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RESUMO
 

O presente trabalho propõe uma metodologia de desenvolvimento de software destinada a aplicações para 
Internet. Esta metodologia é dividida em quatro fases que retratam todo o processo de desenvolvimento 
de um sistema. Cada fase é composta por um ou mais módulos que especificam de forma ordenada às 
atividades que o projetista deve utilizar para desenvolver sistemas para Internet. Na primeira fase é feito 
um levantamento das necessidades de desenvolvimento do sistema, juntamente com o usuário, definindo 
assim as metas para a aplicação. Em seguida serão construídos os Casos de Uso, utilizados na UML, que 
consiste em um esboço das possíveis atividades que os usuários desempenham ou gostariam de 
desempenhar. Na segunda fase é feito um estudo do domínio da aplicação utilizando os princípios da 
modelagem orientada a objetos e tem como resultado um esquema conceitual da aplicação. A terceira 
fase, que é a mais importante, envolve a construção de diferentes visões do domínio da aplicação de 
acordo com o perfil dos usuários, ou seja, para cada tipo de usuário será construído um esquema (visão) 
navegacional refletindo suas necessidades. Cada visão definirá um conjunto de contextos navegacionais, 
que expressam o espaço de navegação que estará disponível para o usuário. Finalizando a fase, é 
construída a interface da aplicação que será independente do ambiente de implementação. Finalmente na 
última fase, serão definidos o ambiente de implementação e a forma de mapear os objetos navegacionais e 
de interface para este ambiente. Após o término da implementação, deverão ser feito testes para validar da 
aplicação.
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1.   Introdução

 

O grande salto tecnológico ocorrido nos últimos anos na área de informática, já começa a causar uma 
alteração no mundo dos negócios. A Internet tornou-se um novo meio de comunicação, integrando 
pessoas, empresas, clientes e fornecedores no mundo inteiro. É um recurso único para a obtenção rápida 
de grandes volumes de informação. Entretanto, nem sempre essas informações estão sendo 
disponibilizadas de forma adequada. Dentre os diversos problemas encontrados hoje vale destacar a falta 
de uma estrutura eficiente de navegação e a pouca interatividade oferecida ao usuário. Tudo isto se deve à 
falta de uma metodologia eficaz para o desenvolvimento dessas aplicações.

 

Com o intuito de evitar essa situação, este trabalho irá propor a utilização de técnicas de análise e projeto 
que especifique de forma ordenada, um conjunto de atividades que o projetista precisa utilizar para 
facilitar o desenvolvimento do sistema. Pela carência de métodos para este fim, será proposto uma 
metodologia para a criação, projeto e implantação de sistemas que utilizam a tecnologia da Internet.

 

O funcionamento de um sistema na Internet pode ser visto como um gerenciamento de hiperdocumentos 
estruturados e dinâmicos que compartilham uma base de dados comum. Em toda parte do mundo, 
diversos usuários necessitam que os documentos sejam gerados, atualizados ou examinados. Sendo assim, 
torna-se imprescindível desenvolver regras adequados para modelar esses tipos de documentos e a base 
de dados compartilhada por eles.

O presente trabalho será uma referência para os interessados em desenvolver aplicações voltadas para 
Internet que queiram explorar a real potencialidade da tecnologia Web, garantindo um sistema rico em 
informações e adequadamente estruturado.

 

 



 

 

 

 

 

2.   Apresentação da Metodologia

 

Por ser um eficiente meio de comunicação, a Internet é hoje um dos tópicos mais abordados na 
Informática. O que antes era destinado somente à troca de informações, passou a ser uma excelente 
estratégia de negócio. Essa nova tecnologia, está alterando significativamente as relações entre os 
homens. Pouco tempo atrás, a Tecnologia da Informação era restrita às  dependências das empresas, 
sendo usada somente como suporte administrativo e gerencial. Hoje porém,  é possível disponibilizá-la ao 
mundo todo.

 

Com o aumento do número de usuários e serviços na Internet, novas exigências começam a surgir. 
Entretanto, de acordo com [BLACK] ainda existe um certo grau de imaturidade no que se refere ao 
desenvolvimento de aplicações para este fim.

 

Dentre os diversos problemas enfrentados hoje vale salientar a dificuldade da criação de uma estrutura 
eficiente de navegação. Isto se torna mais evidente quando se trata de grandes aplicações onde os 
possíveis fluxos navegacionais exigem um controle mais rigoroso. A maioria dos usuários abandona o 
documento na primeira dificuldade em compreender sua estrutura básica ou quando não encontram com 
facilidade as informações que procuravam.

 

Há também problemas na Interface que nem sempre oferece uma visão clara e intuitiva para o usuário. O 
problema é ainda mais evidente quando se tem uma mistura excessiva de multimídias que carrega o 
ambiente tornando-o confuso e de difícil compreensão. Por outro lado, textos extensos, sem nada visual 
comprometerão a qualidade da aplicação. Segundo [BLACK], a maioria dos usuários nunca lêem todas as 
informações contidas numa página. 

 

A interatividade com o usuário também revela um problema que compromete a qualidade das aplicações 
WEB. Para fornecer uma interação de forma adequada, pressupõe o estudo do público alvo em questão. 
Conhecendo-se esse público, todas as necessidades de informação serão supridas, podendo ainda ser 
oferecido a cada um as facilidades que desejar.

 

Um dos principais motivos para se encontrar na realidade citada é a falta de visão dos desenvolvedores. O 
modelo tradicional utilizado para a construção dessas aplicações, está baseado somente no gerenciamento 
de documentos, quando na verdade o processo de desenvolvimento deve estar integrado no projeto de 
uma aplicação computacional.



 

Tornar uma gama de informações acessíveis a uma variedade de usuários não é uma tarefa muito simples. 
É necessário apoiar-se em um método de desenvolvimento que congregue um conjunto de atividades 
formalmente definidas. Pelo fato de ser uma tecnologia relativamente nova, há uma certa carência de 
métodos para este fim. Por esta razão surgiu a proposta deste trabalho, cujo objetivo é propor uma 
metodologia para desenvolvimento de Sistemas para Internet. 

 

Com o propósito de obter qualidade e sucesso em aplicações voltadas para Internet, é interessante 
entender o conceito de hipermídia, quais os tipos disponíveis no mercado, em especial a Internet e quais 
os princípios básicos que todo desenvolvedor hipermídia deve saber antes de iniciar qualquer projeto.

 

2.1.  Hipermídia

 

Hipermídia é a junção dos tipos de dados da multimídia com os mecanismos e semânticas dos hipertextos, 
ou seja, um aplicativo que permite criar, manter e manipular informações interligadas de forma não–
seqüencial que, além de textos e gráficos, suporta outros tipos de mídia, tais como desenhos, imagens, 
áudio e vídeo [LOPES]. 

 

Um aplicativo hipermídia pode ser definido como uma rede de nós e ligações onde cada nó possui trechos 
de informações e cada ligação entre nós representa um relacionamento entre as informações. Os sistemas 
hipermídia caracterizam–se pelo tipo de informação que é especificada, manipulada, editada, armazenada 
e recuperada de forma não linear pelo usuário. É interessante observar que a hipermídia trouxe a 
possibilidade de unir diferentes tipos de informações em um computador, tornando-o um novo meio 
tecnológico para a aprendizagem e comunicação. 

 

Um dos principais fatores para a popularização da hipermídia é a possibilidade do usuário navegar em um 
conjunto de nós, seguindo referências, relacionadas de alguma forma interessante e intuitiva. Para 
compreender melhor a hipermídia, é interessante conhecer dois conceitos básicos encontrados em 
[SANTOS]:

 

ü      Nó: É a unidade mínima de informação, e contém um trecho de informações 
definidas pelo autor.

 

ü      Ligação: Representa o relacionamento definido pelo autor entre dois trechos 
de informação. Um nó é mostrado, na tela, com uma ou mais palavras marcadas e o leitor 
ativa uma ligação abrindo uma janela de novas informações.

 

A arquitetura básica de um sistema hipermídia é dividida em três níveis:



 

ü      Nível de Apresentação: Interface com o usuário. 

      O nível de interface com o usuário é responsável pela maneira como a informação será 
mostrada ao usuário final e inclui os comandos que estarão disponíveis e a forma como os 
nós e ligações serão mostrados na tela.

 

ü      Nível de Máquina: Nós e ligações. 

      No nível de máquina é determinada a natureza dos nós e ligações que farão parte da 
aplicação e seus atributos.

 

ü      Nível de Banco de Dados: Armazenamento de informações

      No nível de banco de dados são realizadas as atividades relacionadas ao armazenamento de 
informações.

 

2.2.  Princípios Básicos para Hipermídia

 

Foram levantados alguns princípios básicos que auxiliam no processo geral de desenvolvimento de 
aplicações hipermídia [MOURA]. É muito importante à observação de cada passo. São eles:

 

ü      Definir o conteúdo a ser tratado no documento hipermídia.

Qualquer que seja o conteúdo a ser tratado, ele deve ser claramente definido, pois é um fator 
determinante para o sucesso da aplicação. Se a aplicação hipermídia não condiz com a realidade, de nada 
adianta uma boa interface e uma navegação eficiente. Portanto, o primeiro passo é fazer um resumo das 
necessidades para ter uma real compreensão e consequentemente construir uma aplicação coerente.

 

ü      Definir um esquema conceitual para a aplicação.

Como foi visto anteriormente, é importante adquirir um bom conhecimento do conteúdo do documento 
para garantir a qualidade no seu desenvolvimento. Sendo assim, é de grande proveito ter um esquema 
conceitual para representá-lo. Um esquema conceitual descreve os dados pertinentes à aplicação sem se 
preocupar como esses dados serão implementados. Seus elementos podem ser vistos como depósito de 
dados e conectores que ligam os dados.

 

ü      Oferecer suporte à personalização.

Embora pareça impossível, um documento hipermídia pode ser personalizado para cada grupo de 
usuários. Para isto é necessário obter informações sobre os possíveis tipos de usuários e as tarefas que 



cada um deseja executar. Para que a personalização aconteça, vários tipos de documentos devem ser 
criados para representar a mesma informação, ou seja, deverão existir diferentes pontos de vista para a 
mesma informação. Para atender as necessidades de cada um é interessante possibilitar a criação de vários 
tipos de documentos para representar a mesma informação.

 

ü      Flexibilizar a geração de documentos.

