o grau de liberdade n1+n2-2 for 

igual a 20, consultando a tabela t verifica-se que o valor de t está entre 1,725 e 2,086, o que 

corresponde a uma probabilidade entre 0,05 e 0,025. Isto mostra que o nível de significância 

do resultado está entre 2,5% e 5%. 
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Tabela 14 – Tabela t Student’s 

 Probabil idade 
Grau de 
Liberdade 

0,40 0,25 
 

0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 
 

0,0005  

1 0,325 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,620
2 0,289 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,598
3 0,277 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,924
4 0,271 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610
5 0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869
6 0,265 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959
7 0,263 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,408
8 0,262 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041
9 0,261 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781
10 0,260 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587
11 0,259 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437
12 0,259 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318
13 0,259 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
14 0,258 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
15 0,258 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073
16 0,258 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
17 0,257 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965
18 0,257 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922
19 0,257 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883
20 0,257 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850
21 0,257 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819
22 0,256 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792
23 0,256 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767
24 0,256 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745
25 0,256 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725
26 0,256 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707
27 0,256 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690
28 0,256 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674
29 0,256 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659
30 0,256 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646
40 0,255 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551
60 0,254 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460
120 0,254 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373
∞ 0,253 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291

 
A distribuição t é usada para calcular a significância da diferença entre duas 

alternativas, mesmo quando não existir dado histórico disponível antes da experimentação. 

Por exemplo, determinar qual a melhor alternativa entre duas linguagens de programação (A e 

B) com relação ao número de erros detectados quando se inspeciona programas similares 

implementados usando estas duas linguagens. Tendo como resultados dos experimentos: 

Ordem: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Linguagem: A A B B A B B B A A B 

Corretude: 29,9 11,4 26,6 23,7 25,3 28,5 14,2 17,9 16,5 21,1 24,3 
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Linguagem A Linguagem B 

29,9 26,6 

11,4 23,7 

25,3 28,5 

16,5 14,2 

21,1 17,9 

 24,3 

nA = 5 nB = 6 

∑YA = 104,5 ∑YB = 135,2 

9,20
5

5,104
==AY  53,22

6
2,135
==BY  

69,1=− AB YY  

A hipótese nula H0 estabelece que o uso das linguagens A ou B não afeta os resultados 

e, por conseguinte, a média. A hipótese alternativa H1 estabelece que o uso da linguagem B 

sempre resulta uma média maior que o uso da linguagem A. 

A tabela t pode ser usada para fornecer o nível de significância, isto é, a proporção de 

experimentos que irá produzir uma diferença maior que 1,69 de acordo com a hipótese nula. 

Se a proporção for grande, a diferença detectada entre as médias pode ser classificada apenas 

como uma possibilidade. Neste caso, a hipótese nula será considerada verdadeira e, portanto, 

o uso das linguagens A ou B não faz diferença.  Por outro lado, se a proporção for pequena, a 

diferença entre as médias não pode ser considerada um acaso e a hipótese nula pode ser 

rejeitada e se considera que o uso da linguagem B fornece maior corretude que o uso da 

linguagem A. Para se chegar ao valor de t, realizamos os seguintes cálculos: 
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Segundo a hipótese nula, não há diferença entre usar as linguagens A ou B e, portanto, a 

diferença entre as médias das populações ( )BA μμ −  é igual a zero. Neste caso, consultando o 
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valor de t (0,44) na tabela t (Tabela 14) com grau de liberdade 9 (nA+nB-2), verificamos que o 

valor 0,44 está entre 0,261 e 0,703, o que nos dá uma probabilidade entre 0,4 e 0,25. Isto 

significa que entre 25% a 40% das vezes pode se chegar a diferenças maiores entre as médias 

que o valor encontrado de 1,69. 

Portanto, a hipótese nula não pode ser rejeitada e se pode deduzir que a diferença 

encontrada é devido ao acaso e não por que a linguagem B é melhor e causa menos erros que 

a linguagem A. A hipótese nula é geralmente rejeitada quando o nível de significância é 

menor ou igual a 5%. 

5.3 Experimentação do Método WE4UIV 

O método WE4UIV apresentado neste trabalho propõe uma abordagem para a construção da 

visão de interação com os usuários de aplicações Web. Basicamente, esta abordagem consiste 

na especificação de modelos nos níveis de abstração de análise e de projeto, que são utilizados 

como entrada para a etapa de Implementação. 

O processo de experimentação visa apresentar resultados quantitativos a respeito da 

abordagem proposta. O ambiente utilizado para o processo de experimentação foi o projeto 

SIG@.  Este projeto iniciou em maio de 2001 e seu objetivo primário é manter e desenvolver 

módulos adicionais para o Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@). 

O SIG@ é composto por um conjunto de módulos que atendem diversos segmentos da 

gestão universitária, tais como ensino (graduação e pós-graduação), pessoal (licenças e 

afastamentos, freqüência, averbações, cargos e funções, avaliação funcional, entre outros), 

financeiro (controle de mensalidades), atendimento a demandas externas (censo INEP, TCU, 

ENADE, PingIFES), pesquisa (integração com a plataforma Lattes), entre outros. Atualmente, 

o SIG@ possui aproximadamente 3200 classes (.java) e 450 tabelas em produção. 

O SIG@ está implantado em quatro instituições de ensino superior: Universidade 

Federal de Pernambuco (www.siga.ufpe.br), Universidade de Pernambuco (www.siga.upe.br), 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (www.siga.ufrpe.br), e Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (www.siga.univasf.edu.br). A quantidade de usuários efetivos (com 

acesso em 2008) do SIG@, nessas quatro instituições de ensino juntas, é de aproximadamente 

60.000 pessoas, entre alunos, professores, e funcionários administrativos. 
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Os experimentos foram realizados no contexto de projetos de desenvolvimento de três 

módulos adicionais do SIG@ para controlar: Processos Gerais, Pré-Matrícula de Ingressantes, 

e Requerimentos Diversos do Alunado. Estes projetos foram realizados pela equipe do projeto 

SIG@ nas dependências do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFPE. A ferramenta de 

gerência de projeto utilizada para controle de atividades e registro de horas das tarefas foi o 

aplicativo open-source dotProject [dotProject 04]. A metodologia utilizada para conduzir os 

experimentos foi apresentada na seção 5.2 deste capítulo. 

5.3.1 Definição do Objetivo dos Experimentos 

O objetivo dos experimentos realizados foi validar a hipótese formulada por este trabalho no 

que diz respeito a melhorias quantitativas no processo de desenvolvimento de softwares.  

A hipótese é a seguinte: a utilização do método WE4UIV para construção da visão de 

interação com os usuários, reduz: (a) o tempo da etapa de Implementação, e (b) o índice de 

trabalho adicional provocado pelas solicitações de mudanças, definidas na homologação das 

funcionalidades pelos usuários. 

5.3.2 Projeto do Experimento 

O projeto do experimento consiste na elaboração de um plano para orientar a execução e a 

análise dos resultados dos experimentos. A Tabela 15 apresenta o plano de experimento para 

validação da hipótese formulada por este trabalho. 

Tabela 15 – Plano de Experimento 

Unidade Experimental: Etapa de Implementação 
 

Executor: Equipe do projeto SIG@ 
 

Parâmetros: 1. Plataforma JSF 
2. Equipe técnica homogênea 

 
Fator Alternativas 
Implementação da Visão de Interação 
com os Usuários por Caso de Uso 
 

1. Sem usar o método WE4UIV 
2. Através do método WE4UIV 

 
Variáveis de Resposta Métrica 

 
Esforço de implementação Quantidade de horas de implementação / Número de pontos de função 

 
Índice de trabalho adicional Quantidade de horas para correções / Número de pontos de função 
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5.3.3 Execução dos Experimentos 

Os experimentos foram executados no contexto de projetos de desenvolvimento de módulos 

adicionais para o sistema SIG@. A Tabela 16 apresenta um resumo das características desses 

módulos e a descrição dos respectivos casos de uso que foram utilizados como parâmetros 

para execução dos experimentos. 

Tabela 16 – Descrição dos módulos e casos de uso usados nos experimentos 

Módulo: Processos Gerais 
Propósito: Controlar os processos administrativos, financeiros, e judiciais da instituição de ensino. 
Cenário 
Atual: 

O sistema antigo controla apenas a tramitação dos processos, ou seja, registra a chegada e 
saída de processos em um órgão. Os processos são compostos por documentos, pareceres, e 
formulários, todos em papel. Os processos tramitam de um órgão para outro através de malotes 
internos. 

Cenário 
Visionado: 

O módulo de processos gerais do SIG@ possibilitará a criação de processos eletrônicos. Os 
formulários e pareceres poderão ser preenchidos e informados diretamente no sistema, bem 
como os documentos serão digitalizados e armazenados na base de dados. A tramitação dos 
processos será controlada pelo sistema, através de FTA (Fluxo de Tramitação Automática). 
Entretanto, o módulo novo ainda continuará controlando apenas a tramitação para os casos de 
processos manuais. 
 

Caso de Uso Descrição 
Manter FTA Controla as operações de manutenção (inserção, atualização, exclusão, e 

consulta) dos fluxos de tramitação automática. 
Registrar Processo Controla o registro (abertura) dos processos pelo solicitante. 
Manipular Processo Controla os requisitos (formulários, documentos, pareceres) de uma etapa 

do processo, bem como a tramitação automática e manual. 
Manter Processo Controla as operações de alteração, cancelamento, e arquivamento dos 

processos. 
Receber Documentos e Processos Controla o recebimento de documentos impressos ou processos manuais 

por um órgão responsável. 
Acompanhar Processo Controla a apresentação do histórico (tramitações nos órgãos, pareceres, 

documentos, etc.) dos processos. 
 
Módulo: Pré-Matrícula de discentes ingressantes 
Propósito: Controlar o processo de pré-matrícula de discentes ingressantes via vestibular. 
Cenário 
Atual: 

O controle dos requisitos necessários (comprovação da documentação exigida) para os 
vestibulandos ingressarem formalmente na instituição de ensino é manual, sem auxílio de 
sistema de informação. 

Cenário 
Visionado: 

O módulo de pré-matrícula do SIG@ irá controlar os requisitos (documentos exigidos) para 
ingresso dos vestibulandos classificados na instituição de ensino e auxiliar o processo de 
remanejamento de vagas. 
 

Caso de Uso Descrição 
Cadastrar Candidatos Controla o processamento de arquivo com os vestibulandos classificados 

e vestibulandos remanejados em casos de desistências ou eliminações. 
Realizar Pré-Matrícula Controla o atendimento aos vestibulandos, com relação aos documentos 

exigidos e apresentados, bem como confirma o vínculo do candidato à 
instituição ou o elimina. 
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Módulo: Requerimentos Diversos do Alunado 
Propósito: Controlar o processo de solicitações de serviços pelos discentes. 
Cenário 
Atual: 

A requisição de serviços (emissão de documentos, como histórico, comprovante de vínculo, 
entre outros) pelos discentes é manual e feita diretamente no órgão responsável, através do 
preenchimento de formulário em papel. O discente necessita se deslocar pelo menos três vezes 
ao órgão responsável até a conclusão da solicitação. 

Cenário 
Visionado: 

O módulo de requerimentos diversos do SIG@ irá controlar todo o processo de requerimentos 
de serviços pelo alunado. O pagamento das taxas de serviços será através de GRU (Guia de 
Recolhimento da União) emitida no próprio módulo. O discente precisará se deslocar ao órgão 
responsável uma única vez, apenas para receber o documento solicitado.  

Caso de Uso Descrição 
Gerar GRU Controla a geração de GRUs referentes às taxas cobradas pelos serviços. 
Requisitar Serviços Controla a requisição dos serviços pelos discentes. 
Acompanhar Requerimento Controla a apresentação do histórico das situações (pendente, emitido, e 

recebido) dos requerimentos. 
Registrar Pagamento GRU por 
Arquivo 

Controla o processamento de arquivos de retorno, enviados pelo agente 
bancário, com os pagamentos das GRUs. 

Registrar Emissão de Documentos Controla o registro da emissão de documentos pelo órgão responsável. 
Emitir Ata de Entrega de 
Documentos 

Controla a emissão de ata (relatório impresso) para formalizar a entrega 
de documentos aos discentes. 

Registrar Entrega de Documentos Controla o registro da entrega de documentos aos discentes. 
Registrar Pagamento GRU 
Manualmente 

Controla o registro de pagamentos de GRUs manualmente, para os casos 
eventuais de pagamentos que por algum motivo não venham no arquivo 
de retorno, ou de pagamentos realizados por terceiros em que o sistema 
não reconhece o CPF da pessoa (ex: pais de alunos). 

 
Para validar a hipótese formulada, se fez necessário o uso de duas alternativas para 

execução dos experimentos. A primeira alternativa foi a construção da visão de interação com 

os usuários sem a utilização do método WE4UIV. A segunda alternativa foi a construção da 

visão de interação com os usuários através do método WE4UIV. 

Os experimentos baseados na primeira alternativa foram realizados no contexto dos 

projetos de desenvolvimento dos módulos Processos Gerais e Pré-Matrícula de Ingressantes 

(Tabela 16). Os experimentos baseados na segunda alternativa foram realizados no contexto 

do projeto de desenvolvimento do módulo de Requerimentos Diversos (Tabela 16). Porém, 

em todos estes projetos foi utilizada a plataforma JSF e o perfil da equipe técnica era similar, 

inclusive alguns técnicos participaram de experimentos de ambas alternativas. 