Deve ser possível a geração de documentos hipermídias através da especificação conceitual e do 
conteúdo do banco de dados. A geração de um documento poderá ser executada no momento em que ela 
for requisitada pelo usuário ou ser previamente desenvolvida. Neste caso é interessante criar uma 
padronização adequada. A geração dinâmica de documentos tem a vantagem de refletir imediatamente 
qualquer manutenção nos dados. Nesse caso, aplicações hipermídias geradas dinamicamente são 
altamente reativas.

 

ü      Permitir uma navegação simples e objetiva pelos dados.

A navegação entre os dados que compõem uma aplicação, engloba vários aspectos. É interessante 
ressaltar alguns:

◊                    Dado um conjunto de elementos, estes deverão estar ordenados;

◊                    Deverá ser possível selecionar um subconjunto dos elementos;

◊                    Deverá ser possível a apresentação dos elementos do conjunto ou subconjunto através 
de um índice;

◊                    Deverá prover acesso a um elemento específico do conjunto ou subconjunto;

◊                    Deverá ser possível a partir de um elemento, acessar outros elementos do conjunto.

 

ü      Fragmentar as informações de forma lógica, respeitando os objetivos do 
documento hipermídia.

Ao representar o conhecimento sobre um determinado assunto em formato hipermídia, a tendência 
é produzir um documento hipermídia linear, como acontece na maioria dos livros textos, tornando os nós 
muito extensos. O usuário prefere inicialmente compreender o assunto de forma geral, e somente depois 
decidir qual segmento deseja aprofundar-se. Portanto, fragmentar as informações de forma inteligente é 
dividi-las em partes de fácil leitura, lembrando sempre de obedecer ao assunto principal.

 

ü      Criar estilos flexíveis de apresentação dos documentos.

O estilo de apresentação hipermídia descreve como os dados que pertencem a um documento serão 
apresentados. O estilo deve ser definido a nível conceitual, sem levar em consideração a forma como será 
implementado. Deve ser possível obter mais de um estilo para exibir um tipo de documento.

 

ü      Utilizar um banco de dados para administrar os dados.



Os dados que representam o esquema conceitual, a produção das informações, a navegação e os estilos de 
apresentação devem ser armazenados em um banco de dados. Para permitir a sua implementação deve ser 
usado um sistema gerenciador de banco de dados.

 

2.3.  Metodologia de Desenvolvimento para Internet

 

Utilizar a engenharia de Software no desenvolvimento de aplicações Web ainda é pouco difundido na 
comunidade da informática, porém, diante dos problemas enfrentados na construção dos sistemas, torna-
se imprescindível apoiar-se nos princípios existentes para a construção de Software.

 

Segundo [PRESSMAN], a Engenharia de Software engloba um conjunto de elementos fundamentais que 
possibilitam ao gerente o controle do processo de desenvolvimento e oferece ao profissional uma base 
para a construção de software. O componente metodológico que fornece uma abordagem disciplinada 
para a atribuição de tarefas e responsabilidade no contexto de desenvolvimento de um sistema é o 
processo. Sua finalidade é garantir a produção de sistemas de alta qualidade, atingindo as necessidades 
dos usuários finais, dentro de um cronograma e um orçamento previsíveis.

 

Um processo é expresso a partir de um ciclo de desenvolvimento que estabelece um caminho padrão a ser 
percorrido para a realização das atividades. Utilizar um processo para construir sistemas é muito 
importante, pois ajuda o desenvolvedor a ter uma visão geral do que fazer para alcançar os objetivos e 
como fazer. 

 

Existem vários tipos de processos possíveis para um ciclo de desenvolvimento. O mais comum, é o 
modelo cascata, onde as atividades são seqüenciais, sendo que uma atividade só inicia após o término da 
outra. Para sistemas simples e pequenos, pode ser uma abordagem apropriada, mas quando se trata de 
sistemas maiores, surgem sérios problemas devido à falta de dinamismo que este tipo de desenvolvimento 
apresenta. A maioria dos projetos raramente segue o fluxo sequencial que o modelo propõe, pois é difícil 
para o cliente declarar todas as necessidades logo no início do projeto. 

 

Outro modelo conhecido e mais eficiente é o modelo incremental. Este modelo é uma estratégia para a 
obtenção de progresso em pequenos passos, pois proporciona liberação por partes, exibindo resultados 
úteis já nos primeiros momentos do projeto. É como se o sistema fosse dividido em subsistemas e para 
cada subsistema houvesse a aplicação de um ciclo em cascata. Por outro lado, utilizar este modelo pode 
tornar-se inviável ao considerar o custo de integração dos subsistemas, principalmente se forem 
desenvolvidos por equipes diferentes.

 

Um modelo interessante que tem se adequado melhor às exigências de flexibilidade e complexidade dos 
sistemas atuais é o modelo iterativo. Nele é permitido re-trabalhar as etapas anteriores para realizar 
adequações necessárias ou corrigir problemas que por ventura possam acontecer. Muitas vezes, soluções 
de análise surgem quando a implementação do projeto já está em andamento. Neste caso, as novas 
soluções não deveriam ser descartadas somente porque o documento de análise já está pronto.



 

Analisando os processos elucidados acima, nota-se que utilizar o modelo incremental complementado 
pelo modelo iterativo é a forma que mais se adequa à realidade de aplicações para Internet. Por esta razão, 
optou-se por desenvolver uma metodologia que se enquadrasse no contexto desses dois processos. A 
própria natureza dos sistemas para Internet oferece estratégias de divisão, pois diante de um bloco de 
informações, várias visões diferentes poderão ser projetadas dependendo do perfil de cada usuário. Dessa 
forma, cada visão poderá ser transformada em um subsistema, e para que a livre circulação entre as etapas 
de desenvolvimento do subsistema seja possível, aplica-se o processo iterativo.

 

De acordo com [MARTIN], os sistemas complexos que necessitaram ser divididos em subsistemas, 
poderão ser desenvolvidos por pessoas diferentes, lugares diferentes ou mesmo em tempos diferentes. 
Portanto, é importante a presença de um coordenador de projeto para garantir a integridade das partes e 
consequentemente assegurar o bom êxito do projeto.

 

Por se tratar de uma aplicação hipermídia, a metodologia proposta neste trabalho utilizará o método de 
modelagem OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method), desenvolvida por [ROSSI]. O 
OOHDM provê primitivas de projeto de alto nível e mecanismos de abstração baseados no paradigma de 
orientação a objetos, que permitem representar projetos complexos de aplicativos hipermídia que 
manipulam grande quantidade de informações estruturadas, tais como, aplicações para WEB, 
apresentações multimídia, quiosques, etc. Ele é composto por quatro atividades básicas: modelagem de 
domínio ou conceitual, projeto navegacional, projeto de interface abstrata e implementação. Em cada 
atividade, um modelo é construído ou enriquecido, tendo ao final, informações suficientes para 
implementar uma aplicação hipermídia.

 

A metodologia apresentada é disposta em quatro fases que englobam todo o processo de desenvolvimento 
de um sistema, desde o levantamento de requisitos até implementação e testes. Cada fase é composta por 
um ou mais módulos que especificam de forma ordenada às atividades que o projetista deve utilizar para 
desenvolver sistemas para Internet. A figura 2.1 ilustra a representação gráfica da metodologia onde as 
setas com direcionamento duplo significam a utilização do processo iterativo, ou seja, a possibilidade de 
re-trabalhar os módulos caso seja necessário.

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2.1 - Fases da Metodologia proposta 

 

 

A primeira fase – Caracterização do Sistema – compreende os módulos: Identificação das Necessidades 
e Definição do Modelo de Caso de Uso. Inicialmente é feito um levantamento das necessidades de 
desenvolvimento de sistema. Essa descrição deverá estabelecer de forma clara e objetiva a utilização e 
aplicação do sistema a ser desenvolvido. A partir deste módulo surgirão as informações para a elaboração 
do modelo de Caso de Uso, que consiste em um esboço das possíveis atividades que os usuários 
desempenham ou gostariam de desempenhar.
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Com a definição clara dos objetivos do sistema, dá-se início a segunda fase do desenvolvimento do 
sistema, a Definição Conceitual. Está fase é composta por apenas um módulo, onde um modelo do 
domínio da aplicação é construído utilizando os princípios da modelagem orientada a objetos, com o 
acréscimo de algumas primitivas, como perspectivas (múltiplos tipos) de atributo.

 

Na terceira fase – Planejamento Navegacional e Interface – diferentes modelos são construídos sobre o 
mesmo domínio da aplicação, de acordo com o perfil dos usuários e tarefas que eles irão desempenhar. O 
modelo conceitual servirá como base, a partir do qual diferentes visões navegacionais serão modeladas. 
Cada visão definirá um conjunto de contextos navegacionais, que expressam o espaço de navegação que 
estará disponível para o usuário. Após o planejamento de toda estrutura de navegação, inicia-se o Projeto 
de Interface, que é o último módulo da fase. O Projeto de Interface define como serão os objetos de 
interface (objetos navegacionais e outros auxiliares, como barras de menus, botões de controles, etc.), as 
suas propriedades e transformações. O desenvolvimento do projeto se dá de forma independente do 
ambiente de implementação. 

 

Finalmente na última fase da metodologia – Geração do Sistema – a aplicação projetada é implementada 
e testada. O ambiente de implementação e a forma de mapear os objetos navegacionais e de interface para 
este ambiente deverão ser definidos nesta fase. Após o término da implementação, deverão ser feito testes 
para validar a aplicação.

 

            Ter um caminho padrão a percorrer em cada fase de desenvolvimento de sistemas é uma forma 
interessante para conquistar bons resultados. As fases propostas na metodologia foram dispostas em 
módulos para facilitar o cumprimento das atividades que compõem um sistema. Ao final de cada módulo, 
obtém-se um resultado que servirá de base para o próximo módulo e gradativamente a documentação do 
sistema é construída e detalhada. Nos capítulos seguintes serão apresentadas e exemplificadas todas as 
fases  e seus respectivos módulos.

 



 

 

 

 

 

3.   Caracterização do Sistema

 

            Definir as características principais que norteiam o desenvolvimento de uma aplicação é sem 
dúvida a primeira coisa a ser feita na construção de um sistema. Por esta razão a primeira fase foi dividida 
em dois módulos : Identificação das Necessidades e Definição do Modelo de Caso de Uso, que servirão 
para formalizar e documentar os principais requisitos a serem contemplados.

 

3.1.  Identificação das Necessidades

 

A chave para obter sucesso no desenvolvimento de sistemas, inclusive sistemas voltados para Internet, 
está na solução do problema certo, isto é, na identificação correta de todas as necessidades do usuário e na 
posterior validação. A falta de definição sobre os objetivos do sistema apenas adia as decisões para um 
estágio superior onde as modificações se tornam mais complexas.

 

            Num primeiro momento, portanto, o analista responsável pelo sistema reúne-se com o usuário 
para discutir e listar as principais funcionalidades a serem contempladas e juntos definir as metas para o 
sistema. É importante ressaltar que a lista inicial das necessidades norteará o desenvolvimento de todo o 
sistema, servindo como base para as atividades que se seguirão.

 

            Este módulo inicia-se com a solicitação do usuário para que uma ou mais partes de suas atividades 
estejam disponíveis na Internet. Os principais objetivos do módulo são :

 

ü      Identificar quais são os usuários responsáveis que acompanharão o projeto desde 
a definição inicial até sua implantação;

 

ü      Delimitar o escopo inicial do Sistema;

 

ü      Caso o Sistema já esteja disponível na Internet, fazer um levantamento das atuais 
deficiências e das principais reclamações dos usuários;



 

ü      Estabelecer as metas para Sistema. No caso de alteração, levantar o que necessita 
ser reimplementado e quais funcionalidades precisam ser acrescentadas.

 

Uma compreensão completa das necessidades do usuário é essencial para uma aplicação bem sucedida. 
As informações obtidas ao final desta etapa juntamente com o Modelo de Caso de Uso - próximo módulo 
a ser construído - servirão para validar se a aplicação atendeu todas as solicitações do usuário.

 

3.2.  Definição do Modelo de Caso de Uso

 

O objetivo deste módulo é facilitar a troca de informações entre o analista e o usuário. Optou-se pelo 
conceito de caso de uso, utilizado pela [UML], por ser uma forma simples de identificar como o sistema 
comporta durante sua operação. 

 

A UML especifica a representação de casos de uso em diagramas que é uma técnica usada para descrever 
e definir os requisitos funcionais de um sistema. Os diagramas são compostos por apenas dois elementos : 
o Ator e o Caso de Uso. O Ator representa uma interface externa ao sistema a ser desenvolvido, e o Caso 
de Uso representa a funcionalidade oferecida. A figura 3.1 mostra a representação gráfica dos elementos.

Figura 3.1 – Elementos do Diagrama de Caso de Uso

 

O Ator representa uma entidade externa que interage com o sistema, como por exemplo uma pessoa, uma 
máquina ou até mesmo outro sistema. Não deve ser considerado como um usuário e sim como um papel 
que ele desempenha em relação ao sistema.

 

Existem dois benefícios na identificação de atores. O primeiro é que facilita o conhecimento sobre os 
usuários envolvidos nos casos de uso. No momento de detalhar a fundo um determinado caso de uso, será 
fácil identificar as pessoas que poderão contribuir com informações sobre as tarefas relacionadas. 

 

O outro benefício é que as ligações entre casos de uso e atores poderão ser usadas para a criação de perfis 
de usuários. Cada usuário seria associado a uma lista de nomes de atores, os quais seriam utilizados para 
determinar as funções que aquele usuário pode executar. Para o módulo de Identificação de Usuários e 
Tarefas - Fase 3 (seção 5.1), esta funcionalidade se revelará um importante instrumento.
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O Caso de Uso revela uma função que é executada pelo sistema através do estímulo de um ator. Sua 
principal aplicação é representar as funcionalidades e o comportamento de um sistema. É interessante 
lembrar que por ser uma ferramenta utilizada para analisar o negócio sob o ponto de vista do usuário, ele 
deverá ser criado com uma nomenclatura simples e de fácil entendimento.

 

O diagrama de Caso de Uso descrito acima juntamente com um documento especificando a 
funcionalidade de cada elemento compõem o Modelo de Caso de Uso como um todo. Uma técnica 
interessante para sugerir os principais casos de uso é elaborar uma lista de eventos que relata exatamente 
as tarefas que o sistema poderia dar suporte. Posteriormente esses eventos darão origem a um ou mais 
casos de uso, lembrando entretanto que eles não farão parte do modelo em si, servirão apenas como um 
meio para elaborá-lo.

 

Para compreender melhor as etapas deste módulo, segue um exemplo simples em que, a partir da 
solicitação de um usuário, constrói-se uma lista de eventos seguida do diagrama de caso de uso e sua 
documentação.

 

Solicitação do usuário : Antes de iniciar cada semestre, os professores deverão indicar quais disciplinas 
irão lecionar. Os alunos por sua vez, terão a liberdade de escolher quais disciplinas desejam fazer e em 
quais horários.

 

Lista de Eventos : 

1.      Funcionário cadastra informações sobre os Professores e Alunos

2.      Funcionário mantém informações sobre as Disciplinas

3.      Professor indica as disciplinas que pretende lecionar

4.      Aluno matricula-se nas disciplinas de seu interesse

5.      Professor solicita lista de alunos matriculados

 

Diagrama de Caso de Uso :

  



Figura 3.2 – Diagrama de Caso de Uso

 

            Para cada caso de uso identificado, é elaborada uma breve descrição e é dado um certo nível de 
prioridade. Ele é considerado implementado quando todos os testes elaborados para validá-lo tiverem sido 
executados com sucesso.

 

Descrição dos Casos de Uso : Os casos de uso abaixo estão listados em ordem crescente de prioridade.

 

Cadastrar informações de Alunos e Professores : Mantém o cadastro de Alunos e Professores.

 

Manter informações das Disciplinas : Mantém informações sobre as disciplinas.

 

Selecionar Disciplina para ensinar : Permite ao professor selecionar as disciplinas e os horários que 
pretende lecionar.

 

Fazer Matrícula : A cada novo semestre permite ao aluno escolher e matricular nas disciplinas do seu 
interesse.

 

Pedir lista dos matriculados : Lista todos os alunos matriculados por semestre.
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O Modelo de Caso de Uso fornece os meios para se fazer o gerenciamento do sistema, que engloba a 
administração do escopo, a análise de impacto de mudanças e controle destas mudanças. Para o 
desenvolvimento de sistemas, revela uma importante ferramenta, pois, além de manter o domínio sobre o 
que tem de ser desenvolvido, facilita sua manutenção quando necessário.

 

Vale ressaltar também que o Modelo de Casos de Uso serve como ponto de comparação para certificar se 
o sistema atendeu os requisitos planejados. Em termos de comunicação, constitui uma técnica muito 
valiosa, visto que fornece um retorno regular para os usuários sobre o que o sistema compreende e o 
quanto já foi concluído.

 



 

 

 

 

 

4.   Definição Conceitual

 

Com a definição clara dos objetivos do sistema e com o esboço completo das tarefas que serão 
contempladas, dá-se início a segunda fase do desenvolvimento do sistema que é composta por apenas um 
módulo, Definição do Modelo Conceitual.

 

O propósito desta fase é abstrair importantes características do mundo real de uma forma que possa ser 
entendida e estabelecer o que deve ser feito sem se preocupar com detalhes de implementação.

 

4.1.  Definição  do Modelo Conceitual

 

O modelo conceitual da aplicação é construído utilizando os princípios da modelagem orientada a objetos. 
São utilizados conceitos de Classes, Relacionamentos, Agregação e Especialização/Generalização. O 
esquema conceitual resultante é semelhante à notação descrita em [UML]. Existe, entretanto, um pequeno 
diferencial na representação dos atributos de uma Classe que em determinadas situações poderão assumir 
mais de um tipo, ou seja, representarão diferentes perspectivas da mesma entidade.

 

As principais classes de negócio são identificadas a partir dos casos de uso definidos, ou seja, é feita uma 
leitura nessas definições e na descrição das necessidades para o Sistema, buscando as classes mais 
representativas. Conforme a modelagem orientada a objetos, cada uma das classes possuirá um conjunto 
de atributos tipados e operações indicando seu comportamento. 

 

O próximo passo seria reunir as classes identificadas e definir o relacionamento entre elas, incluindo 
agregações, especializações e generalizações. De acordo com a afinidade de cada uma, as classes poderão 
ser agrupadas formando o que se chama de pacotes, que nada mais é que um mecanismo para organizar 
elementos semanticamente relacionados entre si.

 

O resultado final deste módulo é um esquema conceitual que apresenta a estrutura interna das classes que 
são os atributos e as operações, bem como o relacionamento e o agrupamento entre elas. Para entender 
melhor os passos para a construção de um Modelo Conceitual da aplicação, serão explicados os principais 
conceitos envolvidos dentro de uma abordagem Orientada a Objetos.



 

4.1.1.  Classes

 

Classe é uma definição de um conjunto de objetos que compartilham as mesmas propriedades (atributos), 
possuem o mesmo tipo de comportamento (operações) e participam dos mesmos relacionamentos com 
outros objetos [RUMBAUGH]. Uma classe representa a união dos objetos que carregam a mesma 
semântica, ou seja, têm conceitos semelhantes e sofrem as mesmas mudanças no tempo e no espaço.  

 

Os objetos, que representam as instâncias das classes, têm suas características determinadas pelos valores 
de seus atributos. As operações constituem ações ou transformações que podem ser aplicadas aos objetos 
de uma classe, sendo implementadas através dos métodos nas linguagens de programação. Os 
relacionamentos representam as possíveis ligações entre dois ou mais objetos.

 

As classes são retiradas do domínio do problema e nomeadas de acordo com o que elas representam no 
Sistema. Há classes óbvias que são encontradas imediatamente na primeira investigação do domínio. No 
entanto, o Modelo de Caso de Uso além de representar um mecanismo bastante prático para avaliar quais 
objetos são realmente significativos para a aplicação, servem também para encontrar objetos sem 
correspondência no mundo real, que de outra forma poderiam ficar “ocultos” no modelo.

 

Uma possível forma de identificar as classes é fazer um levantamento das informações que necessitam ser 
guardadas, transformadas ou analisadas. Provavelmente, essas informações serão abstraídas e 
transformadas em classes. Os atores definidos no Modelo de Caso de Uso, poderão também se 
transformar em classes dependendo do objetivo do Sistema.