A Tabela 17 apresenta os indicadores de desenvolvimento coletados nos experimentos. 

A contagem de pontos de função foi realizada ao final da implementação dos módulos pelo 

mesmo profissional. As horas de implementação se referem apenas à construção da visão de 

interação com os usuários. As horas para correções se referem aos ajustes realizados para 

atendimento às solicitações de mudança.  
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Tabela 17 – Indicadores de desenvolvimento coletados nos experimentos 

Módulo Caso de Uso Pontos de Função 
 

Horas de 
Implementação 

Horas para 
Correções 

 
Manter FTA 
 

 
88 

 
212 

 
72 

Registrar Processo 
 

42 80 30 

Manipular Processo 
 

115 280 88 

Manter Processo 
 

30 46 16 

Receber Documentos 
e Processos 

24 44 08 

 
Processos 
Gerais 

Acompanhar 
Processo 
 

30 70 20 

 
Cadastrar Candidatos 
 

 
20 

 
34 

 
12 

 

 
Pré-Matrícula 
de Ingressantes 

Realizar Pré-
Matrícula 
 

22 38 08 

 
Gerar GRU 
 

 
45 

 
80 

 
10 

Requisitar Serviços 
 

23 40 06 

Acompanhar 
Requerimento 

22 38 12 

Registrar Pagamento 
GRU por Arquivo 

15 16 00 

Registrar Emissão de 
Documentos 

24 36 08 

Emitir Ata de 
Entrega de 
Documentos 

19 21 04 

Registrar Entrega de 
Documentos 

13 13 10 

 
Requerimentos 
Diversos 

Registrar Pagamento 
GRU Manualmente 
 

25 35 00 
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5.3.4 Análise dos Resultados dos Experimentos 

A Tabela 18 sintetiza os resultados dos experimentos com relação às variáveis de resposta 

(esforço de implementação e índice de trabalho adicional) e suas respectivas métricas, 

conforme definido no plano de experimento apresentado na Tabela 15. Os cálculos exibidos 

na Tabela 18 são baseados nos indicadores de desenvolvimento apresentados na Tabela 17. 

Tabela 18 – Resultados dos experimentos com base nas métricas 

Alternativa 1: Implementação da visão de interação com os usuários sem utilizar o método WE4UIV 
Experimento Parâmetro 

(caso de uso) 
Esforço de Implementação 

(hora / ponto de função) 
Trabalho Adicional  

(hora / ponto de função) 
1 Manter FTA 2,41 0,82 
2 Registrar Processo 1,90 0,71 
3 Manipular Processo 2,43 0,77 
4 Manter Processo 1,53 0,53 
5 Receber Documentos e 

Processos 
1,76 0,32 

6 Acompanhar Processo 2,33 0,67 
7 Cadastrar Candidatos 1,70 0,60 
8 Realizar Pré-Matrícula 1,73 0,36 

 
 

 
Média: 

 
1,98 

 
0,60 

 
  
Alternativa 2: Implementação da visão de interação com os usuários através do método WE4UIV 
Experimento Parâmetro (Caso de Uso) Esforço de Implementação 

(hora / ponto de função) 
Trabalho Adicional 

(hora / ponto de função) 
9 Gerar GRU 1,78 0,22 

10 Requisitar Serviços 1,74 0,26 
11 Acompanhar Requerimento 1,73 0,55 
12 Registrar Pagamento GRU 

por Arquivo 
1,07 0,00 

13 Registrar Emissão de 
Documentos 

1,50 0,33 

14 Emitir Ata de Entrega de 
Documentos 

1,11 0,21 

15 Registrar Entrega de 
Documentos 

1,00 0,77 

16 Registrar Pagamento GRU 
Manualmente 

1,40 0,00 

  
Média: 

 
1,41 

 
0,29 
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Conforme apresentado na Tabela 18, as médias calculadas referentes ao esforço de 

implementação e ao índice de trabalho adicional da alternativa 2 são menores que as médias 

da alternativa 1. Inicialmente, isto significa que a utilização do método WE4UIV (alternativa 

2) reduz a quantidade de horas por ponto de função para implementação da visão de interação 

com os usuários, bem como o re-trabalho referente a solicitações de mudanças. 

Entretanto, para verificar se a diferença entre as médias das duas alternativas não é 

apenas uma possibilidade ou um acaso, se faz necessária a utilização da distribuição t, 

conforme apresentado na subseção 5.2.5 deste capítulo. 

Hipótese 1 - A utilização do método WE4UIV reduz o tempo da etapa de Implementação 
A Hipótese nula H0 estabelece que o uso do método WE4UIV não afeta os resultados e, por 

conseguinte, a média. A Hipótese alternativa H1 estabelece que a alternativa 1 (sem uso do 

método WE4UIV) sempre resulta uma média (hora / ponto de função) maior, referente ao 

esforço de implementação, que a alternativa 2 (com uso do método WE4UIV). A Tabela 19 

apresenta o cálculo do nível de significância dos resultados para validação da Hipótese 1, com 

base nos valores definidos na Tabela 18. 

Tabela 19 – Significância dos resultados para a Hipótese 1 (1º Teste) 

Variável Alternativa 1 (sem WE4UIV) Alternativa 2 (com WE4UIV) 
Quantidade de experimentos 1n = 8 2n = 8 

Somatório das médias do 
esforço de implementação 

∑ 1Y = 15,80  ∑ 2Y = 11,32 

Média 
1Y = 

1

1

n
Y∑ = 

8
80,15 = 1,98 2Y = 

2

2

n
Y∑ = 

8
32,11 = 1,41 

Variança ( )
13,0

7
91,0

11

2
112

1 ==
−
−

= ∑
n

YY
s  

( )
=

−
−

= ∑
12

2
222

2 n
YY

s 10,0
7
73,0

=  

 
Diferença entre as Médias: 1Y  - 2Y = 1,98 - 1,41 = 0,57 

Cálculo de t: ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) 362,3
16,0
57,0

8
1

8
111,0

057,0
11

11,0
14
61,1

77
10,0713,07

11
11

21

2121

21

2
22

2
112

==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
=

+

−−−
=

==
+

∗+∗
=

−+−
−+−

=

s
nn

YYt

nn
snsns

μμ  

Nível de Significância: Grau de liberdade ( 1n + 2n  - 2) = 14 

Consultando a tabela t (Tabela 14), na linha correspondente ao grau de 
liberdade (14), se observa que o valor de t (3,562) está entre 2,977 e 4,140, o 
que representa probabilidade de erro menor que 0,005 (0.5%). 
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Para verificar se a divergência acentuada quanto ao tamanho dos casos de uso em 

pontos de função invalidava o resultado obtido, os cálculos foram refeitos desconsiderando os 

experimentos 1, 3, 12, e 15 (Tabela 18). Os experimentos 1 e 3 referem-se aos casos de uso 

Manter FTA e Manipular Processo com a maior quantidade de pontos de função e que 

representaram o maior esforço de implementação para a alternativa 1. Os experimentos 12 e 

15 referem-se aos casos de uso Registrar Pagamento GRU por Arquivo e Registrar Entrega 

de Documentos com a menor quantidade de pontos de função e que representaram o menor 

esforço de implementação para a alternativa 2 (com o uso do método WE4UIV). A Tabela 20 

apresenta os cálculos considerando o cenário descrito acima.  

Tabela 20 – Significância dos resultados para a Hipótese 1 (2º Teste) 

Variável Alternativa 1 (sem WE4UIV) Alternativa 2 (com WE4UIV) 
Quantidade de experimentos 1n = 6 2n = 6 

Somatório das médias do 
esforço de implementação 

∑ 1Y = 10,96  ∑ 2Y = 9,25 

Média 
1Y = 

1

1

n
Y∑ = 

6
96,10 = 1,83 2Y = 

2

2

n
Y∑ = 

6
25,9 = 1,54 

Variança ( )
08,0

5
38,0

11

2
112

1 ==
−
−

= ∑
n

YY
s  

( )
=

−
−

= ∑
12

2
222

2 n
YY

s 07,0
5
34,0

=  

 
Diferença entre as Médias: 1Y  - 2Y = 1,83 - 1,54 = 0,29 

Cálculo de t: ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
933,1

15,0
29,0

6
1

6
107,0

029,0
11

07,0
10

7,0
55

07,0508,05
11
11

21

2121

21

2
22

2
112

==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
=

+

−−−
=

==
+

∗+∗
=

−+−
−+−

=

s
nn

YY
t

nn
snsn

s

μμ  

Nível de Significância: Grau de liberdade ( 1n + 2n  - 2) = 10 

Consultando a tabela t (Tabela 14), na linha correspondente ao grau de 
liberdade (10), se observa que o valor de t (1,933) está entre 1,812 e 2,228, o 
que representa probabilidade de erro entre 0,05 (5%) e 0,025 (2,5%). 

 
Como terceiro teste para validar os resultados obtidos, os cálculos foram refeitos para 

considerar a equivalência da somatória de pontos de função dos casos de uso utilizados como 

experimentos das alternativas 1 (sem WE4UIV) e 2 (com WE4UIV). Foram desconsiderados 

os experimentos 1, 3, e 14 (Tabela 18). Desta forma, a somatória dos pontos de função dos 

casos de uso utilizando a alternativa 1 é de 168 e a somatória dos pontos de função dos casos 

utilizando a alternativa 2 é de 167. A Tabela 21 apresenta os cálculos considerando o cenário 

descrito acima. 
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Tabela 21 – Significância dos resultados para a Hipótese 1 (3º Teste) 

Variável Alternativa 1 (sem WE4UIV) Alternativa 2 (com WE4UIV) 
Quantidade de experimentos 1n = 6 2n = 7 

Somatório das médias do 
esforço de implementação 

∑ 1Y = 10,96  ∑ 2Y = 10,22 

Média 
1Y = 

1

1

n
Y∑ = 

6
96,10 = 1,83 2Y = 

2

2

n
Y∑ = 

7
22,10 = 1,46 

Variança ( )
08,0

5
38,0

11

2
112

1 ==
−
−

= ∑
n

YY
s  

( )
=

−
−

= ∑
12

2
222

2 n
YY

s 10,0
6
62,0

=  

 
Diferença entre as Médias: 1Y  - 2Y = 1,83 - 1,46 = 0,37 

Cálculo de t: ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
176,2

17,0
37,0

7
1

6
109,0

037,0
11

09,0
11
1
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10,0608,05

11
11

21
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⎝
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Nível de Significância: Grau de liberdade ( 1n + 2n  - 2) = 11 

Consultando a tabela t (Tabela 14), na linha correspondente ao grau de 
liberdade (11), se observa que o valor de t (2,176) está entre 1,796 e 2,201, o 
que representa probabilidade de erro entre 0,05 (5%) e 0,025 (2,5%). 

 
Conclusão: A Hipótese nula H0 pode ser rejeitada e a Hipótese alternativa H1 aceita. 

Hipótese 2 - A utilização do método WE4UIV reduz o índice de trabalho adicional 
A Hipótese nula H0 estabelece que o uso do método WE4UIV não afeta os resultados e, por 

conseguinte, a média. A Hipótese alternativa H2 estabelece que a alternativa 1 sempre resulta 

uma média (hora / ponto de função) maior, referente ao índice de trabalho adicional, que a 

alternativa 2. 

Similar ao segundo teste da Hipótese 1, os cálculos foram realizados sem considerar os 

experimentos 1, 3, 12, e 15 (Tabela 18). Os experimentos 1 e 3, realizados no contexto da 

alternativa 1, representam os casos de uso com maior quantidade de pontos de função e que 

possuem divergência mais acentuada, quanto ao tamanho, com relação aos casos de uso 

usados nos experimentos da alternativa 2.  Os experimentos 12 e 15, realizados no contexto da 

alternativa 2, representam os casos de uso com menor quantidade de pontos de função e que 

possuem divergência mais acentuada, quanto ao tamanho, com relação aos casos de uso 

usados nos experimentos da alternativa 1. 
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A Tabela 22 apresenta o cálculo do nível de significância dos resultados para validação 

da Hipótese 2, de acordo com o cenário descrito anteriormente. 

Tabela 22 – Significância dos resultados para a Hipótese 2 

Variável Alternativa 1 (sem WE4UIV) Alternativa 2 (com WE4UIV) 
Quantidade de experimentos 1n = 6 2n = 6 

Somatório das médias do 
trabalho adicional 

∑ 1Y = 3,20  ∑ 2Y = 1,57 

Média 
1Y = 

1

1

n
Y∑ = 

6
20,3 = 0,53 2Y = 

2

2

n
Y∑ = 

6
57,1 = 0,26 

Variança ( )
03,0

5
13,0

11

2
112

1 ==
−
−

= ∑
n
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s  

( )
=

−
−

= ∑
12

2
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2 n
YY

s 03,0
5
16,0

=  

 
Diferença entre as Médias: 1Y  - 2Y = 0,53 – 0,26 = 0,27 

Cálculo de t: ( ) ( )
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Nível de Significância: Grau de liberdade ( 1n + 2n  - 2) = 10 

Consultando a tabela t (Tabela 14), na linha correspondente ao grau de 
liberdade (10), se observa que o valor de t (2,700) está entre 2,228 e 2,764, o 
que representa probabilidade de erro entre 0,025 (2,5%) e 0,01 (1,0%). 

 
Conclusão: A Hipótese nula H0 pode ser rejeitada e a Hipótese alternativa H2 aceita. 