 

Em UML as classes são representadas por um retângulo dividido em três seções conforme mostra a figura 
4.1. Na primeira seção está o nome da classe e outras propriedades gerais, como o estereótipo. Os nomes 
das classes devem ser únicos e claros, não importando o tamanho. Procura-se coincidir os nomes com 
termos comuns ao usuário, objetivando facilitar o entendimento. Para a nomenclatura das classes 
geralmente utiliza-se um padrão, com os nomes no singular, palavras em negrito, centralizado e com a 
primeira letra maiúscula, procurando-se evitar prefixos e sufixos, o que simplifica a leitura e a associação 
com o mundo real. A segunda seção compreende a lista de atributos, enquanto a terceira possui as 
operações, sendo ambos escritos com letra normal e justificados à esquerda.
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Figura 4.1 – Representação de uma Classe

 

O estereótipo de uma classe nada mais é do que um recurso de modelagem. Ele é apresentado como um 
mecanismo de extensão à notação utilizada que indica uma distinção de uso, podendo ser entendido como 
um tipo de classe. O nome do estereótipo está localizado acima do nome da classe, dentro de <<  >>. São 
exemplos de estereótipos, <<negócio>> e <<ator>> onde o primeiro é um tipo de classe que provê 
mecanismos de armazenamento e recuperação de objetos de negócio, e o segundo exprime um papel que 
alguém da organização pode representar em relação ao Sistema.

 

4.1.2.  Atributos

 

Atributos são dados que caracterizam uma instância da Classe de Objetos. Eles não têm comportamento e 
são sempre valorados. Cada objeto em particular possui valor para o atributo. Um atributo deve ser de um 
tipo predefinido (ex.: string) ou definido pela aplicação. No caso de Sistemas para Internet, os atributos 
podem ter múltiplas perspectivas, sendo que cada perspectiva representa uma apresentação diferente para 
o conteúdo do atributo. Quando um atributo possui múltiplas perspectivas, elas ficam enumeradas entre 
“[“ e “]” (colchetes), e cada uma é representada por um identificador, seguido do caracter “:” e de um 
tipo.

 

Quando esse tipo de atributo é apresentado no mínimo em uma mesma perspectiva sempre que o objeto é 
mostrado é necessário definir uma perspectiva default, sendo assinalada com o caracter “+”. Tendo uma 
perspectiva default, significa que o atributo será apresentado em todas as instâncias. A perspectiva default 
é a única que não precisa apresentar um identificador recebendo, neste caso, o identificador do atributo. 
As outras perspectivas podem ou não aparecer nas instâncias, e sempre precisam apresentar um 
identificador. A figura 4.2 mostra um exemplo de atributo com múltiplas perspectivas.

 

Figura 4.2 – Atributo com múltiplas perspectivas

 

Neste exemplo, a classe Aluno possui o atributo descrição que apresenta duas perspectivas : Text e 
Image. Todo aluno deverá sempre possuir uma descrição textual descrevendo suas características físicas 
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(perspectiva Text), e poderá também possuir uma foto (perspectiva Image).

 

No caso do atributo com múltiplas perspectivas ser apresentado em diferentes formas de acordo com o 
contexto no qual o objeto é mostrado, não se faz necessário a escolha de uma perspectiva default.

 

A figura 4.3 mostra um atributo com múltiplas perspectivas sem perspectiva default da classe Curso. O 
atributo descrição apresenta as perspectivas TextoMarketing e TextoCurso. Neste exemplo, um curso 
acessado no contexto Curso Alfabético poderia apresentar o atributo TextoMarketing, ou seja, um texto 
com ênfase no marketing do curso, enquanto que um curso acessado no contexto Curso por Área poderia 
apresentar o atributo TextoCurso, ou seja, um texto com ênfase no conteúdo do curso.

Figura 4.3 – Atributo com múltiplas perspectivas sem perspectiva default

 

O nome do atributo inicia-se com letra minúscula e fica justificado à esquerda. Os atributos apresentam a 
seguinte definição:

 

visibilidade nome : tipo = valor-default

 

A visibilidade pode ser privada ou pública. No caso do atributo não ser visualizado pelos usuários da 
aplicação, ele apresenta a visibilidade privada, representada pelo caracter “-“. Entretanto, se o atributo é 
visualizado pelos usuários, ele apresenta a visibilidade pública, não tendo necessidade de ser  
representada explicitamente, ou seja, por default a visibilidade é pública.

 

Valor-default é o valor dado ao atributo quando um objeto é criado, porém seu uso não é obrigatório. No 
caso de um atributo com múltiplas perspectivas, o valor-default é colocado ao lado de cada perspectiva, 
precedido do sinal de “=”.

 

Quando um atributo é formado a partir de outros atributos, é colocado uma barra inclinada (“/”) em frente 
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ao seu nome. Por exemplo, se o valor total de um curso for a soma do valor das mensalidades com o 
material didático, o atributo é representado da seguinte maneira:

 

/valor-curso : Money

 

4.1.3.  Operações

 

            O comportamento de uma classe é estabelecido por suas operações. Cada operação representa um 
serviço que pode ser requisitado a um objeto ou que o próprio objeto pode executar para desempenhar 
determinado comportamento. As operações apresentam a seguinte definição :

 

visibilidade nome (lista-parâmetros) : expressão-resultado

 

            Da mesma forma que os atributos, a visibilidade de uma operação pode ser pública ou privada, ou 
seja, ativada ou não pelo usuário. Se a operação não pode ser executada pelos usuários sendo manipulada 
somente internamente, ela apresenta a visibilidade privada, representada pelo sinal “-“. Uma operação 
manipulada internamente para mostrar uma animação na tela é um exemplo de visibilidade privada. 
Porém, se a operação pode ser utilizada pelos usuários, ela apresenta a visibilidade pública, e não é 
representada explicitamente. Um exemplo simples é a operação para alterar nota de alunos que pode ser 
manipulada pelo usuário. 

 

Lista-parâmetros é uma lista dos parâmetros formais que são passados para a operação, separados por 
vírgula. Cada parâmetro é especificado pela seguinte sintaxe: nome : tipo = valor-default, onde nome é o 
nome do parâmetro formal, tipo é a especificação do tipo do parâmetro e valor-default é o valor opcional 
atribuído ao parâmetro.

 

Expressão-resultado é a especificação do valor retornado pela operação. Se a operação não retorna 
nenhum valor, a expressão é omitida.

 

 

             

4.1.4.  Relacionamentos

 

Relacionamento é a maneira como as Classes de Objetos interagem entre si para formar o comportamento 
do sistema. Ele é representado através de uma linha conectando uma ou mais classes. Seu nome fica 
próximo à linha e normalmente é escrito com o verbo na terceira pessoa do singular estabelecendo uma 



direção para a leitura do relacionamento.

 

Um relacionamento pode conectar uma mesma classe. Neste caso, uma instância de uma classe está 
relacionada com outra instância dela mesma. Por exemplo, uma disciplina pode requerer outra disciplina 
como pré-requisito (figura 4.4).

 

Figura 4.4 – Relacionamento de uma mesma Classe

 

Quando um relacionamento conecta duas classes ele é chamado de relacionamento binário. No exemplo 
4.5, o relacionamento “matricula” entre a classe Aluno e Disciplina significa que um aluno matricula em 
uma disciplina.

 

Figura 4.5 – Relacionamento Binário

 

Para o relacionamento que conecta três ou mais classes é dado o nome de relacionamento N-ário. Um 
relacionamento N-ário é representado por um losango, com uma linha conectando cada uma das classes 
que participam do relacionamento. Neste caso, o nome do relacionamento é mostrado perto do losango. 
Por exemplo, o relacionamento ternário “ministra em” entre Professor, Palestra e Sala de Projeção. Veja 
figura 4.6.
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Figura 4.6 – Relacionamento N-ário

 

Quando a classe assume um papel no relacionamento, esse papel é representado por um nome colocado 
perto da conexão entre a classe e o relacionamento. A figura 4.7 mostra um exemplo onde uma disciplina 
faz o papel de pré-requisito.

Figura 4.7 – Papel em um Relacionamento

            Para cada relacionamento é necessário definir uma cardinalidade. A cardinalidade especifica 
quantos objetos podem participar do relacionamento em questão. Ela restringe a quantidade de objetos 
relacionados podendo ser representada por uma sequência de intervalos inteiros separados por vírgula. A 
tabela abaixo mostra alguns exemplos de cardinalidade :

 

Tabela 3.1 – Exemplos de Cardinalidade
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0..1 A  cardinalidade pode ser 0 ou 1

1 A cardinalidade é igual a 1

0..*

*

 

A cardinalidade pode variar de 0 até 
infinito

1..* A cardinalidade pode variar de 1 até o 
infinito

1..6 A cardinalidade pode variar de 1 até 6

 

Geralmente, a cardinalidade indica qual é o limite inferior e o superior para os objetos relacionados. A 
figura 4.8 mostra o relacionamento “Professor ensina Disciplina” que tem cardinalidade 1-para-* (1 até 
infinito), significando que um professor ensina de 1 à N disciplinas e que uma disciplina é ensinada por 
exatamente 1 professor. 

Figura 4.8 – Relacionamento 1-N

 

            Um relacionamento também poderá se tornar uma classe contendo atributos e comportamento. 
Uma classe de relacionamento é representada por um símbolo de classe conectado ao relacionamento por 
uma linha tracejada. Neste caso, o relacionamento e a classe de relacionamento formam um único 
elemento e, por isso, apresentam um único nome, que pode ser colocado na própria classe de 
relacionamento. Veja figura 4.9.
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Figura 4.9 – Classe de Relacionamento

 

4.1.5.  Agregação

 

A agregação indica que uma das classes do relacionamento é uma parte, ou está contida em outra classe. 
Ela é representada por um relacionamento com um losango vazio no lado da classe que agrega as outras. 
A cardinalidade do lado do objeto composto é sempre 1 e pode ser omitida. A figura 4.10 é um exemplo 
de agregação onde uma sala de projeção é composta por vários equipamentos.

 

Figura 4.10 – Exemplo de Agregação

            

            Uma agregação pode ser do tipo compartilhada ou composta, como ilustrado nas figuras 4.11 e 
4.12. Agregação Compartilhada é quando uma das classes está contida na outra várias vezes em um 
mesmo momento. Agregação Composta é quando os objetos agregados dependem fortemente do objeto 
agregador e só existem enquanto ele existir. Os objetos que fazem parte do composto são criados após o 
composto e destruídos junto com o composto.
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Figura 4.11 – Agregação Compartilhada

 

            No exemplo acima um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas ao mesmo tempo, 
formando uma Agregação Compartilhada.