5.4 Considerações Finais 

O processo de experimentação consistiu na definição das etapas necessárias para guiar o 

conjunto de experimentos que visavam validar a hipótese formulada por este trabalho. A 

primeira etapa consistiu na definição clara do objetivo dos experimentos. A segunda etapa 

consistiu na criação de um plano para guiar os experimentos. A terceira etapa consistiu na 

execução dos experimentos. Finalmente, a quarta etapa consistiu na análise dos resultados. 

O objetivo dos experimentos foi verificar se a utilização do método WE4UIV reduz o 

tempo gasto para implementação dos elementos da visão de interação com os usuários, bem 

como o índice de trabalho adicional provocado pelas solicitações de mudanças definidas na 

homologação das funcionalidades pelos usuários finais. 
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O plano para guiar os experimentos consistiu nas seguintes definições: etapa de 

Implementação como o ponto (unidade experimental) do processo de desenvolvimento a ser 

avaliado; (2) equipe do projeto SIG@ como executora dos experimentos; (3) plataforma JSF e 

equipe técnica homogênea como parâmetros; (4) construção da visão de interação com os 

usuários por caso de uso como o fator a ser observado na etapa de Implementação; (5) duas 

alternativas possíveis para o fator, a primeira sem o uso do método WE4UIV, e a segunda 

com o uso do método WE4UIV; (6) esforço de implementação e índice de trabalho adicional 

como variáveis de respostas afetadas pelas alternativas; e (7) horas de implementação e horas 

de correções, ambas por ponto de função como as respectivas métricas das variáveis de 

resposta. 

A execução dos experimentos se deu no contexto do desenvolvimento de três módulos 

adicionais da aplicação Web SIG@: Processos Gerais, Pré-Matrícula de Ingressantes, e 

Requerimentos Diversos. Os dois primeiros totalizaram oito casos de uso e foram construídos 

através da alternativa 1 (sem o uso do método WE4UIV). O último módulo também totalizou 

oito casos de uso e foi construído através da alternativa 2 (com uso do método WE4UIV). Ao 

final da etapa de execução foram extraídos indicadores de desenvolvimento, por caso de uso, 

como quantidade de pontos de função, horas de implementação da visão de interação com os 

usuários, e horas para correções para atender as solicitações de mudanças. 

A análise dos resultados apontou que as médias (hora / ponto de função) para ambas as 

variáveis de resposta (esforço de implementação e índice de trabalho adicional) eram maiores 

quando se utilizou a alternativa 1. Inicialmente, isso mostrava que a hipótese formulada por 

este trabalho poderia ser aceita. Entretanto, para garantir que a diferença entre as médias não 

era uma simples possibilidade, foi utilizada a distribuição estatística t, onde se obteve um 

nível de significância dos resultados com probabilidade de acerto acima de 95%, o que 

significa que realmente a hipótese formulada por este trabalho pode ser considerada aceita. 

Entretanto, a literatura especializada aponta que para uma hipótese ser de fato aceita se 

faz necessária a execução de experimentos seguindo a mesma estratégia adotada neste 

trabalho, porém, em outros ambientes controlados e por executores diferentes e 

independentes. Os resultados seriam então comparados e caso fossem próximos a hipótese 

poderia ser aceita formalmente. Consideramos essa validação em outros ambientes fora do 

escopo deste trabalho. 
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Capítulo 6 

6 Conclusão 

 

À medida que as organizações se modernizam e ingressam no mundo globalizado, motivadas 

pela expansão geográfica de sua atuação; pelo relacionamento com clientes, parceiros e 

fornecedores localizados nos mais diversos lugares; e pela necessidade de atrair novos 

clientes em um mercado consumidor sem precedentes em termos de tamanho, mas 

proporcionalmente competitivo; as aplicações Web tornam-se a chave para o sucesso e 

conseqüentemente sua demanda tende a crescer exponencialmente. 

Entretanto, as aplicações Web possuem características próprias e precisam ser tratadas 

no processo de desenvolvimento diferentemente de aplicações tradicionais, especialmente no 

que se refere aos aspectos relacionados à interação com os usuários. Desta forma, este 

trabalho apresentou uma abordagem para tratar especificamente o processo de construção da 

visão de interação com os usuários de aplicações Web, nos níveis de análise, projeto, e 

implementação. 

Neste capítulo são apresentadas as considerações gerais e contribuições deste trabalho, a 

descrição das limitações da abordagem proposta, bem como as possibilidades de trabalhos 

futuros.  
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6.1 Considerações Gerais e Contribuições 

Com o advento da Internet, surgem a cada dia possibilidades antes inimagináveis. Exemplos 

incluem o trabalho colaborativo, onde pessoas geograficamente distantes podem unir esforços 

para a construção de um produto; empresas globalizadas, que podem acelerar a produção e 

otimizar o compartilhamento de recursos, aproveitando os diferentes fusos horários dos 

continentes; e a terceirização de serviços, a ser realizado por quem oferecer o menor custo ou 

que tenha a maior competência, independente da localização geográfica, raça, e/ou religião. 

A conseqüência dessa revolução cultural, econômica, e social que está ocorrendo é uma 

grande demanda por aplicações para o serviço mais utilizado da Internet, a Web. As 

aplicações Web possibilitam inúmeras vantagens para as organizações e comodidade para os 

usuários. Existem organizações que utilizam remotamente seus sistemas corporativos, 

delegando a parceiros especializados o desenvolvimento e manutenção desses sistemas, o que 

possibilita uma redução drástica de custos com infra-estrutura e pessoal. Uma pessoa pode 

explorar ao máximo as possibilidades oferecidas, como estudar à distância, realizar operações 

bancárias, pesquisar assuntos de interesse, etc. 

Tecnicamente, as aplicações Web possuem características peculiares que as diferenciam 

de aplicações tradicionais e que, portanto, precisam ser tratadas de maneira distinta no 

processo de desenvolvimento. A Engenharia Web, extensão da Engenharia de Software, 

engloba um conjunto de métodos, técnicas, e guidelines que procura fornecer abordagens 

adequadas para atender os requisitos e características próprias de aplicações Web. 

Entretanto, um problema recorrente observado reside na interação de aplicações Web 

com os usuários. Apesar de existirem várias abordagens que fornecem estratégias para mitigar 

este problema, os processos de software consolidados nas organizações são ainda dirigidos à 

funcionalidade e tratam os aspectos relacionados à interação com o usuário com menor ênfase 

e usualmente apenas na etapa de Implementação. Isto ocasiona deficiências no produto e 

insatisfação dos usuários, devido em grande parte à ausência de projetos adequados de 

navegação, interfaces com os usuários, e comunicação com o núcleo funcional. 

Diante desse contexto, este trabalho propôs o método chamado WE4UIV, no contexto 

da Engenharia Web, que fornece uma estratégia alternativa para tratar especificamente a parte 

(visão) do sistema responsável pela interação com os usuários. 
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As principais contribuições deste trabalho podem ser resumidas na: 

1) Elaboração de uma abordagem para especificação dos elementos responsáveis pela 

interação com os usuários a partir do nível de análise, independente de plataforma, 

para que então estes elementos de análise sejam mapeados em elementos de projeto, 

específicos para uma plataforma, visando assim fornecer subsídios para orientar a 

etapa de Implementação, e 

2) Desenvolvimento de uma ferramenta para automatizar parcialmente o processo de 

transformação de elementos de projeto, descritos através de modelos abstratos, em 

elementos de implementação (específicos para a plataforma JSF), descritos em 

linguagem de programação. 

A elaboração da abordagem, descrita pelo método WE4UIV, para especificação de 

elementos responsáveis pela interação com os usuários consistiu na criação de subfluxos nas 

etapas de Análise & Projeto e Implementação do processo de desenvolvimento. Os subfluxos 

agrupam atividades que visam produzir artefatos que descrevem aspectos específicos do 

sistema em diferentes níveis de abstração. 

Na etapa de Análise & Projeto foi criado o subfluxo Analisar e Projetar Visão de 

Interação com os Usuários, que agrupa as atividades Analisar UI, Projetar Navegação, e 

Projetar UI. A atividade Analisar UI tem como propósito a criação do Modelo de Análise UI 

que descreve os elementos necessários para atendimento aos cenários de casos de uso da 

perspectiva da visão de interação com os usuários. A atividade Projetar Navegação tem como 

propósito a criação do Modelo de Navegação que descreve os caminhos navegacionais entre 

os elementos que representam as interfaces com o usuário. A atividade Projetar UI inicia com 

a criação de Esboços UI que descrevem a organização e a apresentação das interfaces com o 

usuário. A atividade Projetar UI encerra com a criação do Modelo de Projeto UI que descreve 

os elementos de projeto que representam as interfaces com os usuários, bem como aqueles 

elementos responsáveis pelo gerenciamento das interfaces com o usuário e da navegação, e 

pela comunicação com o núcleo funcional do sistema. 

Na etapa de Implementação foi criado o subfluxo Implementar Visão de Interação com 

os Usuários, que agrupa as atividades Implementar Elementos de Projeto UI e Refinar a 

Apresentação UI. A atividade Implementar Elementos de Projeto UI tem como propósito a 

criação do Modelo de Implementação UI que descreve a estrutura de codificação referente aos 
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elementos de projeto descritos nos modelos de Navegação e Projeto UI. A atividade Refinar a 

Apresentação UI tem como propósito apenas atualizar o Modelo de Implementação UI para 

que sejam atendidos os requisitos de organização e apresentação das interfaces com o usuário, 

conforme descrito nos Esboços UI. 

A ferramenta para automatizar o processo de transformação de elementos de projeto em 

elementos de implementação consistiu na construção do plug-in MDD-JSF para o IDE 

Eclipse. O esforço de desenvolvimento consistiu em estender a infra-estrutura disponibilizada 

pelo ambiente para receber como entrada um arquivo texto no formato especificado pelo 

esquema do padrão XMI, contendo as informações dos modelos abstratos; para ser utilizado 

por um mecanismo para geração de código fonte, com base em templates pré-definidos para a 

plataforma JSF. 

Em [Souza 08] é apresentada uma síntese da abordagem proposta neste trabalho. No site 

www.ufpe.br/WE4UIV é apresentado o escopo do método WE4UIV e informações referentes 

ao plug-in MDD-JSF. 

6.2 Considerações sobre o Trabalho 

O método WE4UIV fornece uma estratégia alternativa para tratamento da visão de interação 

com os usuários de aplicações Web, visando ser diferente das demais abordagens relacionadas 

existentes, devido ao conjunto das seguintes características: 

a) Integrável a processos de software tradicionais: a abordagem visa atender os cenários de 

casos de uso, da perspectiva da visão de interação com os usuários. Os casos de uso são 

produzidos na disciplina de requisitos e orientam todas as etapas posteriores dos processos de 

desenvolvimento tradicionais. Além disso, são utilizados como entrada pelas atividades do 

método WE4UIV os modelos de Análise e de Projeto, usualmente produzidos para representar 

a visão funcional. Outro aspecto importante que possibilita a integração da abordagem 

proposta é a utilização de notação UML para representar os artefatos produzidos. A UML é a 

linguagem de modelagem padrão, de reconhecida aceitação pela comunidade de engenharia 

de software, devido ser amplamente utilizada pelos processos de software tradicionais. 

b) Integrado à visão funcional: a abordagem objetiva atender especificamente os aspectos 

da visão de interação com os usuários de maneira integrada, porém, não acoplada à visão 

funcional. A visão de interação com os usuários possui uma relação de dependência com a 
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visão funcional, pois esta última atende as solicitações vindas dos elementos da visão de 

interação com os usuários responsáveis pela comunicação com o núcleo funcional. Desta 

forma, as atividades propostas utilizam a estrutura (atributos) das entidades (classe básicas) do 

Modelo de Análise como fornecedoras das informações a serem exibidas nas interfaces com o 

usuário, bem como referenciam os elementos do Modelo de Projeto responsáveis por realizar 

os serviços oferecidos pelo sistema. A integração com os elementos da visão funcional, sem 

acoplamento, é possível devido à adoção das recomendações do padrão de projeto MVC 

(Model – View – Controller), cujo propósito primário é a separação da parte referente às 

interfaces com o usuário da lógica de negócio. 

c) Dirigido a modelos: a abordagem se baseia em princípios do framework MDA (Model-

Driven Architecture) quanto à criação de modelos em camadas em níveis de abstração 

decrescente, na transformação entre esses modelos, e na separação de conceitos focando 

especificamente na visão de interação com os usuários. A abordagem proposta utiliza os 

cenários dos casos de uso (independentes de computação) como ponto de partida para a 

criação de um modelo em nível de análise (independente de plataforma) que descreve os 

elementos básicos da visão de interação com os usuários e seus relacionamentos. Este modelo 

de análise é transformado em dois modelos de projeto (específicos de uma plataforma) que 

descrevem, respectivamente, (1) as regras de navegação e (2) as interfaces com o usuário e os 

elementos responsáveis pela comunicação com o núcleo funcional. Finalmente, os modelos de 

projeto são transformados em um modelo de implementação, com o auxílio de uma 

ferramenta para geração de código fonte. 

d) Baseada em componentes: a abordagem se baseia em princípios do CBD (Component-

Based Development) e considera que as interfaces com o usuário são compostas por um 

conjunto de componentes inter-relacionados. Em nível de análise, os elementos que 

representam as interfaces com o usuário são estruturados através de componentes abstratos 

que, posteriormente, em nível de projeto, são mapeados em componentes concretos que 

podem ser importados de bibliotecas mantidas por diferentes fornecedores ou de bibliotecas 

desenvolvidas pela equipe de desenvolvimento. A utilização de componentes possibilita o 

reuso, reduz o trabalho manual e o re-trabalho, bem como facilita a geração de código fonte. 