 

Figura 4.12 – Agregação Composta

 

Neste caso, uma disciplina é composta por vários materiais didáticos, onde estes não existem por si só, 
dependendo essencialmente da existência de uma disciplina. Portanto, tem-se uma Agregação Composta.

                        

4.1.6.  Generalização / Especialização

 

A generalização/especialização é utilizada para denotar que classes especializadas herdam todas as 
características de classes generalizadas, podendo também conter novas características. Ela é representada 
por uma seta conectando o elemento mais específico (subclasse) ao elemento mais geral (superclasse), 
sendo que a ponta da seta é um triângulo vazio posicionado ao lado da superclasse. A figura 4.13 mostra a 
forma de  representação da generalização/especialização.
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Figura 4.13 – Generalização / Especialização

 

            Conforme o exemplo acima, as Classes Professor, Aluno e Funcionário estão herdando todas as 
características da Classe Pessoa, possuindo ainda características especializadas.

 

            Cada caminho de uma subclasse à superclasse pode possuir um discriminador. Discriminador 
representa o critério usado na partição das subclasses. Segue abaixo um exemplo de 
generalização/especialização usando um discriminador (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 – Generalização / Especialização com discriminador

 

Existem algumas restrições entre as subclasses que são definidas através de uma lista contida entre chaves 
localizada perto do triângulo compartilhado por todas as subclasses. São elas :

 

Sobreposta: uma instância pode descender de mais de uma subclasse;

Disjunta: uma instância não pode descender de mais de uma subclasse;

Completa: todas as possíveis subclasses precisam ser especificadas;
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Incompleta: somente algumas subclasses são especificadas.

 

O conceito de herança dos atributos e operações permanece conforme especificado em orientação a 
objetos, com um pequeno diferencial na herança dos atributos com múltiplas perspectivas. Neste caso, 
quando uma subclasse define um atributo com o mesmo nome de um atributo com múltiplas perspectivas 
herdado, as novas perspectivas do atributo são adicionadas às perspectivas do atributo herdado. 

 

No caso dos atributos com múltiplas perspectivas e que apresenta uma perspectiva default, se o novo 
atributo apresentar uma perspectiva default (assinalada pelo sinal “+”), a perspectiva default definida 
anteriormente passa a ser uma perspectiva opcional, e a nova perspectiva default passa a ser a obrigatória. 
A figura 4.15 mostra a herança de um atributo com múltiplas perspectivas com perspectiva default.

 

Figura 4.15 - Herança de um atributo com múltiplas perspectivas com perspectiva default

 

No caso dos atributos com múltiplas perspectivas sem perspectiva default, as perspectivas do novo 
atributo serão mostradas de acordo com o contexto no qual o objeto é visualizado. A figura 4.16 mostra a 
herança de um atributo com múltiplas perspectivas sem perspectiva default.
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Figura 4.16 - Herança de um atributo com múltiplas perspectivas sem perspectiva default

 

Neste capítulo foram discutidos alguns aspectos básicos que abrangem a primeira fase de modelagem de 
um sistema, que é descrever e compreender o domínio do problema e transporta-lo para um diagrama.

 

Conforme discutido anteriormente, uma aplicação para Internet deve oferecer suporte à personalização de 
acordo com o perfil de usuários, entretanto o propósito principal desta fase foi capturar a semântica do 
domínio da aplicação sem ter fundamentalmente que considerar diferentes modelos para cada tipo de 
usuário e suas tarefas.
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5.   Planejamento Navegacional e de Interface

 

Esta é a fase mais importante numa aplicação para Internet, pois nela são definidas as informações que 
serão apresentadas aos usuários e a possível navegação entre elas. Em [OOHDM], o planejamento de 
navegação da aplicação é construído baseando-se num modelo conceitual a partir do qual diferentes 
visões do domínio do problema são construídas para cada tipo de usuário. Para o projeto de Interface, é 
utilizado o Abstract Data Views (ADV) que oferece um método de projeto independente de 
implementação possibilitando o reuso de componentes de projeto e interface.

 

O primeiro módulo da fase refere-se ao levantamento geral dos diferentes tipos de usuários e o perfil de 
cada um, ou seja, qual é a tarefa que cada usuário deseja executar numa aplicação disponível na Internet. 

 

Em seguida, são construídas visões navegacionais para cada tipo de usuário identificado, possibilitando 
que diferentes modelos sejam construídos sobre o mesmo domínio da aplicação.

 

No módulo três, a estrutura navegacional estática e dinâmica da aplicação é construída para as visões. 
Todos os objetos de navegação identificados nas visões serão agrupados em chamados contextos 
navegacionais.

            

Finalmente, no último módulo, é feito o projeto de interface que irá definir como será a interface dos 
objetos navegacionais e seus auxiliares, como barras de menus, botões de controles e outros, as suas 
propriedades e transformações.

            

5.1.  Identificação de Usuários e Tarefas

 

Partindo-se do princípio que um modelo de navegação eficiente deve oferecer personalização para cada 
grupo de usuários, o primeiro módulo sugere algumas técnicas para levantar informações sobre os tipos 
de usuários, que são chamados de atores, e as tarefas que servirão de base para construir as possíveis 
visões navegacionais.

 



O primeiro passo, portanto, começa pela escolha de um ator e a função que ele desempenhará, ou seja, 
pela definição de um perfil de usuário. Em seguida, é feito um esboço simples de sua visão da aplicação.

 

Suponha uma aplicação para controlar a publicação de matérias para um Jornal na Internet. Nesta 
aplicação seria possível criar, modificar ou cancelar as matérias para o Jornal, enquadrá-las em categorias 
e seções, escolher a ordem de apresentação entre elas e determinar qual deverá aparecer como destaque. 
Neste caso, três atores são identificados conforme a tabela abaixo (Tabela 5.1):

 

Tabela 5.1 – Exemplo de Atores e Tarefas

Ator Tarefa

Autor ♦        Cria novas matérias para o Jornal

♦        Modifica ou cancela as matérias que criou

Editor ♦        Constrói seções para as matérias

♦        Categoriza as matérias

♦        Avalia e aprova as matérias

♦        Define a ordem de apresentação entre as matérias

♦        Define a matéria destaque

Leitor ♦        Pesquisa matérias de interesse

♦        Faz observações críticas sobre as matérias

 

 

Com a listagem acima, torna-se possível a construção de um esboço simples e intuitivo da tarefa o qual 
será utilizado para consolidar com o usuário as intenções para a aplicação. Para facilitar essa construção, 
cada tarefa poderá ser detalhada em pequenos passos como mostra o exemplo a seguir:

 

Ator: Editor

Tarefa: Define a matéria destaque

Passos:

1.      O editor entra na página do Jornal e escolhe a opção: Escolher matéria destaque.

2.      É solicitado em seguida o Usuário e a Senha para validar o acesso.



3.      Com o acesso validado, o editor pesquisa as matérias que foram criadas pelos autores. A 
pesquisa poderá ser feita por Período e Assunto.

4.      O editor marca a(s) matéria(s) destaque e confirma.

5.      Editor solicita as matérias marcadas como destaque.

 

É importante observar que quanto mais detalhada estiver uma tarefa, maior compreensão o desenvolvedor 
terá da aplicação. Seguindo esses passos fica fácil desenhar um modelo sintético que servirá como 
primeira demonstração para o usuário. Veja figura 5.1.

 

 

Figura 5.1 – Representação gráfica de uma tarefa

 

A técnica descrita acima, a qual se resume na descrição da aplicação orientada ao usuário juntamente com 
alguns esboços de tela, ajudará a detectar os erros logo no início do desenvolvimento além de envolver os 
usuários no processo. Será, portanto, uma boa forma para testar as decisões de projeto em relação aos 
seus objetivos.

 

No próximo módulo, diferentes visões navegacionais serão construídas levando em consideração os 
usuários e as tarefas identificados. Estas visões são derivadas do modelo conceitual definido na fase dois 
do processo (Capítulo 4). Deve ficar claro que durante a criação das visões, há possibilidade de surgir 
novas tarefas e atores que deverão ser automaticamente acrescentados ao modelo da aplicação. 

 

5.2.  Definição de Visões Navegacionais

 

As aplicações desenvolvidas para Internet são projetadas para permitir a navegação através de um 
conjunto de informações. Portanto é de extrema importância que estas informações estejam bem 
modeladas e que atendam as necessidades particulares de cada usuário. Para este propósito, este módulo 
sugere que diferentes modelos de navegação sejam gerados a partir do mesmo modelo conceitual, 
significando que mais de um aplicativo (visão) pode ser construído sobre o mesmo domínio, cada visão 
expressando diferentes grupos de usuários ou tipos de tarefas a serem contempladas. Cada uma dessas 
visões forma um tipo distinto de aplicação.
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Considerando o exemplo do Jornal citado anteriormente, cada ator identificado possui diferentes 
necessidades de informações. Um leitor, por exemplo, tem uma visão diferente de um editor que deseja 
investigar as matérias e decidir quais serão aprovadas. Possivelmente cada ator terá um caminho de 
navegação distinto podendo utilizar diferentes tipos de mídia para acessar as informações.

 

A figura 5.2 [ROSSI] mostra a idéia da abordagem apresentada onde, a partir do modelo conceitual para a 
publicação de um Jornal na Internet, constrói-se as possíveis visões navegacionais de acordo com os 
atores identificado no processo. É interessante lembrar que o trabalho de manutenção aumenta caso 
envolva mudanças no domínio da aplicação.

 

 

Figura 5.2 – Visões navegacionais para um modelo conceitual [ROSSI]

 

Ao projetar as visões navegacionais de uma aplicação, alguns aspectos deverão ser considerados. Para 
cada visão é necessário fazer um levantamento de quais objetos do modelo conceitual serão navegados e 
quais atributos deverão possuir. Os relacionamentos mais significativos entre estes objetos também 
deverão ser definidos neste momento.

 

Para melhor compreensão desta atividade, será ilustrado um exemplo simplificado de um modelo 
conceitual, figura 5.3, e duas visões navegacionais resultantes, Visão do Leitor – figura 5.4 e Visão do 
Editor – figura 5.5. Para diferenciar os nós das visões navegacionais das classes do modelo conceitual, é 
feito um traço à direita do nome do objeto.
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Figura 5.3 – Modelagem Conceitual para a publicação de um Jornal

 

Figura 5.4 – Visão Navegacional do Leitor
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Figura 5.5 – Visão Navegacional do Editor

 

As visões navegacionais resultantes especificam os objetos que serão vistos pelo usuário. Elas são 
constituídas por classes navegacionais, como nós e elos. Os nós e elos são originados das classes e 
relacionamentos que compõem o esquema conceitual. Os nós são representados por retângulos e os elos 
por linhas, assim como no esquema conceitual.

 

Um nó representa um conjunto de instâncias que apresentam as mesmas características, ou seja, apresenta 
os mesmos atributos, elos e métodos. Um nó pode ser originado de uma classe, um conjunto de classes ou 
uma classe de relacionamento do modelo conceitual. Para identificar os atributos, elos e métodos 
necessários para cada nó, basta analisar as tarefas especificadas para cada tipo de usuário.

 

Como visto na figura 5.4, o nó “Matéria” é formado por três classes conceituais: Matéria, Categoria e 
Seção, para se adequar às necessidades do tipo de usuário Leitor. Outro detalhe interessante, é que não foi 
necessário o atributo “Aprovado” por não ser relevante para a visão em questão.

 

Os atributos dos nós só podem apresentar uma perspectiva e devem ser de um tipo predefinido simples ou 
definido pela aplicação. Os atributos das classes conceituais que apresentarem múltiplas perspectivas 
serão mapeados, na modelagem navegacional, para vários atributos semelhante aos outros atributos 
comuns. As operações também serão mapeadas do modelo conceitual para o navegacional de acordo com 
as necessidades da visão em questão.

 

Os elos, também considerados como classes navegacionais, surgem a partir do relacionamento definido 
no modelo conceitual. Para identifica-los utiliza-se o conceito de visões semelhante à forma definida para 
os nós, ou seja, cada tipo de usuário terá a necessidade de possuir elos com atributos e comportamento 
diferentes como, origem, destino e cardinalidade.

 

Existem dois tipos de comportamento distintos para os elos. O primeiro é observado no momento em que 
os objetos sofrem o impacto da navegação. Quando isto ocorre, os objetos disponíveis ao usuário são 
transformados adquirindo nova aparência. Neste momento o nó destino aparece e o nó origem poderá ou 
não permanecer, dependendo da funcionalidade desejada. Este comportamento será detalhado na próxima 
seção onde será apresentado o Diagrama de Navegação que expressa condições navegacionais de maneira 
visual e intuitiva.

 

O outro tipo de comportamento para o elo é quando ele é usado para alcançar um nó alvo. Este nó poderá 
ser fixo ou computado em tempo corrente. Os elos que alcançam nós computados, podem ser formados 
por algum tipo de algoritmo ou por consultas a um banco de dados. O algoritmo utilizado poderá ser 
diferente para as instâncias da mesma classe de elo.

 

Para diferenciar o tipo de comportamento dos elos e facilitar sua implementação foram criadas 



hierarquias separadas para representá-los. O projetista poderá incluir um novo tipo de classe de elo e 
definir estratégias diferentes para cada um. A figura 5.6 ilustra a hierarquia citada.

 

Figura 5.6 – Hierarquia da Classe de Elo

 

Criando-se esta hierarquia, a classe “Elo” e “Destino de Elo” poderão evoluir de forma independente, 
possibilitando a diferenciação do destino de um elo do elo em si de forma que diferentes instâncias da 
mesma classe de elos possam calcular seu ponto final de forma distinta. Ao selecionar uma matéria do 
jornal, por exemplo, suponha que seja necessário fazer uma consulta ao banco de dados para visualizar 
sua categoria e verificar se ela foi aprovada ou não. Entretanto, pode ocorrer um caso em que para uma 
matéria específica esta informação não seja necessária. Sendo assim, apenas no primeiro caso o elo 
deverá computar o nó alvo. 

 

Da mesma forma quando o comportamento do elo é do tipo de transformação, há possibilidade de ter 
caminhos navegacionais diferentes para as instâncias. O algoritmo também será especificado como uma 
instância de uma classe em uma hierarquia da classe “Transformação”.

 

Em suma, serão três classes diferentes, uma para Elo, organizada pelos tipos de origens e destinos e 
identificada com o mecanismo de definição de Visão, uma de Destino de Elo que fornece algoritmos para 
encontrar os nós alvos e uma de Transformação de Elo que define algoritmos para diferentes tipos de 
transformações navegacionais. 

 

Na ótica estrutural, existem dois tipos de Elos, Contexto e Aplicativo. Os elos de contexto são utilizados 
para conectar objetos navegacionais que fazem parte do mesmo contexto, por exemplo, mostrar as partes 
de um composto. Os elos aplicativos conectam nós em diferentes contextos e refletem a semântica de 
relações conceituais.
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As âncoras são consideradas gatilhos navegacionais, ou seja, sempre que uma âncora é selecionada, 
significa a ocorrência de uma navegação. No modelo das visões navegacionais, as âncoras serão tratadas 
como atributos conforme a definição abaixo:

NomeAtributo : Âncora( NomeClasseElo)

 

O comportamento normal das âncoras quando selecionadas é ativar a instância do elo especificada entre 
parênteses. Este comportamento pode ser especializado em novas sub-classes, incluindo, por exemplo, 
algum teste de autorização.

 

As âncoras podem ser representadas por objetos de interface como é de costume em aplicações Web 
tradicionais. Entretanto, seu uso não é obrigatório. Diferentes tipos de comportamento semântico da 
aplicação permitem a navegação pela ocorrência de outros tipos de evento. A âncora pode ter recebido a 
mensagem “selecionada” pelo simples fato do passar do tempo, pela sincronização entre diferentes 
objetos de interface, etc.

 

O comportamento das âncoras pode variar dependendo do contexto em que elas estão. Um caso bastante 
comum é a âncora “Próximo”, que serve para mostrar o próximo conjunto de informações sobre o assunto 
em questão. Neste caso, a âncora deverá ser definida no próprio nó. Caso esta opção seja válida para 
apenas um contexto, ela deverá ser especificada na classe EmContexto que será abordada na próxima 
seção.

 

Nesta seção foram especificados todos os objetos navegacionais que são necessários para a construção 
das visões navegacionais da aplicação bem como a forma de construí-las a partir do modelo conceitual e 
do tipo de usuários e tarefas. O próximo passo, portanto, é a definição dos contextos navegacionais que 
nada mais é do que a organização dos objetos identificados em um espaço navegacional coerente para ser 
disponibilizado aos usuários.

 

5.3.  Definição de Contextos Navegacionais

 

Depois de criar as classes navegacionais para a aplicação, é necessário estruturar o espaço navegacional 
que estará disponível para o usuário. Em OOHDM, essa estrutura é definida através do agrupamento de 
objetos de navegação em conjuntos chamados de contextos. Cada definição de um contexto inclui: os 
elementos pertencentes ao contexto; a especificação da navegação entre esses elementos; o ponto de 
entrada do contexto; restrições de acesso; e as estruturas de acesso associadas ao contexto.

 

Um contexto navegacional nada mais é que um conjunto de objetos navegacionais aninhados que 
possuem uma estratégia de ligação entre eles. Como os objetos navegacionais em determinado contexto 
podem ter aparências diferentes das que terão em outros contextos, a definição de um contexto 
navegacional inclui também a definição de tais diferenças. 



 

Há vários tipos de contextos navegacionais citados em [ROSSI]. Dentre os principais pode-se destacar:

 

Contexto Navegacional Arbitrário – “Um contexto navegacional arbitrário é definido pela escolha 
arbitrária de seus membros. Neste caso, os membros do conjunto podem ser instâncias de diferentes 
classes navegacionais”.

 

Contexto Navegacional derivado de Classe – “Este contexto é o conjunto de todas as instâncias de uma 
classe de nós. Este tipo de contexto navegacional pode ser especializado para o conjunto de instâncias que 
satisfaçam uma determinada condição. Um exemplo desse tipo contexto é a visualização de todas as 
matérias do Jornal tendo como condição, selecionar as matérias de um determinado mês”.

 

Contexto Navegacional derivado de um elo – “Elos permitem a definição deste tipo de contexto 
navegacional que é constituído pelo conjunto de nós que podem ser acessados a partir de um determinado 
elo. O elo “matéria pertence a uma seção” pode gerar um contexto navegacional, onde uma lista de 
matérias é exibida para uma determinada seção”.

 

Contexto Navegacional derivado de um composto – “Os nós compostos também geram um contexto de 
navegação. Uma matéria pode ser composta por entrevistas a respeito formando um nó composto. Neste 
caso, tem-se um contexto navegacional para as entrevistas de uma matéria, podendo esta também fazer 
parte do contexto”.

 

Existem várias formas de realizar navegação dentro de contextos navegacionais. Geralmente são 
fornecidas âncoras que permitem navegar ao nó seguinte ou anterior para proporcionar fácil acesso a 
todas as instâncias de uma classe ou em apenas parte, obedecendo a uma determinada condição. 

 

Em alguns casos, a navegação é realizada através de índices que ajudam o usuário final a encontrar a 
informação desejada. O comportamento navegacional padrão para um índice sempre que for selecionado 
é fazer com que o destino seja ativado e em seguida desaparecer do espaço navegacional. Entretanto, 
diferentes tipos de comportamento podem ser especificados para os índices.

 

Conforme definido anteriormente, para um contexto navegacional devem ser especificados os objetos que 
farão parte dele e o comportamento de cada um. Entretanto, dependendo do tipo de contexto torna-se 
necessário representá-lo também como um objeto navegacional. Neste caso, o contexto é representado por 
uma classe denominada Classe Contexto.

 

As classes de contextos podem conter atributos de diferentes tipos, tais como tipos de mídia para 
apresentar informações sobre o contexto, índices que aparecem assim que o objeto de contexto é aberto, 
âncoras, ou estruturas de acesso.



 

Um exemplo para esta situação é quando precisa do uso de índice para ter acesso aos elementos de um 
contexto, pois o próprio índice tem que ser representado para complementar a informação fornecida pelos 
objetos navegacionais. Por outro lado, quando o contexto navegacional não precisa ser enriquecido com 
informações ou características adicionais a definição de uma classe contexto não se faz necessária.

 

Dois novos tipos de objetos navegacionais são criados para complementar o contexto navegacional: as 
Classes EmContexto e os ElosDeContexto. As classes EmContexto apresentam informações adicionais 
sobre os nós em um contexto específico, ou seja, permite que um mesmo nó tenha uma aparência 
diferente e apresente âncoras e funcionalidades distintas quando é mostrado em um determinado contexto. 