Além disso, os componentes favorecem a criação de interfaces com o usuário sofisticadas, 

ocasionando maior satisfação e aceitação do sistema pelos usuários. 



Capítulo 6                                                                                                                                                   Conclusão 

150 

f) Utilização de técnicas da engenharia de usabilidade: a abordagem utiliza prototipação 

leve, e guias e padrões de projeto de interfaces com o usuário, visando não cometer equívocos 

comuns e recorrentes relacionados à usabilidade. A técnica de prototipação leve é utilizada na 

criação de esboços de interfaces com o usuário em nível de projeto, visando envolver e obter a 

opinião dos usuários finais sobre a organização, conteúdo, e apresentação das interfaces com 

o usuário antes de qualquer implementação. Na etapa de Implementação, os esboços de 

interfaces com o usuário fornecem os requisitos que orientam os desenvolvedores quanto à 

organização e apresentação final das interfaces com o usuário. O guia de projeto de interfaces 

com o usuário fornece recomendações e dicas sobre como construir interfaces com o usuário 

mais adequadas quanto à usabilidade, com base em experiências passadas bem sucedidas. Os 

padrões de projeto de interfaces com o usuário fornecem alternativas viáveis para solução de 

problemas recorrentes relacionados à interação com os usuários. 

Com relação a melhorias quantitativas no processo de desenvolvimento, este trabalho 

formulou a seguinte hipótese: “a utilização do método WE4UIV para construção da visão de 

interação com os usuários, reduz: (a) o tempo da etapa de Implementação, e (b) o índice de 

trabalho adicional provocado pelas solicitações de mudanças, definidas na homologação das 

funcionalidades pelos usuários”. 

Para validação da hipótese formulada, fez-se necessária a realização de um processo de 

experimentação da abordagem proposta no contexto de um projeto de software real. Para 

tanto, foi escolhida uma metodologia, através de pesquisa em literatura especializada [Juristo 

01] para realização de experimentos específicos de engenharia de software, para guiar o 

planejamento, execução, e análise dos resultados do processo de experimentação. 

O processo de experimentação foi realizado no contexto do desenvolvimento de 

módulos adicionais para o SIG@ (Sistema de Informações e Gestão Universitária), aplicação 

Web de grande porte que atende e é mantida por um consórcio de instituições públicas de 

ensino superior. 

Os experimentos foram divididos em dois grupos de acordo com a alternativa utilizada. 

A primeira alternativa considerava o desenvolvimento da visão de interação com os usuários 

da maneira tradicional, sem o uso do método WE4UIV. A segunda alternativa considerava o 

desenvolvimento da visão de interação com os usuários através do método WE4UIV. 
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O objetivo dos experimentos foi medir, por caso de uso, o esforço de implementação 

dos elementos da visão de interação com os usuários e o índice de trabalho adicional 

provocado por solicitações de mudança. Em ambos os casos a unidade de medida utilizada foi 

horas por ponto de função. 

Ao final dos experimentos foi observado que as médias (hora / ponto de função) eram 

maiores para os casos de uso que utilizaram a alternativa 1 (sem uso do método WE4UIV), 

tanto para o esforço de implementação como para o índice de trabalho adicional. Inicialmente, 

este resultado sinalizou que a hipótese formulada por este trabalho era verdadeira. Entretanto, 

para confirmar essa veracidade, foi utilizada a distribuição estatística t (Student’s) [Juristo 01] 

para garantir que a diferença entre as médias não era apenas uma possibilidade ou fruto do 

acaso. Novamente, os resultados mostraram que o nível de significância da diferença entre as 

médias das duas alternativas tem uma probabilidade menor que 5% de estar errado, o que é 

aceitável e que, portanto, a hipótese formulada pode realmente ser considerada aceita. 

6.3 Limitações e Trabalhos Futuros 

As principais limitações deste trabalho se referem: (1) ao não atendimento da parte 

hipermídia/hipertexto de aplicações Web, no que diz respeito à estruturação de conteúdo 

informativo textual/multimídia e à busca por informações; (2) à utilização da forma manual 

para transformação do modelo em nível de análise (PIM) em modelos em nível de projeto 

(PSM); (3) à utilização exclusiva da plataforma JSF para possibilitar prova de conceito da 

abordagem proposta; e (4) não garantia de atendimento adequado no que diz respeito à 

usabilidade, apesar da utilização de princípios e técnicas da engenharia de usabilidade. 

As possibilidades de trabalhos futuros estão relacionadas às limitações deste trabalho. 

a) A porção hipermídia/hipertexto de aplicações Web pode ser importante ferramenta para 

auxiliar usuários iniciantes e/ou não treinados a usar o sistema. Os conteúdos informativos 

quanto ao uso das funcionalidades podem ser estruturados através de textos, animações, 

vídeos, ou por meio de assistentes digitais. Um mecanismo de busca através de palavras-

chave e/ou parâmetros pré-definidos pode facilitar a procura por funções e/ou informações 

do sistema, sem a necessidade de os usuários terem que percorrer menus aninhados. O 

método WE4UIV pode ser estendido, através da criação de uma atividade específica para 

tratamento destes aspectos relacionados à porção hipermídia/hipertexto. 
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b) O processo de transformação do modelo em nível de análise (Modelo de Análise UI) nos 

modelos em nível de projeto (modelos de Projeto UI e de Navegação) poderia ser pelo 

menos parcialmente automatizado. Para tanto, se faz necessário o desenvolvimento de 

uma ferramenta para que, a partir dos elementos do modelo de análise, sejam criados os 

modelos de projeto, com base em regras de transformação bem definidas. 

c) Existem outras plataformas baseadas em componentes e que seguem as recomendações do 

padrão de projeto MVC, conforme apresentado na seção 3.6. O plug-in apresentado neste 

trabalho pode ser estendido para possibilitar geração de código fonte referente a diferentes 

plataformas. Para tanto, se faz necessário a criação de templates específicos para cada 

plataforma, bem como ajustes no parser para interpretação adequada de novas marcas 

(estereótipos e propriedades dos elementos) nos modelos de projeto. 

d) Segundo a comunidade HCI (Human-Computer Interaction), um método é considerado 

orientado à usabilidade, quando este conceito influencia todas as suas atividades. O 

método WE4UIV considera que a técnica padrão de especificação de casos de uso é 

adequada para capturar as necessidades dos usuários. Entretanto, existem abordagens 

[Seffah 05][Sousa 05] que estendem as especificações padrão de casos de uso para 

considerar os aspectos relacionados à usabilidade na elicitação de requisitos. O método 

WE4UIV pode ser estendido e/ou revisado através da incorporação de novas atividades ou 

adaptações nas atividades existentes para considerar adequadamente, nos níveis de análise 

e projeto, o conceito de usabilidade. Além disso, pode ser incluída uma atividade para 

avaliação da usabilidade de interfaces com o usuário, através das técnicas apresentadas na 

subseção 3.7.3. 

Para finalizar, a hipótese formulada por este trabalho quanto a melhorias quantitativas 

no processo de desenvolvimento da visão de interação com os usuários de aplicações Web, foi 

validada e aceita através de um processo de experimentação no contexto do ambiente 

controlado do projeto SIG@. Entretanto essa hipótese pode ser validada em outro ambiente e 

por executores distintos e independentes de modo a possibilitar a comparação dos resultados 

obtidos a fim de se chegar a uma conclusão se a hipótese pode ser formalmente definida como 

verdadeira.   
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Apêndice A 

7 Extensão do Fluxo de Análise & Projeto 
do RUP para o Desenvolvimento de 
Aplicações Web 

 

A Extensão do Fluxo de Análise & Projeto do RUP para o Desenvolvimento de Aplicações 

Web [Souza 02] [Souza 03] consistiu na criação de novas atividades, papéis responsáveis e 

artefatos, agrupados em um subfluxo, bem como na adaptação de atividades já existentes, 

visando um atendimento mais apropriado ao processo de desenvolvimento de aplicações Web. 

 Este apêndice apresenta um resumo das principais contribuições dessa extensão 

proposta para o fluxo de Análise & Projeto do processo de software RUP. 
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O fluxo de Análise & Projeto do RUP Estendido 
A extensão do fluxo de Análise e Projeto do RUP para o domínio de aplicações Web atende a 
aspectos específicos, não observados originalmente, para criação da Camada de Apresentação 
de uma aplicação Web desenvolvida no estilo arquitetural de camadas. Além disso, foram 
feitas recomendações para atividades já existentes deste fluxo, para satisfazer mais 
apropriadamente o desenvolvimento de aplicações Web. 

O fluxo de Análise e Projeto do RUP adaptado para considerar mais apropriadamente 
o desenvolvimento de aplicações Web sem perder, contudo, as características de 
adequabilidade a outros tipos de aplicação e a generecidade do processo. A principal 
contribuição dessa extensão foi a criação de um novo subfluxo chamado Projetar Camada de 
Apresentação para atender os aspectos de navegação e apresentação de aplicações Web. 

A Figura 18 apresenta um diagrama de atividades da UML que é utilizado para 
representar este fluxo, sendo que cada atividade do diagrama corresponde a um subfluxo, que 
é uma abstração da execução de atividades do fluxo de Análise e Projeto. 

 

 
Figura 18 – Fluxo de Análise & Projeto do RUP estendido para aplicações Web 
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O subfluxo Projetar Camada de Apresentação 
Este subfluxo tem como propósito estruturar a Camada de Apresentação de uma aplicação 
Web com base no Modelo Navegacional. Ao final da execução deste subfluxo, são alcançados 
os seguintes objetivos: a navegação da aplicação é definida, as interfaces gráficas do usuário 
são projetadas, e são identificados os elementos Web necessários para a criação da Camada de 
Apresentação da aplicação no fluxo de Implementação. 
 A Figura 19 apresenta o detalhamento do subfluxo Projetar Camada de Apresentação, 
de forma que são identificadas as atividades realizadas e responsáveis, juntamente com os 
artefatos de entrada e os produzidos. 
 

 
Figura 19 – Detalhamento do subfluxo Projetar Camada de Apresentação 

 
A execução do subfluxo inicia com o processo de criação do Modelo Navegacional da 

aplicação, através da realização da atividade Projetar Navegação cujo responsável é o 
Projetista de Navegação. Para esta atividade ser realizada, são necessários como entrada os 
artefatos Modelo de Casos de Uso, Modelo de Análise e Realizações de Caso de Uso, que são 
produzidos em fases anteriores do processo de desenvolvimento; e o Guia de Projeto 
Navegacional, artefato criado para a orientar o projeto da navegação da aplicação. 

O subfluxo termina com a realização da atividade Projetar GUI (Graphic User 
Interface) cujo responsável é o Projetista Web, com o objetivo de projetar as interfaces 
gráficas do usuário com base no Modelo Navegacional. Esta atividade produz o artefato 
Templates GUI que são esboços das interfaces gráficas do usuário, geralmente páginas 
HTML. 

A atividade Projetar Navegação 
Nesta atividade o Projetista de Navegação deve criar o Modelo Navegacional da aplicação 
Web, com os seguintes propósitos: identificar como o usuário caminha (navega) na aplicação 
para utilizar as funcionalidades, criar subsídios para o projeto das interfaces gráficas do 
usuário, e identificar os elementos Web necessários para a criação da Camada de 
Apresentação da aplicação no fluxo de Implementação. 

Esta atividade utiliza como entrada alguns artefatos produzidos em fases anteriores do 
processo de desenvolvimento, são eles: o Modelo de Casos de Uso que descreve as 
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funcionalidades que a aplicação Web fornece para os usuários, o Modelo de Análise que 
descreve as classes básicas do sistema com seus atributos e associações, e as Realizações de 
Caso de Uso que descrevem a colaboração entre objetos para os Casos de Uso. Além disso, 
foi criado o artefato Guia de Projeto Navegacional que fornece recomendações para o projeto 
da navegação de aplicações Web. 

A atividade Projetar GUI (Graphic User Interface) 
Nesta atividade o Projetista Web deve projetar as interfaces gráficas da aplicação, com base 
no Modelo Navegacional. Esta atividade consiste em determinar a aparência dos elementos do 
Modelo Navegacional que representam as interfaces gráficas do usuário. Para garantir 
consistência, a aparência das interfaces gráficas do usuário deve obedecer ao padrão de 
apresentação (fonte, cor, botão, etc.) adotado pela organização. 

O resultado desta atividade é o artefato templates GUI que apresenta (descreve) a 
aparência das interfaces gráficas do usuário. Geralmente, são páginas HTML com a 
representação gráfica dos elementos definidos no Modelo Navegacional, que representam as 
páginas cliente e formulários da aplicação Web. 

O artefato Guia de Projeto Navegacional 

O Modelo Navegacional é uma visão do Modelo de Análise, com ênfase nos aspectos de 
navegação e de apresentação. Desta forma, as classes navegacionais são derivadas das classes 
básicas do Modelo de Análise e os caminhos navegacionais são derivados das associações 
entre as classes básicas do Modelo de Análise. 

Os caminhos navegacionais representam como o usuário caminha (navega) na 
aplicação para utilizar as funcionalidades oferecidas pelo sistema. Os caminhos navegacionais 
são influenciados pelas multiplicidades das associações entre as classes básicas do Modelo de 
Análise. Além disso, os caminhos navegacionais devem satisfazer as operações de 
manutenção (inclusão, alteração, exclusão e consulta) de objetos do sistema. 
 Para exemplificar o processo de criação de um Modelo Navegacional, consideramos 
parte de um Modelo de Análise conforme apresentado na Figura 20. Este exemplo considera 
os dois tipos básicos de multiplicidade (igual a um e maior que um) em associações entre 
classes de um Modelo de Análise que influenciam na criação de um Modelo Navegacional. 
 