 

Os elos de contexto servem para relacionar os nós que estão no mesmo contexto e são acessados a partir 
de âncoras definidas em classes de Nó ou classes EmContexto. Em todos os casos, o resultado da ativação 
do elo de contexto é a abertura do alvo dentro do mesmo contexto.

 

Já foram mostradas duas formas de representar a estrutura navegacional estática de uma aplicação para 
Internet, as visões navegacionais, que relacionam todos os objetos navegacionais que estarão presentes na 
aplicação, e os contextos navegacionais, que estruturam o espaço navegacional em que esses objetos 
serão vistos. Porém, grande parte das aplicações apresenta funcionalidades dinâmicas complexas no 
momento da navegação sendo, portanto, necessário especificar o que acontece a cada mudança de 
contexto.

 

Quando se fala de especificar o comportamento navegacional de uma aplicação, deve ficar claro que não 
se trata de efeitos de interface, como por exemplo o comportamento de botões ou menus, e sim do 
conjunto de objetos navegacionais acessíveis ou não. Pode ser especificado, por exemplo, quais nós serão 
ser abertos simultaneamente e sob quais condições, quais nós nunca serão acessíveis ao mesmo tempo, 
etc.

 

Para representar os efeitos navegacionais será usado o Diagrama de Navegação. O diagrama de 
navegação de um projeto deve expressar de forma clara quais objetos navegacionais serão acrescentados 
ou retirados do espaço navegacional a cada elo atravessado.

 

Um Diagrama de Navegação possui basicamente objetos navegacionais, estados e transições. Os objetos 
navegacionais são representados por um pequeno retângulo com o nome especificado na parte superior, 
conforme já visto anteriormente. Os estados são representados por caixas retangulares e arredondadas 
contendo o nome do estado. Já as transições são representadas por setas ligando o estado  de origem ao 
estado alvo e podem ser anotadas com o nome contento o número do evento, a pré-condição e a pós-
condição. Veja um exemplo na figura 5.7.

 



Figura 5.7 – Exemplo de Diagrama de Navegação

 

Conforme mostra a figura, um estado pode englobar um conjunto de outros estados, objetos 
navegacionais ou ambos. Os objetos navegacionais e os estados podem ser aninhados em tipos de 
aninhagem And que expressa simultaneidade ou Xor que representa a decomposição de um estado em 
outro mutuamente exclusivos. Os Objetos Navegacionais (A e B), por exemplo nunca estarão ativos ao 
mesmo tempo, ao contrário do (A e C) ou (B e C). A linha tracejada dividindo os estados em dois lados 
significa que ambas as partes separadas estão aninhadas em And. Quando não existe nada separando, 
significa o uso da aninhagem Xor.

 

Quando há um marcador na origem da transição entre dois objetos navegacionais, conforme demonstrado 
na figura 5.7, a origem permanece aberta enquanto o destino é aberto. Isto só é válido para os objetos 
aninhados em And, ou seja, que podem ser abertos simultaneamente. Caso não tenha o marcador, 
significa que a origem é fechada e o destino é aberto. Isto vale também para as transições entre estados.

 

A primeira coisa a ser feita para dar início a construção dos diagramas de navegação é indicar quais 
objetos navegacionais são simultaneamente acessíveis, ou seja, quando um elo é atravessado, se sua 
origem permanece aberta fazendo com que alvo e origem pertençam ao mesmo sub-estado e constituem 
uma estrutura de aninhamento And. Inversamente, se a origem do elo é fechada e ambos, alvo e origem, 
formam uma estrutura de aninhagem Xor e não farão parte do mesmo sub-estado.

 

Em seguida, deve-se identificar os elos com ações a serem executadas quando ocorre uma travessia sobre 
ele. Conforme visto anteriormente, os elos que possuem um marcador em sua origem mantém o nó de 
origem aberto, de outro modo, tal nó será fechado. Da mesma forma, quando um elo sai de um nó em um 
estado para um nó em outro estado de aninhamento Xor, todos os nós no primeiro são fechados.

 

No caso de nós compostos, existe uma forma especial de representá-los no diagrama de navegação. Cada 
vez que ocorrer a navegação de um composto para um de seus componentes e o resultado esperado for 
que ambos permaneçam ativos, o diagrama de navegação deverá estar conforme a figura 5.8. Este 
exemplo ainda mostra que somente um componente estará ativo por vez, o que significa que, ao escolher 
o elo “seguinte”, somente um dos componentes Xor permanecerão abertos.
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Figura 5.8 – Exemplo de diagrama de navegação para componentes compostos

 

Outra situação comum para apresentar num diagrama de navegação é a presença de nós “pop-up”, os 
quais são altamente dependentes do nó anterior na navegação. Os nós “pop-up” e o nó pai poderão estar 
ativos ao mesmo tempo. Porém, o primeiro tem de ser desativado quando um elo partindo dele é 
selecionado. A figura 5.9 é um exemplo de Diagrama de Navegação para esta situação. Percorrendo a 
transição 1, o nó pop-up é aberto. Já a transição 2 é disparada quando a instância do nó principal está em 
foco fazendo com que a instância do pop-up seja removida. Quando um elo do pop-up é selecionado, as 
instâncias do nó pai e do próprio pop-up são removidas do espaço navegacional.

 

Figura 5.9 – Diagrama de Navegação para nós do tipo pop-up

 

 Mais um exemplo de diagrama de navegação é apresentado na figura 5.10. Este exemplo se aplica em 
situações onde um tópico está associado a um número de comentários ativáveis por elos. Quando se 
navega de um tópico a outro através do elo “SegueTop”, o tópico e os comentários correntes desaparecem 
do espaço navegacional passando para o próximo. Observe que entre os comentários existe o 
aninhamento Xor e entre os tópicos, And. 

 

            Finalizando este módulo, toda modelagem referente ao planejamento navegacional de uma 
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aplicação já estará concluída, ou seja, já estará definido quais objetos irão conter no contexto 
navegacional, como será a navegação através destes objetos e como será a aparência de cada um ao sofrer 
uma transformação navegacional. Caberá, portanto, ao próximo módulo, projetar a interface da aplicação 
modelada, finalizando assim a última etapa da Fase 3.

 

5.4.  Projeto de Interface

 

O Projeto de Interface é o último módulo desta fase. Ele é desenvolvido antes de iniciar a implementação 
e de forma independente do ambiente em que será desenvolvido.

 

Em um projeto de interface são definidos como serão os objetos de interface como por exemplo, os 
objetos navegacionais, barras de menus, botões de controle, etc, as suas propriedades e transformações, 
além de promover o reuso desses objetos. É interessante insistir que um modelo formal de projeto deve 
ser elaborado antes de dar início às atividades de implementação, pois, poderá ser usado tanto como testes 
para validar a implementação, quanto como referência na manutenção.

 

Para construir o modelo de interface é necessário especificar a aparência em que cada objeto navegacional 
será apresentado perante o usuário, definir quais objetos de interface irão auxiliar a navegação (botões, 
menus, etc), o relacionamento entre os objetos navegacionais e de interface e finalmente as 
transformações de interface ocorridas pelo efeito da navegação ou de eventos externos dos objetos de 
interface.

 

OOHDM utiliza Abstract Data View (ADV) para especificar o modelo de interface. Complementando o 
projeto de interface também são usados diagramas de configuração e ADV charts, que serão detalhados 
nesta seção.

 

De acordo com [ROSSI], o modelo de projeto ADV foi criado originalmente para especificar clara e 
formalmente a separação entre a interface do usuário e os componentes de um sistema de software, e para 
oferecer um método de projeto independente de implementação, gerando graus mais altos de reuso de 
componentes de projeto e de interface.

 

Os ADVs são objetos de interface que contém um conjunto de atributos que definem suas propriedades de 
percepção e um conjunto de eventos com os quais pode lidar, como os eventos gerados pelo usuário. 
Existem também tipos de ADVs que não suportam eventos externos sendo chamados de Abstract Data 
Objects (ADO). Normalmente uma aplicação contém um conjunto de ADOs que gerenciam estruturas de 
dados e de controle e também um conjunto de instâncias de ADVs que gerenciam os aspectos de interface 
da aplicação.

 

Os objetos navegacionais definidos anteriormente, tais como nós, elos, ou estruturas de acesso agirão 
como os ADOs. Cada ADO terá um ADV correspondente que será usado na especificação de sua 



aparência para o usuário. A figura 5.10 ilustra um exemplo simples de ADV para o ADO Matéria que 
representa a classe navegacional Matéria.

 

Figura 5.10 – Exemplo simples de ADV

 

            Para compreender melhor o protocolo de comunicação entre um ADO e um ADV, veja o que 
acontece numa transformação navegacional do exemplo acima. Cada vez que é solicitada a abertura de 
uma Matéria, o ADO Matéria envia a mensagem “exibir” ao ADV associado e só então o estado 
“Exibido” será acionado. Desta forma ficará fácil separar a transformação de navegação da transformação 
de interface de modo a alterar um modelo sem afetar o outro.

 

Os ADVs podem ser compostos por agregação ou composição de ADVs de nível mais baixo, permitindo 
a construção de interfaces de usuário com objetos aninhados. A figura 5.11 mostra o ADV de nível mais 
alto, o ADV da Aplicação, o qual reflete a estrutura geral dos ADVs. Ele contém diversos ADVs 
incluindo MenuPrincipal, Autor, Editor, Seção ,  Matéria, além de outros referentes a objetos de interface.

 

Figura 5.11 – ADV da Aplicação (ADV Jornal)

 

Para especificar a interface de forma estática será utilizado o Diagrama de Configuração. Os Diagramas 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1058" type="#_x0000_t75"
 style='width:156pt;height:173.25pt' fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono1772000_arquivos/image062.gif" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75"
 style='width:152.25pt;height:176.25pt' fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono1772000_arquivos/image061.gif" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



de Configuração são usados para representar eventos realizados por um ADV, como “exibir”, e para 
indicar a comunicação entre ADVs e ADOs. Outra utilidade seria mostrar a estrutura de aninhamento de 
ADVs compostos. A figura 5.12 mostra um Diagrama de Configuração para o ADV Matéria.

Figura 5.12 – Exemplo de Diagrama de Configuração

            

O ADV Matéria poderá reagir a três eventos externos: Exibir, MouseSob e MouseClicado e comunica-se 
com um ADO que é um nó Matéria enviando-lhe as mensagens pegarTítulo, pegarResumo, pegarData e 
âncoraSelecionada. Para este exemplo, existe somente uma âncora, entrevista.