Docente
cpfDocente : String
nomeDocente : String

Turma
codigoTurma : Integer
qntdeVagas : Integer

1..n1..n
Disciplina

codigoDisciplina : Integer
descricaoDisciplina : String

11

 

Figura 20 – Fragmento de um Modelo de Análise 

O processo de criação do Modelo Navegacional derivado da parte do Modelo de 
Análise apresentado na figura acima, orienta-se por algumas regras conforme apresentado a 
seguir. Na próxima figura, o Modelo Navegacional é apresentado. 

O Modelo Navegacional, apresentado na Figura 21, deve satisfazer as operações de 
manutenção (inclusão, pesquisa, alteração e exclusão) de objetos da classe Turma. Portanto, 
deve contemplar as seguintes considerações: 
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• Em termos de apresentação: criação de uma interface gráfica para inclusão de 
objetos da classe Turma (classe TelaIncluirTurma); criação de uma interface 
gráfica para auxiliar a pesquisa de objetos da classe Turma (classe 
TelaPesquisarTurma); criação de uma interface gráfica para exibir o resultado da 
pesquisa através de uma estrutura de índice (classe IndiceTurma); criação de uma 
interface gráfica para exibir o detalhamento, ou seja, todas as informações de um 
objeto da classe Turma (classe TelaDetalharTurma). 

 
• Em termos de navegação: criação de um caminho navegacional  para satisfazer a 

operação de inclusão de uma turma; criação de um caminho navegacional  para 
satisfazer as operações de pesquisa, detalhamento, alteração e exclusão de uma 
turma (estas operações estão agrupadas em apenas um caminho navegacional, pois 
para alterar e/ou excluir uma turma, tem-se que primeiro pesquisar e detalhar esta 
turma). 

 

A associação entre as classes Turma e Disciplina possui multiplicidade igual a um na 
origem, o que significa que um objeto da classe Turma possui como atributo um objeto da 
classe Disciplina. Desta forma, o Modelo Navegacional deve contemplar as seguintes 
considerações: 

• Em termos de apresentação: a interface gráfica responsável pela operação de 
inclusão de objetos da classe Turma deve possuir um campo para identificar o 
objeto da classe Disciplina (atributo disciplina da classe FormularioIncluirTurma); 
a interface gráfica responsável pela operação de detalhamento dos objetos da 
classe Turma deve possuir um campo que identifique o objeto contido da classe 
Disciplina (atributo disciplina da classe FormularioDetalharTurma), com opção de 
detalhamento através de link (associação entre as classes TelaDetalharTurma e 
DetalharDisciplina). 

 
• Em termos de navegação: criação de um caminho navegacional  para satisfazer a 

operação de detalhamento da disciplina de uma turma. 
 

A associação entre as classes Turma e Docente possui multiplicidade maior que um na 
origem, o que significa que um objeto da classe Turma possui como atributo uma coleção de 
objetos da classe Docente. Desta forma, o Modelo Navegacional deve contemplar as seguintes 
considerações: 

• Em termos de apresentação: deve ser criada uma interface gráfica para incluir, 
alterar e excluir a coleção de objetos da classe Docente que pertencem a um objeto 
da classe Turma (classe TelaDocentesTurma); a interface gráfica responsável pela 
operação de detalhamento de objetos da classe Turma deve possuir um campo do 
tipo link , que quando acionado execute um processo cujo propósito é o de exibir 
os docentes da turma através de uma estrutura de índice (associação entre as 
classes TelaDetalharTurma e PesquisarDocentesDaTurma). 

 
• Em termos de navegação: criação de um caminho navegacional  para satisfazer 

as operações de inclusão, alteração e exclusão de docentes da turma; criação de um 
caminho navegacional  para satisfazer a operação de pesquisa dos docentes da 
turma. 
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ResultadoInclusaoTurma
<<Client Page>>

FrameTurma
<<Target>>

ResultadoAlteracaoTurma
<<Client Page>>

ResultadoExclusaoTurma
<<Client Page>>

AlterarTurma
<<Server Page>>

<<build>>

ExcluirTurma
<<Server Page>>

<<build>>

IndiceDocentesTurma
<<Server Page>>

TelaDetalharDisciplina
<<Client Page>>

IncluirTurma

incluirTurma()

<<Server Page>>

<<build>>

Turma(Navegacional)
<<Frameset>>

TelaPesquisarTurma
<<Client Page>>

FormularioIncluirTurma

<<input>> codigoTurma : Integer
<<input>> qntdeVagas : Integer
<<select>> disciplina : Disciplina

<<Form>>

<<submit>>

MenuTurma
<<Client Page>>

<<link>>

ValidarInclusaoTurma
<<ClientScript Object>>

TelaIncluirTurma
<<Client Page>>

<<link>>

<<include>>

Interface Gráfica para 
manipular os Docentes 
de uma Turma

FormularioPesquisarTuma

<<select>> disciplina : Disciplina

<<Form>>

TelaDocentesTurma
<<Client Page>>

<<link>>

DocentesTurma

incluirDocentesDaTurma()
alterarDocentesDaTurma()
excluirDocentesDaTurma()

<<Server Page>>

FormularioDocentesTurma

<<select>> turma : Turma
<<select>> docente : Docente

<<Form>>

<<submit>>

PesquisarTurma

pesquisarTurmaPorDisciplina()

<<Server Page>>

<<submit>>

FormularioIndiceTurma
<<link>> codigoTurma : Integer

<<Form>>

IndiceTurma
<<Client Page>>

<<build>>

FormularioDetalharTurma

<<input>> codigoTurma : Integer
<<input>> qntdeVagas : Integer
<<select>> disciplina : Disciplina

<<Form>>

<<submit>> <<submit>>

PesquisarDocentesTurma

pesquisarDocentesDaTurma()

<<Server Page>>

<<build>>

DetalharDisciplina

detalharDisciplina()

<<Server Page>>

<<build>>

DetalharTurma

detalharTurma()

<<Server Page>>

<<link>>

ValidarAtualizacaoTurma
<<ClientScript Object>>

TelaDetalharTurma
<<Client Page>> <<link>><<link>>

<<build>> <<include>>

 

Figura 21 – Exemplo de Modelo Navegacional 
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 As funcionalidades oferecidas pela classe Turma, tais como, cadastrar turma, pesquisar 
turma e cadastrar docentes da turma são exibidas para o usuário através de uma estrutura de 
menu com seus respectivos links. 
 

 Caminho navegacional para a operação de inclusão de uma turma.  O usuário visualiza a 
interface gráfica através de uma página cliente, preenche os campos com informações da 
turma e através de uma ação (clique em um botão) confirma a operação de cadastramento, são 
realizadas validações nas informações dos campos fornecidas pelo usuário através de scripts 
executados no cliente, posteriormente essas informações são validadas e processadas no 
servidor através de uma página servidor, e finalmente, a turma é cadastrada na base de dados 
do sistema e uma mensagem de sucesso é retornada ao usuário. 
 

 Caminho navegacional para as operações de pesquisa, alteração e exclusão de uma turma. 
O usuário visualiza a interface gráfica que auxilia a pesquisa (busca) de uma turma através de 
uma página cliente, seleciona a disciplina para saber em quais turmas ela está sendo oferecida 
e após isso confirma a operação de busca através de uma ação, é realizado um processamento 
no servidor, através de uma página servidor, utilizando o argumento (disciplina) fornecido 
pelo usuário, e então é exibido ao usuário o resultado da busca, através de uma estrutura de 
índice. O usuário pode selecionar um dos itens do índice para visualizar o detalhamento de 
uma turma, e desta forma é apresentada uma interface gráfica, através de uma página cliente, 
com seus campos preenchidos com todas as informações da turma. Após a pesquisa e 
detalhamento da turma, o usuário pode realizar as operações de alteração ou exclusão desta 
turma.  
 

 Caminho navegacional para as operações de inclusão, alteração e exclusão de docentes de 
uma turma. O usuário visualiza a interface gráfica através de uma página cliente, seleciona a 
turma e então pode incluir e/ou excluir um docente para esta turma. 
 

 Caminho navegacional para a operação de detalhamento da disciplina de uma turma. O 
usuário após realizar as operações de pesquisa e detalhamento de uma turma, pode então 
querer visualizar o detalhamento da disciplina oferecida por esta turma. Desta forma, na 
interface gráfica responsável por exibir o detalhamento de uma turma, haverá um campo do 
tipo link que quando acionado pelo usuário executa um processo no servidor, através de uma 
página servidor cujo resultado é a exibição para o usuário de uma interface gráfica, através de 
uma página cliente, com seus campos preenchidos com todas as informações da disciplina 
oferecida pela turma. 
 

 Caminho navegacional para a operação de pesquisa dos docentes de uma turma. O usuário 
após realizar as operações de pesquisa e detalhamento de uma turma, pode então querer 
visualizar os docentes da turma. Desta forma, na interface gráfica responsável por exibir o 
detalhamento de uma turma, haverá um campo do tipo link que quando acionado pelo usuário 
executa um processo no servidor, através de uma página servidor, cujo resultado é a exibição 
para o usuário de uma interface gráfica com uma estrutura de índice, através de uma página 
cliente, com campos que identifiquem os docentes da turma. 
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Apêndice B 

8 Guia de Projeto UI 

 

O guia é um produto de trabalho reusável de processo de software que orienta e fornece dicas 

ao responsável pela execução de uma determinada atividade, com base em experiências 

passadas bem sucedidas. 

 Este apêndice apresenta o produto de trabalho Guia de Projeto UI, específico para o 

contexto de aplicações Web, que contém práticas bem estabelecidas e recomendações úteis 

que devem ser levadas em consideração no projeto de interface com o usuário. 
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O produto de trabalho Guia de Projeto UI contém boas práticas relacionadas ao projeto de 
interfaces com o usuário. Este guia foi baseado no trabalho de Cooper [Cooper 07] e a seguir 
são apresentadas os resumos das principais recomendações que identificamos e que podem se 
adequar ao contexto de aplicações Web. 

Entretanto, consideramos que este produto de trabalho deve ser continuamente 
incrementado e melhorado com as lições aprendidas e com outras práticas bem sucedidas de 
projetos de desenvolvimento de software. 
 
1. Projetar Interfaces Simples  
O projetista deve se esforçar para reduzir o número de elementos na interface com o usuário 
sem reduzir a capacidade do produto a ser criado. A interface não pode ser transformada em 
um aglomerado de controles não relacionados e raramente usados. 

Esta abordagem minimalista significa fazer mais com menos, focar no que é essencial 
para os usuários, e não simplesmente subdividir as funções em janelas separadas sem 
considerar o modo como os usuários utilizam conjuntamente estas funções para obter o 
resultado esperado. 
 
2. Fornecer Feedback Não-Modal  
A interface deve apresentar uma informação ou feedback para o usuário de uma maneira não-
modal. A técnica modal consiste em colocar a aplicação em um estado especial que exige a 
interação do usuário antes que a aplicação retorne ao seu estado normal e possibilite a 
continuação da tarefa, por exemplo, usar pop-ups. 

Um feedback é dito não-modal quando a informação para o usuário é construída dentro 
de um estrutura da própria interface e que não interrompa o fluxo normal da atividade. 
 
3. Otimizar o Tempo de Resposta  
Uma aplicação pode se tornar lenta ou não responder quando processa uma grande quantidade 
de dados ou quando realiza comunicação com dispositivos remotos, tais como, servidores, 
impressoras e redes. Quando a aplicação parece não responder ou quando ultrapassa o tempo 
habitual de resposta, os usuários ficam ansiosos e tentam realizar seguidamente a operação, o 
que pode causar um overhead de processamento. 

A interface deve ser projetada para que o tempo de resposta seja otimizado, e deve ser 
levado em consideração como o tempo de resposta de uma operação é percebido pelos 
usuários: 

a) Até 0,1 segundo, a resposta do sistema é vista como instantânea. 
b) Até aproximadamente 1 segundo, o sistema responde bem, apesar de o usuário 

perceber uma pequena demora. 
c) Até aproximadamente 10 segundos, o usuário nota claramente lentidão no sistema, 

mas sua atenção ainda consegue ser mantida e, nestes casos, é essencial fornecer 
uma barra de progresso. 

d) Após 10 segundos, a atenção do usuário é perdida e, nestes casos, o status e o 
progresso da operação devem ser claramente comunicados, incluindo o tempo 
estimado para conclusão. É também essencial o fornecimento de um mecanismo de 
cancelamento, bem como o sistema deve permitir que o usuário possa realizar 
outras tarefas enquanto a operação é processada. 
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4. Evitar Trabalho Extra 
Um dos principais motivos de insatisfação dos usuários com relação à interface é a realização 
de esforços desnecessários ou trabalhos extras, tais como, encontrar um único item em uma 
lista, tentar entender onde iniciar a leitura na tela, e determinar quais elementos são 
“clicáveis” e quais são meras decorações. 

Para evitar trabalhos extras, algumas dicas são importantes: 
a) Não forçar os usuários precisar ir para outra janela para realizar uma função que 

afeta a janela corrente. 
b) Não forçar o redimensionamento de janelas, de modo que o conteúdo fique visível 

sem a necessidade de barra de rolagem. 
c) Não solicitar ao usuário a confirmação de suas ações (isto requer uma robusta 

facilidade de desfazer ações erradas - undo). 
d) Não permitir ações de usuário que resultem em erro. 