            

Existem também os ADVs correspondentes à classes Contexto e EmContexto. Neste caso, eles podem ser 
definidos como parte da definição do ADV Matéria, conforme o exemplo abaixo, Figura 5.13.

 

Figura 5.13 – ADVs para Classes EmContexto

 

Para expressar o aspecto dinâmico da interface, serão utilizados os ADV Charts que são bastante 
semelhantes aos Diagramas de Navegação. O objetivo desta etapa é mostrar o efeito de cada evento 
externo em termos de transformações ocorridas na interface e como estas influenciam a navegação.
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Os ADV charts são compostos pelos ADVs, atributos, estados e transições. Os ADVs podem estar em 
estados diferentes e, de acordo com os eventos gerados pelo usuário, poderão mudar de um estado a 
outro. Da mesma forma que no diagrama de navegação, os estados são conectados uns aos outros por 
meio de transições. A uma transição é dado o nome do evento que ocorreu juntamente com sua pré-
condição e pós-condição. 

 

Os ADVs e os estados também podem ser aninhados em modo And ou Xor. Quando dois ADVs não 
aparecem simultaneamente na interface, eles estão aninhados em Xor. Porém, se forem percebidos ao 
mesmo tempo estarão aninhados no modo And. O mesmo se aplica aos estados.

 

Existe, entretanto, uma diferença na semântica dos ADVs e dos Estados. Enquanto um ADV é um objeto 
abstraindo estrutura e comportamento, os estados são usados apenas para expressar aspectos 
comportamentais da interface. Os ADVs são representados como caixas, os estados como caixas 
arredondadas e as transições como setas.

 

Um ADV Chart é representado conforme mostra um exemplo na figura 5.14. O ADV Matéria pode estar 
no estado “Exibido” ou “Não Exibido”. Existem para este exemplo duas transições. A transição 1 será 
causada pelo evento Exibir. O estado “Exibido” é um And de três sub-estados que são os ADVs Imagem, 
Resumo e Botão. A transição 2 vem de um estado interno de ADV Botão e passa para o estado “Não 
Exibido”. Ela é desencadeada quando o evento MouseClicado é gerado pelo usuário. A pré-condição para 
esta transição é a função foco (que significa a localização do cursor no ADV correspondente), fazendo 
com que a matéria corrente deixe de ser percebida e a mensagem âncoraSelecionada (matéria) seja 
enviada ao ADO correspondente.

 

Figura 5.14 – Exemplo de um ADV Chart

 

Conforme mostra a legenda da figura, a expressão “contextoPerceptivo” é usada para indicar 
modificações no espaço perceptivo, ou seja, o conjunto de objetos perceptíveis em dado momento. Para 
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tornar um objeto perceptível, ele deverá ser acrescentado ao contextoPerceptivo e os elementos retirados 
deste contexto deixam de ser percebidos.

 

 Foi mostrado nesta seção o modo de especificar as diversas transformações de interface partindo-se das 
visões e contextos navegacionais definidos anteriormente na modelagem. Conforme foi visto, os 
diagramas de configuração e os ADV Charts são poderosas ferramentas para ilustrar o comportamento de 
uma aplicação para Internet em termos de interface.

 



 

 

 

 

 

6.   Geração do Sistema

 

 

A implementação de um sistema para o ambiente de Internet revela uma difícil tarefa, visto que sua 
finalidade é disponibilizar um grande conjunto de informações ao usuário de forma simples e eficiente. 
Por este motivo, é necessário passar por todas as atividades de especificação de projeto antes de iniciar a 
última fase do método proposto que é a Geração do Sistema.

 

A fase de geração do sistema consiste na implementação, em uma determinada linguagem, de tudo que 
foi especificado anteriormente e na posterior validação através de testes. Será definido neste momento 
tanto o ambiente de implementação como a forma de mapear os objetos navegacionais e de interface para 
este ambiente. Em seguida deverão ser feito testes para validar a aplicação.

 

A maior parte dos ambientes de implementação para Internet suporta a definição de objetos e um 
mecanismo de manipulação de eventos oferecendo modos de reação a eventos externos. Porém, o 
ambiente mais indicado para realizar a implementação é o OOHDM-Web especificado em [MOURA], 
por ser um ambiente que oferece suporte às aplicações que foram modeladas em OOHDM. 

 

Algumas aplicações são implementadas utilizando apenas a linguagem HTML e tudo fica armazenado em 
disco de forma estática sendo carregado somente nos momentos em que for requisitado. Entretanto, há 
vários problemas em utilizar esta abordagem. Um deles é que os dados da aplicação ficam fixos nas 
páginas em HTML não se diferenciando na sua exibição, ou seja, sempre que um nó for apresentado de 
maneiras diferentes, será necessário replicá-lo em documentos HTML diferentes.

 

Outro problema detectado é nos nós que participam de vários contextos. Cada um deles terá que ser 
replicado para cada contexto que participar. Isto seria totalmente inviável no caso de grandes aplicações 
devido ao excesso de páginas geradas, além de impossibilitar o reuso dos componentes.

 

De fato não seria possível desenvolver uma aplicação para Internet baseando-se somente em HTML, pois 
não teria como representar todas as características especificadas na modelagem. Desta forma, ao escolher 
o ambiente de implementação, deverá ser possível definir os objetos de interface de acordo com a 
especificação do projeto de interface e implementar as transformações da forma como foram definidas 
nos ADV Charts.



 

O OOHDM-Web é um ambiente interessante por permitir que o desenvolvedor crie páginas não só feitas 
em HTML mas que também contenham  chamadas a funções de uma biblioteca que acessam os objetos 
navegacionais armazenados em um banco de dados relacional. Neste caso as páginas serão geradas 
dinamicamente através da instanciação de templates pré-definidos e do acesso a uma base de dados. A 
linguagem utilizada neste caso é a linguagem Lua baseado no ambiente CGILua [MOURA].

 

Basicamente, o OOHDM-Web é composto por três ambientes conforme mostra a figura 6.1 [MOURA].

 

Figura 6.1 – Ambiente OOHDM-Web [MOURA]

 

No Ambiente de autoria é feita a descrição do projeto de navegação em um formato que pode ser 
entendido pelas funções da biblioteca. Portanto essa descrição será feita em tabelas da linguagem Lua. 
Nessas tabelas são mapeadas todas as classes, classes em contexto e relacionamentos do modelo de 
classes navegacionais. Os contextos e estruturas de acesso representados no esquema de contextos 
também são mapeados. Será usada uma interface (OOHDM-Project) para fazer esse mapeamento de 
forma automática a partir da representação gráfica, mas por enquanto, o projetista deve escrever essa 
descrição. A partir da descrição, o OOHDM-Project cria todas as tabelas de classes, classes em contexto e 
relacionamentos, no banco de dados da aplicação.

 

O segundo ambiente, Ambiente de Manutenção, possui uma interface chamada OOHDM-Data, onde é 
alimentada a base de dados da aplicação, ou seja, os dados são inseridos nas tabelas criadas pelo 
OOHDM-Project (no ambiente de autoria). Através dessa interface também é possível alterar dados ou 
remover instâncias existentes. 
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No Ambiente de Navegação, é realizada a criação das páginas que compõem a aplicação. Para isso, deve 
ser usada a biblioteca de funções do OOHDM-Web. Através dessas funções é possível montar índices e 
exibir os elementos de todos os tipos de contexto, incluindo os atributos de classe em contexto. Também 
existem funções que controlam a navegação entre os elementos de um contexto e funções para a criação e 
manutenção de instâncias e relacionamentos.

 

Ainda neste ambiente, é possível fazer a compilação da aplicação implementada que consiste na 
transformação de um site cujas páginas são construídas dinamicamente em um site estático. Cada página 
irá corresponde a um arquivo, eliminando a necessidade do banco de dados. Essa compilação só deve ser 
feita depois que a aplicação tiver sido implementada e alimentada com dados.

 

Finalizando a fase de geração do sistema, são realizados os testes para validar se a aplicação atendeu a 
todos os requisitos iniciais. Qualquer alteração necessária na modelagem anterior deverá ser feita para 
facilitar o posterior trabalho de manutenção. É interessante lembrar que esta é a fase de menor duração 
visto que, ao chegar o momento de executá-la, todas as características da aplicação já estarão definidas e 
aprovadas pelo usuário.

 



 

 

 

 

 

7.   Conclusão

 

 

A construção de software tem passando por uma transformação significativa devido às necessidades de se 
enquadrar ao ambiente da Internet. A princípio, as páginas da Internet eram constituídas por documentos 
estáticos onde o usuário quase não interagia. Com o passar do tempo surgiu a necessidade de desenvolver 
sistemas mais dinâmicos e complexos, envolvendo desta forma uma maior participação de profissionais 
da área de desenvolvimento de software.

 

O problema, entretanto, é que a maioria dos aplicativos disponíveis hoje foram construídos sem a 
utilização dos elementos básicos da engenharia de software. O resultado desta proliferação desordenada 
de aplicativos para Internet são sistemas sem arquitetura, sem documentação, sem gerenciamento, 
construídos sem planejamento, análise e projeto, e que no futuro terão um altíssimo custo de manutenção, 
com forte tendência para conter erros de todos os tipos. A contribuição deste trabalho para solucionar o 
problema foi a proposta de uma série de atividades para a construção de softwares destinados a Internet.

 

Essencialmente, a primeira parte da metodologia se encarrega de levantar as necessidades básicas para o 
sistema, de acordo com a solicitação do usuário, e da construção de um modelo conceitual da aplicação. 
Desta forma, o desenvolvedor terá uma melhor compreensão do domínio do problema obedecendo a 
primeira etapa de modelagem de qualquer software.

 

A segunda parte da metodologia envolve as particularidades de software específico para Internet, onde 
toda a estrutura navegacional e de interface é planejada e construída levando-se em consideração os perfis 
de usuários. O resultado será a criação de uma estrutura eficiente de navegação atendendo as necessidades 
particulares de cada tipo de usuário. Isto revelará muito importante principalmente quando se tratar de 
grandes aplicações onde o fluxo navegacional exige um controle mais rigoroso. 

 

Enfim, antes de iniciar qualquer aplicação que será disponibilizada na Internet, é fundamental que ela seja 
bem planejada e modelada de acordo com os princípios da engenharia de software para garantir sucesso 
no empreendimento dos sistemas para este fim. 
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