 
5. Melhorar a Navegação  
Um inadequado projeto de navegação é uma das principais causas de frustração e 
desorientação dos usuários com relação à interface. No contexto de projeto da interface, a 
navegação pode ser definida como qualquer ação que leva o usuário a uma nova parte da 
interface ou que requeira a localização de objetos, ferramentas ou dados. 

Os mais efetivos meios para melhorar (eliminar, reduzir, ou acelerar) a navegação são: 
a) Minimizar o número de locais para onde se pode navegar. 
b) Fornecer pontos de referência como menus e barras de ferramenta. 
c) Fornecer o caminho completo de localização da operação. 
d) Fornecer mapeamento apropriado de controle para funções, o que significa 

descrever o relacionamento entre um controle, o que ele afeta, e o resultado 
esperado. 

e) Organizar a interface para se adaptar as necessidades dos usuários, de modo que as 
funções e os controles mais freqüentemente utilizados fiquem localizados em 
posição de fácil visibilidade, enquanto que os controles raramente utilizados 
devem ficar em uma posição menos privilegiada da interface. 

 
6. Agrupar Elementos Relacionados através de Propriedades Visuais 
Para distinguir os diferentes conjuntos de controles e dados, devem ser usadas propriedades 
visuais, tais como, cores e formatos. Os usuários irão aprender a reconhecer padrões caso 
sejam aplicadas propriedades visuais consistentes nas interfaces. 
 Para determinar a hierarquia visual dos elementos, devem ser identificados, através de 
cenários, quais controles e informações os usuários necessitam compreender prioritariamente, 
quais são secundários e quais são necessários apenas em casos de exceção. 
 Após isso, devem ser usadas propriedades como tamanho, nitidez, tonalidade e 
posição para distinguir os níveis de hierarquia. Os elementos mais importantes devem ser 
maiores, ter maior nitidez e contraste na tonalidade e serem posicionados acima ou mais à 
esquerda em relação aos outros itens. Os elementos menos importantes devem ser menores, 
ter menor nitidez e contraste na tonalidade e serem posicionados abaixo ou mais à direita. 
 Para determinar quais elementos são relacionados, devem ser identificados, através de 
cenários, não apenas os elementos que possuem funções similares, mas também os elementos 
que são usados juntos mais freqüentemente. Os elementos que tendem a ser usados juntos 
devem ser agrupados no mesmo espaço de modo a minimizar o movimento do mouse, 
enquanto elementos que não são necessariamente usados conjuntamente mas possuem 
funções similares devem ser agrupados no mesmo campo de visão. 
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 Agrupamento espacial torna claro para os usuários quais tarefas, dados e ferramentas 
são relacionados uns com os outros, e podem também implicar em seqüência. Bons 
agrupamentos por posição levam em consideração a ordem das tarefas e sub-tarefas e como os 
olhos fazem a varredura na tela: da esquerda para a direita (ocidente) e de cima para baixo. 
 
7. Usar Imagens apropriadas para o Contexto 
O uso de ícones e outros elementos ilustrativos podem ajudar os usuários a entender uma 
interface, mas se forem mal planejados podem irritar, confundir, ou insultar. O projetista deve 
estar precavido sobre diferentes significados para cores em diferentes culturas (vermelho não 
é uma cor de advertência na China), para gestos (dedo polegar pra cima é um insulto na 
Turquia), e para símbolos. 
 Os elementos visuais devem ser parte de uma linguagem visual coesa e globalmente 
aplicada. Isto significa que elementos similares devem compartilhar atributos visuais, tais 
como onde ficam posicionados, tamanhos, e estilos. 
 Para projetar ícones que representam funções ou operações realizadas em objetos, 
algumas dicas são importantes: 

a) Representar a ação em um objeto para melhorar a compreensão. Os substantivos e 
verbos são mais fáceis de compreender juntos do que apenas verbos sozinhos. Por 
exemplo, para o comando Recortar, representar um documento com um X pode 
ser mais fácil de entender do que uma imagem metafórica de uma tesoura. 

b) Ter cuidado com metáforas e representações que podem não ter o significado 
intencionado para a audiência, principalmente se a aplicação é internacionalizada. 

c) Agrupar funções relacionadas visualmente para fornecer contexto. 
d) Manter ícones simples, sem detalhes visuais excessivos. 
e) Reusar elementos quando possível, para os usuários aprenderem apenas uma vez. 
 

8. Evitar Poluição Visual 
Poluição visual em uma interface é causada por elementos visuais supérfluos que distraem os 
usuários do objetivo primário que é a comunicação direta sobre o comportamento e a função 
do software. A poluição visual pode ser causada pela tentativa de “embelezar” a interface e 
pelo uso de elementos visuais “pesados” para separar controles, pelo uso de espaço 
insuficiente entre controles, e pelo uso exagerado ou inapropriado de propriedades visuais 
como cores, textura e contraste. Interfaces confusas fornecem um excesso de funcionalidades 
em um espaço restrito, resultando em controles que visualmente interferem uns nos outros. 
 As interfaces devem usar formas geométricas simples, contornos mínimos, e um 
conjunto restrito de cores neutras e pouco saturadas, balanceadas com pequeno contraste para 
enfatizar informações importantes. A tipografia não deve variar amplamente na interface: um 
ou dois tipos de fonte com pouca variação no tamanho é suficiente. Interfaces visualmente 
eficientes fazem o melhor usando um conjunto mínimo de elementos visuais e funcionais. 
 
9. Usar apropriadamente Textos 
Texto é um componente crítico para as interfaces. O projetista deve ter cuidado para usar 
textos apropriados, de modo a evitar confusões e ambigüidades. 
 As interfaces devem tentar minimizar a quantidade de texto que deve ser lido para 
melhorar a navegação: após o usuário navegar e encontrar algo interessante, ele poderá ler 
detalhes caso lhe convenha. O uso de palavras curtas e de rápido reconhecimento facilita a 
navegação com uma leitura mínima e concisa. 

Existem padrões que melhoram a leitura dos textos, tais como: 
a) Evitar o uso de palavras com todas as letras em maiúsculo. 
b) Utilizar 80% de contraste com relação ao pano de fundo da tela. 
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c) Utilizar fontes sans-serif como Verdana e Tahoma com tamanho mínimo de dez 
pixels. 

d) Utilizar poucas palavras para transmitir o significado. 
e) Evitar o uso de abreviações, ou usar apenas as abreviações padrão. 

 
10. Usar Padrões e manter as Interfaces Consistentes 
A consistência em interfaces implica em aspecto, impressão e comportamento similares sobre 
os vários módulos de um sistema de software. A utilização de padrões melhora a habilidade 
dos usuários de aprender rapidamente a usar a interface, aumenta a produtividade e reduz os 
erros. Esses benefícios são obtidos devido à capacidade dos usuários de preverem o 
comportamento do programa baseados em experiências passadas em outras interfaces do 
mesmo módulo ou de outros módulos da aplicação. 
 Os padrões de interface também beneficiam a comercialização do software. Os custos 
com treinamento e suporte técnico são reduzidos devido à consistência proporcionada pelos 
padrões, o que melhora a facilidade de uso e o aprendizado. Do mesmo modo, o tempo e 
esforço de desenvolvimento são reduzidos, pois padrões fornecem soluções prontas e decisões 
já tomadas relacionadas à montagem de interfaces e que a equipe de desenvolvimento deveria 
debater durante o projeto. Finalmente, bons padrões reduzem os custos com manutenção e 
possibilitam e melhoram o reuso de projeto e código. 
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Apêndice C 

9 Padrões de Projeto UI 

 

Em engenharia de software, padrões de projeto descrevem soluções reusáveis para problemas 

recorrentes no contexto de projetos de software. Entretanto, um padrão de projeto não é uma 

definição de um projeto finalizado que pode ser transformado diretamente em código, mas 

apenas a descrição de uma boa prática para resolver um problema em um contexto específico. 

 Este apêndice apresenta o produto de trabalho Padrões de Projeto UI que contém a 

descrição de alguns padrões de projeto bem estabelecidos para interfaces com o usuário e que 

podem ser aplicados no contexto de aplicações Web. 
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Os padrões de projeto são meios de capturar soluções proveitosas de projeto e generalizá-las 
para serem usadas em problemas similares [Cooper 07]. Este esforço de formalizar 
conhecimento de projetos e de registrar melhores práticas pode servir para vários propósitos: 
(1) reduzir o esforço e tempo de projeto em novos projetos, (2) melhorar a qualidade das 
soluções de projeto, (3) facilitar a comunicação entre projetistas e programadores, e (4) educar 
os projetistas. 
 Os padrões são sempre específicos para um contexto, de modo que são definidos para 
serem aplicáveis em situações comuns de projeto que compartilham contextos e restrições 
similares.  Quando um padrão é capturado, é importante registrar o contexto para o qual a 
solução se aplica, um ou mais exemplos específicos da solução, as características abstratas 
comuns para todos os exemplos, e a razão por trás da solução (porque é uma boa solução). 
 A seguir são apresentados alguns padrões de projeto, coletados por Tidwell [Tidwell 
06], que podem ser aplicados no projeto de interfaces com o usuário de aplicações Web.  
 
1. Padrão Two-Panel Selector 
 
Descrição: Colocar dois painéis lado a lado na interface. No primeiro painel, mostrar o 

conjunto de itens que o usuário pode selecionar; no segundo painel, mostrar o 
conteúdo do item selecionado. 
 

Quando 
Usar: 

Para apresentar uma lista de objetos, categorias ou ações. Cada item deve ter 
conteúdo interessante associado a ele, tais como o texto de uma mensagem ou 
maiores detalhes sobre uma informação. O objetivo é mostrar para o usuário a 
estrutura geral da lista, possibilitando rápida navegação para escolha do item 
desejado e exibição do conteúdo. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Os usuários aprendem rapidamente que devem selecionar um item em um 
painel para ver seu conteúdo no outro painel. 
(2) Reduz o esforço físico, os olhos dos usuários não têm que realizar uma 
varredura em uma distância grande entre os painéis, e pode mudar a seleção 
com um único clique no mouse ou pressionando uma tecla. 
 

Como: (1) Colocar a lista selecionável no painel acima ou à esquerda, e os detalhes no 
painel abaixo ou à direita. 
(2) Quando o usuário selecionar um item, através de um clique no mouse ou 
usando uma tecla (em geral uma das setas direcionais), mostrar imediatamente 
seu conteúdo no segundo painel. 
(3) Destacar visualmente o item selecionado através da alteração da cor de 
fundo ou de alguma propriedade da fonte (cor, negrito, itálico) do texto. 

 
2. Padrão Alternative Views 
 
Descrição: Possibilitar o usuário escolher entre visões alternativas que são estruturalmente 

diferentes da visão padrão. 
 

Quando 
Usar: 

Para apresentar o mesmo conteúdo para diferentes tipos de formatos, como por 
exemplo, para ser exibido na tela ou próprio para impressão, HTML ou PDF, 
informação textual ou imagens em miniatura. 
 

  



Apêndice C                                                                                                                               Padrões de Projeto UI 

177 

Porque 
Usar: 

(1) Impossibilidade de acomodar todos os possíveis cenários de uso em um 
único projeto. 
(2) Necessidade de visualizar temporariamente alguma coisa de maneira 
diferente. 
 

Como: (1) Escolher alguns poucos cenários de uso diferentes do padrão. Projetar 
visões especializadas para esses cenários e apresentar essas visões como 
alternativas dentro da mesma janela ou tela. 
(2) Nessas visões alternativas, algumas informações podem ser adicionadas e 
algumas podem ser omitidas, mas o conteúdo primário deve ser mais ou menos 
o mesmo. 
(3) Colocar uma opção para escolha do modo de visualização na interface 
principal, e garantir que seja fácil a possibilidade de volta para o modo padrão. 

 
3. Padrão Wizard 
 
Descrição: Dividir a execução de uma tarefa em uma seqüência de passos pré-

estabelecidos. 
 

Quando 
Usar: 

Para execução de uma tarefa longa ou complicada, e que é novidade para o 
usuário. 
 

Porque 
Usar: 

(1) A execução da tarefa é simplifica através da sua divisão em partes menores. 
(2) Orienta o usuário na execução de uma tarefa complexa. 
(3) Dinamicidade da interface, onde uma decisão ou escolha prévia do usuário 
influenciará as próximas ações da tarefa. 
 

Como: (1) Dividir as operações que constituem a tarefa em uma série de partes, ou 
grupo de operações. Seqüenciar esses grupos em passos. 
(2) A quantidade de passos deve ser maior que dois e não mais que quinze. 
(3) Possibilitar navegação para o passo posterior ou anterior. 

 
4. Padrão Extras on Demand 
 
Descrição: Exibir o conteúdo mais importante e esconder o conteúdo menos relevante, mas 

que possa ser acessado através de uma única e simples ação. 
 

Quando 
Usar: 

Quando houver muito conteúdo para ser exibido, mas parte dele não for muito 
importante ou não for freqüentemente acessado ou usado. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Uma interface simples é geralmente melhor que uma interface complexa, 
especialmente para novos usuários, ou para usuários que não necessitam de 
todas as funcionalidades oferecidas pela interface. 
(2) Organiza e otimiza o espaço utilizado da interface. 
 

Como: (1) Inicialmente, apresentar na interface os itens mais comumente usados ou os 
mais importantes ou os obrigatórios. Esconder os demais. 
(2) Apresentar uma opção de fácil acesso, através de um botão ou de um link, 
para visualização dos itens escondidos. 
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5. Padrão Clear Entry Points 
 
Descrição: Apresentar apenas alguns poucos pontos de entrada na interface, e torná-los 

descritivos e orientados a tarefa. 
 

Quando 
Usar: 

Quando a aplicação é muito usada por novos ou infreqüentes usuários. 
 
 

Porque 
Usar: 

(1) Quando uma aplicação é aberta e são apresentadas muitas informações e 
opções, um usuário hesitante não tem um claro guia sobre o que fazer primeiro. 
(2) Exibir inicialmente poucas opções com as tarefas mais importantes atende, 
na maioria das vezes, a expectativa dos usuários sobre o que fazer. 
 

Como: (1) Na tela inicial da aplicação, apresentar os pontos de entrada como “portas” 
para acesso às principais tarefas. 
(2) A descrição dos pontos de entrada deve ser escrita em uma linguagem clara 
e simples mesmo para os usuários iniciantes. 
(3) Visualmente, os pontos de entrada devem ser exibidos com ênfase 
proporcional à sua importância. 

 
6. Padrão Visual Framework 
 
Descrição: Projetar cada interface para usar o mesmo layout básico, cores, e elementos 

estilísticos, mas possibilitar flexibilidade suficiente para manipular conteúdo 
variado. 
 

Quando 
Usar: 

Em todas as interfaces da aplicação para manter consistência. 
 
 

Porque 
Usar: 

(1) Quando uma interface usa consistentemente cores e layout, e quando títulos 
e apoios navegacionais estão sempre no mesmo lugar, os usuários sabem onde 
estão localizados e onde encontrar o que procuram. 
(2) Os usuários não precisam entender um novo layout toda vez que mudarem 
de contexto, de uma página ou janela para outra. 
 

Como: (1) Manter consistente o look-and-feel das interfaces, de modo a compartilhar 
características similares de cores, fontes e estilo gramatical. 
(2) Garantir que as interfaces tenham as mesmas propriedades como 
localizadores (títulos, logomarcas, caminho completo da operação), dispositivos 
navegacionais (links padrão, botões de OK e Cancelar, botões de sair e voltar), 
espacejamento e alinhamento (margens, espacejamento entre linhas, distância 
entre labels e seus controles associados). 
(3) Separar estes aspectos estilísticos do conteúdo da interface, através do uso 
de estilos CSS (Cascading Style Sheet). 
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7. Padrão Card Stack 
 
Descrição: Colocar seções de conteúdo em painéis (paletas, abas) distintos, e organizá-los 

de modo que apenas um painel fique visível por vez. 
 

Quando 
Usar: 

Quando houver grande quantidade de controles e textos para serem exibidos na 
interface, mas que podem ser agrupados em seções distintas, e que os usuários 
não precisem visualizar mais que uma seção por vez. 
 

Porque 
Usar: 

(1) A interface fica menos complexa e organizada. 
(2) As seções agrupam controles específicos para uma determinada ação. 
 

Como: (1) Separar o conteúdo em seções coerentes e nomeá-las com títulos curtos 
(uma ou duas palavras) de fácil entendimento. 
(2) Usar abas organizadas na horizontal ou na vertical para acessar as seções, 
mas não ultrapassar seis sessões. 
(3) Apresentar como seção padrão a mais freqüentemente utilizada. 

 
8. Padrão Responsive Disclosure 
 
Descrição: Apresentar o conteúdo da interface por demanda, de modo a guiar os usuários 

para realização de uma tarefa através de uma série de passos na mesma janela 
ou página, exibindo novas partes da interface após a conclusão de cada passo. 
 

Quando 
Usar: 

Para possibilitar e guiar a realização de uma tarefa complexa passo a passo, mas 
que os usuários não precisem mudar de página para executar cada passo. 
 

Porque 
Usar: 

(1) A interface sendo montada dinamicamente um passo por vez, divide uma 
tarefa complexa em partes menores, facilitando a compreensão dos usuários 
sobre o que é necessário e específico para completar cada passo. 
(2) Manter todas as ações da interface em uma mesma página melhora 
(minimiza) a navegação e os usuários podem refazer um passo e visualizar 
imediatamente os efeitos nos passos subseqüentes. 
 

Como: (1) Iniciar mostrando os controles e textos específicos apenas para o primeiro 
passo. Quando os usuários completarem aquele passo, mostrar os controles do 
próximo passo, e assim sucessivamente. 
(2) Manter visível os controles dos passos anteriores, para possibilitar que os 
usuários possam refazer qualquer passo caso seja necessário. 
(3) Se uma mudança em um passo anterior afetar algum passo subseqüente, 
apresentar imediatamente os efeitos. 

 
9. Padrão Responsive Enabling 
 
Descrição: Apresentar todo o conteúdo da interface, mas deixar habilitado apenas os 

controles específicos para uma determinada ação, de modo a guiar os usuários 
para realização de uma tarefa através de uma série de passos na mesma janela 
ou página, habilitando controles de outras partes da interface após a conclusão 
de cada passo. 
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Quando 
Usar: 

Para possibilitar e guiar a realização de uma tarefa complexa passo a passo, mas 
que os usuários não precisem mudar de página para executar cada passo, e que 
a interface fique estável e não precise ser dinamicamente reconfigurada em 
cada passo. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Habilitar os controles da interface de acordo com o passo facilita a execução 
de uma tarefa complexa dividindo-a em partes menores e guia interativamente 
os usuários na utilização da interface. 
(2) Manter todas as ações da interface em uma mesma página melhora 
(minimiza) a navegação e os usuários podem refazer um passo e visualizar 
imediatamente os efeitos nos passos subseqüentes. 
(3) Evitar ações equivocadas e mensagens de erros desnecessárias, pois o que 
pode provocar problema fica desabilitado.  
 

Como: (1) Apresentar todo o conteúdo da interface, mas deixar habilitado apenas os 
controles específicos para o primeiro passo. Quando os usuários completarem 
aquele passo, habilitar os controles do próximo passo, e assim sucessivamente. 
(2) Manter visível os controles dos passos anteriores, para possibilitar que os 
usuários possam refazer qualquer passo caso seja necessário. 
(3) Se uma mudança em um passo anterior afetar algum passo subseqüente, 
apresentar imediatamente os efeitos. 

 
10. Padrão Preview 
 
Descrição: Apresentar uma prévia ou resumo do que irá acontecer quando uma ação for 

realizada. 
 

Quando 
Usar: 

Quando uma ação é custosa para ser desfeita ou cancelada, proporcionar aos 
usuários uma garantia de que está sendo feita a coisa certa, com possibilidade 
de correção de algum equívoco. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Ajuda a prevenir vários erros, pois mostrando um sumário ou descrição 
visual do que irá acontecer, dá a chance dos usuários voltarem atrás e 
corrigirem qualquer equívoco. 
(2) Proporciona maior segurança a usuários novatos ou hesitantes quanto ao 
resultado de uma ação. 
 

Como: (1) Antes de o usuário confirmar uma ação, de uma maneira clara, informações 
sobre o que irá ocorrer. 
(2) Possibilitar um meio para confirmar a ação a partir da página que apresenta 
o resumo, de modo a evitar navegação desnecessária. 
(3) Fornecer um meio de o usuário voltar atrás e corrigir ou modificar possíveis 
equívocos. 

 
11. Padrão Dynamic Queries 
 
Descrição: Fornecer meios para filtrar um conjunto de dados cujo resultado apresentado 

dependa da interação dos usuários.  
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Quando 
Usar: 

Quando se deseja exibir para os usuários um grande e multivariado conjunto de 
dados de várias formas e apresentações. Entretanto, os usuários precisam filtrar 
alguns destes dados para obter algum dos vários objetivos – desconsiderar 
partes irrelevantes, visualizar quais dados atendem a certos critérios, entender o 
relacionamento entre os vários atributos dos dados, ou simplesmente explorar o 
conjunto de dados. 
 

Porque 
Usar: 

(1) As consultas dinâmicas são fáceis de entender, não sendo necessário usar 
linguagens de consultas complicadas, apenas controles padrão para expressões 
booleanas. 
(2) O feedback imediato encoraja a exploração dos dados. Os usuários podem 
realizar combinações diversas para obter diferentes resultados em uma mesma 
interface, com o mínimo de navegação. 
 

Como: (1) Escolher os controles adequados de acordo com os tipos dos dados ou tipo 
de consulta que será realizada. 
(2) Algumas escolhas comuns incluem: sliders para especificar um número 
dentro de uma faixa; sliders duplos ou em pares para especificar um 
subconjunto de uma faixa (mostrar dados que são maiores que este número, 
mas menores que este outro número); radio buttons ou combo boxes para 
escolher um valor entre vários possíveis valores; check boxes para escolher um 
subconjunto arbitrário de valores ou variáveis booleanas; ou campos de texto 
para informação de valores. 

 
12. Padrão Row Striping 
 
Descrição: Usar alternadamente duas cores suaves diferentes no pano de fundo das linhas 

de uma tabela.  
 

Quando 
Usar: 

Em tabelas cujas linhas são difíceis de separar visualmente, especialmente 
quando há muitas colunas. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Blocos de cores suaves definem e delineiam as informações contidas dentro 
deles, mesmo quando não seja possível usar espaços em branco para separar os 
dados em pedaços. 
(2) Transforma as linhas de uma tabela em objetos visuais coerentes, ajudando 
os usuários seguir uma linha da esquerda pra direita e de volta, sem confundir 
as linhas. 
 

Como: (1) Escolher um par de cores suaves que são similares no valor, mas não 
idênticas (uma deve ser um pouco mais escura que a outra). Boas escolhas são 
azul claro e branco, bege e branco, ou dois tipos similares de cinza. Geralmente, 
uma das cores é a mesma do pano de fundo usado pela aplicação. 
(2) Alternar as cores escolhidas linha a linha. 
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13. Padrão Sortable Table 
 
Descrição: Apresentar os dados em uma tabela, e permitir que os usuários ordenem as 

linhas da tabela de acordo com os valores das colunas.  
 

Quando 
Usar: 

Em interfaces que apresentam informações multivariadas e que os usuários 
possam querer explorar, reordenar, customizar, ou procurar um item específico. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Facilita a exploração dos dados, pois os usuários podem facilmente agrupar 
e ordenar informações de acordo com o atributo representado por uma coluna. 
(2) Melhora (minimiza) a navegação, pois os usuários não precisam sair da 
interface para reordenar os dados para um critério diferente do padrão. 
 

Como: (1) Apresentar os dados em forma de uma tabela, ordenados pelo atributo mais 
significativo, como por exemplo, pelo nome em ordem alfabética; e nomear o 
cabeçalho de cada coluna com o nome do atributo correspondente. 
(2) Exibir de maneira destacada o cabeçalho da coluna que está sendo usada 
como critério para ordenação dos dados. 
(3) Permitir novos tipos de ordenação para os mesmos dados apresentados, de 
acordo com a interação dos usuários no cabeçalho das colunas. 

 
14. Padrão Cascading Lists 
 
Descrição: Expressar uma hierarquia através de listas de itens selecionáveis em cada nível 

hierárquico. A seleção de um item mostra os itens filhos na próxima lista. 
 

Quando 
Usar: 

Quando existe uma hierarquia dos dados em forma de árvore e em cada nível 
hierárquico existam vários itens. Geralmente, este padrão é usado para permitir 
que usuários naveguem e escolham itens dentro de categorias, ou para realizar 
uma série de escolhas interdependentes. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Apresentar dados hierarquizados através de listas encadeadas facilita a 
visualização de estruturas de informações complexas e com grande população. 
(2) Possibilita o fácil rastreamento da hierarquia dos dados selecionados. 
 

Como: (1) Colocar o primeiro nível da hierarquia na lista mais à esquerda. Quando um 
item for selecionado, apresentar seus respectivos itens filhos na lista à direita. 
Fazer isso sucessivamente para toda a hierarquia. 
(2) Destacar os itens selecionados através de sombreamento ou mudança da cor 
de fundo, para permitir fácil visualização e rastreamento da hierarquia. 
(3) Permitir que os usuários possam selecionar qualquer outro item apresentado 
em qualquer uma das listas e exibir imediatamente os respectivos itens filhos 
nas listas apropriadas (à direita). 
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15. Padrão Tree Table 
 
Descrição: Expressar uma hierarquia de dados através de tabelas aninhadas. 

 
Quando 
Usar: 

Quando existir uma hierarquia de dados em forma de árvore e em cada nível 
hierárquico existir uma série de informações para serem exibidas. Usuários 
inexperientes podem ter dificuldade para entender este padrão. 
 

Porque 
Usar: 

(1) Unifica em uma mesma estrutura a apresentação da hierarquia de itens com 
uma matriz de atributos relacionados. 
(2) Possibilita o detalhamento de cada item da hierarquia através da expansão 
dos seus níveis hierárquicos inferiores. 
 

Como: (1) Apresentar inicialmente apenas o primeiro nível da hierarquia, através de 
uma tabela, com suas informações específicas. 
(2) Criar mecanismo para possibilitar que os usuários possam expandir a árvore 
de um determinado item para visualizar seus itens filhos. 
(3) Apresentar os itens filhos através de tabelas aninhadas logo abaixo do item 
pai. 
(4) Criar mecanismo para comprimir a árvore em qualquer nível hierárquico. 
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Apêndice D 

10 Plug-in MDD-JSF 

 

O plug-in MDD-JSF (Model-Driven Development for JSF platform) para o IDE Eclipse 

objetiva a geração de códigos fonte, referentes a elementos do núcleo de uma aplicação Web 

responsável pela interação com os usuários, a partir de um arquivo texto no formato XMI cujo 

conteúdo são informações oriundas de artefatos de projeto representados por diagramas UML. 

 Este apêndice apresenta os elementos do plug-in MDD_JSF, através da descrição de 

seus aspectos estruturais (estáticos) e comportamentais (dinâmicos). 
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Visão geral do plug-in MDD-JSF 
O propósito do plug-in MDD-JSF é a geração de códigos fonte para os elementos do núcleo 
do sistema de software, responsável pela interação com os usuários. Os códigos fonte gerados 
por este plug-in são específicos para a plataforma Java e para a tecnologia de implementação 
de interfaces com o usuário JSP/JSF. 
 O plug-in MDD-JSF foi organizado e estruturado em pacotes, onde em cada pacote 
estão agrupados elementos coesos responsáveis por uma ação específica. A Figura 22 
apresenta os pacotes e seus conteúdos (classes) do plug-in MDD-JSF. 

 

Figura 22 – Pacotes do plug-in MDD-JSF 

 O pacote wizard agrupa as classes responsáveis pela exibição e controle das interfaces 
com o usuário que possibilitam a interação do desenvolvedor com o plug-in MDD-JSF. O 
pacote listeners agrupa as classes responsáveis por receber a solicitação da interface com o 
usuário (pacote wizard) e repassar esta solicitação para os elementos responsáveis pela 
geração de códigos fonte (pacotes parser e project). O pacote parser agrupa as classes 
responsáveis por analisar e transformar o arquivo texto, no padrão XMI, em um objeto 
composto com o objetivo de facilitar e melhorar a performance da operação de geração de 
códigos fonte. O pacote templates agrupa as classes responsáveis pela definição das estruturas 
sintáticas de codificação (esqueletos) para elementos de implementação específicos. O pacote 
project agrupa a classe responsável pela criação de arquivos físicos cujos conteúdos são 
códigos fonte, através do processo de percorrer o objeto composto criado pelo parser para 
obter as informações semânticas e então preencher o esqueleto sintático de codificação 
(pacote templates). O pacote util agrupa a classe responsável por oferecer serviços solicitados 
pelas classes dos demais pacotes. 
 Nas seções a seguir são apresentados os detalhamentos de cada pacote do plug-in 
MDD-JSF, onde são descritas as classes com suas estruturas e responsabilidades, bem como 
são apresentados diagramas de seqüência que exibem, para os cenários mais importantes, o 
comportamento dinâmico e colaboração entre os objetos das classes. 

Os diagramas de seqüência apresentados são complementares, cada um enfatiza um 
aspecto específico de responsabilidade dos elementos de um pacote, entretanto, o conjunto 
destes diagramas resume o comportamento dinâmico do plug-in MDD-JSF como um todo. 
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Detalhamento do pacote wizard  
O pacote wizard agrupa as classes responsáveis pela interação do usuário (desenvolvedor) 
com o plug-in MDD-JSF. O propósito é exibir interfaces com o usuário para auxiliar o 
desenvolvedor nos passos necessários para importação de um arquivo XMI visando a geração 
de códigos fonte. 
 O pacote wizard agrupa as seguintes classes: 

(1) ImportJsfProjectWizard – responsável pelo gerenciamento das interfaces com o 
usuário do plug-in MDD-JSF;  

(2) ImportJsfProjectWizardPage – responsável pela exibição das áreas para interação 
do desenvolvedor com o plug-in MDD-JSF; 

(3) DataTransferMessages – responsável pelo armazenamento das mensagens que são 
exibidas nas interfaces com o usuário. O propósito de não colocar as mensagens 
diretamente na interface com o usuário é facilitar a internacionalização do plug-in. 

A Figura 23 apresenta as classes do pacote wizard. A Figura 24 apresenta um digrama 
de seqüência com as principais trocas de mensagens entre os objetos das classes do pacote 
wizard. 

 

 
Figura 23 – Classes do pacote wizard 

 



 

 

 

Figura 24 – Diagrama de seqüência dos elementos do pacote wizard
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Detalhamento do pacote listeners 
Os elementos agrupados no pacote listeners são responsáveis pelo gerenciamento da 
comunicação com as interfaces com o usuário (pacote wizard) e com os elementos 
responsáveis pela geração de códigos fonte (pacotes parser e project). 
 O pacote listeners agrupa dois elementos: uma interface (ImportJsfProjectListener) 
responsável pela comunicação com as interfaces com o usuário e por oferecer o serviço de 
geração de códigos fonte; e uma classe (ImportJsfProjectListenerImpl) que implementa 
(realiza) o serviço oferecido pela interface. 

A Figura 26 apresenta um diagrama de seqüência com as responsabilidades dos 
elementos do pacote listeners. Estas responsabilidades se resumem nos seguintes passos: 

(1) Receber o arquivo no padrão XMI (.uml2), informado pelo desenvolvedor através 
de uma interface com o usuário, para geração de códigos fonte. O conteúdo do 
arquivo XMI é um texto, estruturado por tags, com as informações contidas nos 
modelos UML. 

(2) Repassar o arquivo XMI para o parser; 
(3) Receber do parser um objeto (component) estruturado com as informações 

contidas no arquivo XMI; 
(4) Repassar o objeto (component) para o elemento responsável pela geração de 

códigos fonte; 
(5) Receber notificação de sucesso do elemento responsável pela geração de códigos 

fonte; 
(6) Enviar notificação de sucesso da operação de geração de códigos fonte para a 

interface com o usuário (desenvolvedor).  
A Figura 25 apresenta as classes do pacote listeners e seus relacionamentos, incluindo 

a interação com as classes de outros pacotes. 

 
Figura 25 – Classes do pacote listeners e seus relacionamentos 



 

 

 
Figura 26 – Diagrama de seqüência dos elementos do pacote listeners  
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Detalhamento do pacote parser 
Os elementos agrupados no pacote parser são responsáveis por receber um arquivo XMI e 
transformá-lo em um objeto estruturado que possa ser utilizado para geração de códigos fonte. 
O objetivo é facilitar e melhorar a performance da geração dos códigos fonte, tendo em vista 
que o arquivo XMI contém texto e que seria bastante custoso, em termos de processamento, 
analisar o conteúdo do arquivo e gerar códigos fonte em uma mesma etapa. Além disso, a 
criação do parser possibilita a extensibilidade para a geração de códigos diferentes tecnologias 
de implementação. 
 Para estruturação do objeto construído pelo parser foi utilizado o padrão de projeto 
composite [Gamma 94]. Este padrão de projeto possibilita a composição de objetos em 
estruturas de árvore para representar hierarquias partes-todo. 

Os participantes do padrão de projeto composite são os seguintes: 
(1) Component – classe abstrata que declara a interface para os objetos na 

composição;  
(2) Leaf – classe que representa objetos-folha (sem filhos) na composição, e que 

define o comportamento para objetos primitivos na composição;  
(3) Composite – classe agregadora de componentes-filho (Composite ou Leaf), e que 

define comportamento para componentes que têm filhos; 
(4) Client – classe que manipula objetos na composição através da interface de 

Component. 
A colaboração entre os participantes do padrão de projeto composite consiste em: os 

clientes usam a interface da classe Component para interagir com os objetos da composição. 
Se o receptor for um Leaf, então a solicitação é tratada diretamente. Se o receptor é um 
Composite, então ele repassa as solicitações para os seus componentes-filho, executando 
operações adicionais antes e/ou depois do repasse. 

O objetivo é representar o conteúdo do arquivo XMI, que consiste de informações 
sobre elementos do diagrama de classes da UML, em uma estrutura de árvore. A  apresenta as 
classes do pacote parser e seus relacionamentos. 

Para descrever dinamicamente a interação entre as classes do pacote parser, iremos 
utilizar os dois principais cenários: 

(1) Criação da estrutura de composição de objetos em árvore para as classes de projeto 
estereotipadas por java bean, control e entity.  As classes java bean são 
responsáveis pela comunicação entre as interfaces com o usuário e o núcleo 
funcional do sistema, bem como são elementos do artefato Modelo de Projeto UI e 
representam o controlador do padrão MVC. As classes de controle e de entidade 
são responsáveis pelo núcleo funcional, fazem parte do modelo no padrão MVC, e 
são elementos do artefato Modelo de Projeto. Neste cenário é apresentada a criação 
de objetos da classe UMLClass e suas associações. A Figura 28 apresenta um 
diagrama de seqüência com as principais trocas de mensagens entre objetos para 
este cenário. 

(2) Criação da estrutura de composição de objetos em árvore para as classes de projeto 
estereotipadas por JSF. Estas classes de projeto representam as interfaces com o 
usuário, são elementos dos artefatos Modelo Navegacional e Modelo de Projeto 
UI, e representam a visão no padrão MVC. Neste cenário é apresentada a criação 
de objetos da classe UMLClassView e suas respectivas regras de navegação. A 
Figura 29 apresenta um digrama de seqüência com as principais trocas de 
mensagens entre objetos para este cenário. 

 
 



 

 

 

Figura 27 – Classes do pacote parser e seus relacionamentos 



 

 

 
Figura 28 – Diagrama de seqüência para o parser das classes do Modelo e Controlador 



 

 

 
Figura 29 – Diagrama de Seqüência para o parser das classes da Visão
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Detalhamento do pacote project 
O pacote project agrupa apenas a classe ImportUMLtoJsfProject. Esta classe é responsável 
pela geração dos códigos fonte dos elementos dos núcleos de interação com o usuário e 
funcional, bem como pela geração de códigos fonte dos elementos responsáveis pela 
comunicação entre estes núcleos. 
 Para geração dos códigos fonte são utilizados os seguintes passos: 

(1) Receber do listener o objeto component criado pelo parser; 
(2) Percorrer a hierarquia do objeto component e verificar suas propriedades; 
(3) Selecionar o template específico dependendo do tipo do elemento de 

implementação; 
(4) Criar arquivos físicos, com extensão apropriada, cujos conteúdos são códigos fonte 

resultantes do preenchimento do template com as informações obtidas no objeto 
component. 

A Figura 30 apresenta a classe ImportUMLtoJsfProject do pacote project e seus 
relacionamentos com classes de outros pacotes. 

 
Figura 30 – Relacionamentos da classe do pacote project  

 Para descrever dinamicamente a geração de códigos fonte, utilizaremos os três 
cenários específicos: 

(1) Geração de códigos fonte para as classes estereotipadas por java bean, entity e 
control. Estas classes pertencem ao Modelo e ao Controlador do padrão MVC. O 
resultado são arquivos com o nome da classe com a extensão .java. A Figura 31 
apresenta um diagrama de seqüência com as principais trocas de mensagens entre 
objetos para este cenário. 

(2) Geração de códigos fonte para as classes estereotipadas por JSF. Estas classes 
representam as interfaces com o usuário e pertencem a Visão do padrão MVC. O 
resultado são arquivos com o nome da classe com a extensão .jsf. A Figura 32 
apresenta um diagrama de seqüência com as principais trocas de mensagens entre 
objetos para este cenário. 

(3) Geração de códigos fonte para as regras de navegação. O resultado é o arquivo 
faces-config.xml. A Figura 33 apresenta um diagrama de seqüência com as 
principais trocas de mensagens entre objetos para este cenário. 



 

 

 
Figura 31 – Diagrama de seqüência para geração de código para as classes do Modelo e Controlador  



 

 

 

Figura 32 – Diagrama de seqüência para geração de código para as classes da Visão 



 

 

 

Figura 33 – Diagrama de seqüência para geração de código para as regras de Navegação
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Detalhamento do pacote templates 
O pacote templates agrupa as classes que definem o esqueleto sintático para geração dos 
códigos fonte. As classes existentes neste pacote são as seguintes: 

(1) JavaTemplate – utilizada para geração dos códigos fonte para as classes 
estereotipadas por java bean, control, e entity; 

(2) JsfJspTemplate – utilizada para geração de códigos fonte para as classes 
estereotipadas por JSF; 

(3) FacesConfigTemplate – utilizada para geração do código fonte das regras de 
navegação. 

 Para criação dos templates utilizamos a ferramenta JET (Java Emitter Templates) [JET 
07] do framework EMF (Eclipse Modeling Framework) [EMF 07]. O JET é um engine para 
criação de templates genéricos, que facilita a construção de aplicações baseadas em modelos 
de dados estruturados. 

Basicamente, a idéia é escrever a definição do template em uma linguagem de alto 
nível que é um misto de instruções Java e XML, para depois transformar, em tempo de 
projeto (na compilação do projeto), essa definição de template em um template real que 
consiste de uma classe Java.  

Desta forma, foi necessário criar três arquivos com a definição dos templates para 
serem transformados nas classes Java do pacote templates. O arquivo javatemplate.txtjet 
contém a definição de template para criação da classe JavaTemplate. O arquivo 
jsfjsptemplate.txtjet contém a definição de template para criação da classe JsfJspTemplate. O 
arquivo facesconfig.txtjet contém a definição de template para criação da classe 
FacesConfigTemplate. Estes arquivos estão disponíveis no site www.ufpe.br/WE4UIV. 
 

Detalhamento do pacote util 
O pacote util agrupa apenas a classe Util que é responsável por oferecer serviços (métodos) 
auxiliares que são solicitados pelas diversas classes dos outros pacotes. 
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