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RESUMO

O  desenvolvimento  de  sistemas  tem  cada  vez  mais  exigido  qualidade  e

produtividade  no  desenvolvimento  de  seus  produtos,  mas  tem  encontrado  diversos

problemas na combinação dos fatores que compõem  todo o processo. No desenvolvimento

de sistemas de informação podemos citar: a curva de aprendizado de padrões/tecnologias

pelas  equipes  de  desenvolvimento,  a  combinação do  paradigma de  programação com o

banco de dados, a utilização de frameworks  de maneira eficiente, etc. O ClassGenerator é

uma ferramenta que tem o objetivo de otimizar  diversos  aspectos das  fases de projeto,

codificação e testes,  combinando bons conceitos das práticas e técnicas bem sucedidas no

desenvolvimento de software. Em outras palavras, este trabalho apresenta o ClassGenerator

como uma solução baseada na geração de artefatos de software para sistemas de informação

ou sistemas que integrem uma linguagem orientada a  objetos  com um banco de  dados

relacional.
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1. INTRODUÇÃO

A qualidade e confiabilidade de um software  têm sido algumas das características

mais focadas nos últimos tempos. Cada vez mais processos, certificados e comunidades têm

centrado suas  atenções  nestas  características  e  levantados soluções  para  problemas em

determinadas  fases  do  ciclo  de  vida  de  um  software  para  obtenção  do  sucesso  no

desenvolvimento e ou manutenção de um produto.

Outras  metodologias,  como  as  Metodologias  Ágeis  de  Desenvolvimento

[AMBLER04],  focam outros  aspectos,  tão  importantes  quanto  os  já  citados,  que  são  a

satisfação do cliente e a produtividade. Neste sentido, torna-se mais complexa a  solução do

problema agregando a combinação destes fatores, principalmente se considerarmos que a

solução não está em uma “bala de prata” e sim em combinação bem sucedidas de diversos

conceitos[BROOKS86].

Já  existem  ferramentas  e  propostas  de  soluções  que  produzem  resultados

satisfatórios na solução de determinados aspectos no desenvolvimento de  software.  Mas

estas  soluções  devem  ser  utilizados  com  moderação,  pois  podem  trazer  implicações

adversas  em outros  aspectos.  Neste  trabalho  serão  apresentados  algumas  soluções  e  os

problemas que podem estar ligados a má utilização destas.

É  necessário  considerar  também  as  tecnologias  que  se  tornaram  o  padrão  de

mercado,  utilizadas  pelo  maior  número  de  instituições  e  de  especialistas  disponíveis,

considerando  assim a  infra-estrutura  já  disponível  nestas  instituições  e  o  conhecimento

adquirido por estes profissionais.

Daí a necessidade de uma boa combinação entre as tecnologias, metodologias e suas

ferramentas, pois com tantos cenários é difícil a aplicação de conceitos de forma isolada

produzirem bons resultados no desenvolvimento de sistemas de informação.

Seguem algumas das metodologias/tecnologias que merecem destaque:

– Orientação a Objetos(OO);

– Banco de Dados Relacionais(BDR);

– Geradores de Artefatos;

– Metodologias Ágeis de desenvolvimento.

O paradigma de programação orientada a objetos tem suas qualidades reconhecidas

na construção de sistemas, principalmente com a difusão das chamadas “boas técnicas de

programação”,  bem  como  os  padrões  de  projeto[GAMMA00].  O  desenvolvimento  e
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manutenção de software tende para a utilização de Linguagens de Programação Orientadas a

Objetos(LPOO) e mecanismos de persistência diversos, principalmente BDR[VIANA99]. 

De fato, o BDR ainda é o mecanismo de persistência dominante no mercado, embora

o Banco de Dados Orientados a Objetos(BDOO) tenha tido um crescimento. A tendência

atual é o equilíbrio entre os conceitos, resultando em Bancos de Dados Objeto-Relacional

(BDOR), como o OracleTM e PostgreSQLTM. Mas os BDOR ainda tendem fortemente ao

conceito relacional.

A  tecnologia  de  geração  de  artefatos  de  software apresenta  um  conjunto  de

vantagens  reconhecidas  pela  comunidade  de  sistemas  de  informação

[FRANÇA01,HERRINGTON03]. Recentemente, maior ênfase vem sendo dada à geração

automática de artefatos em LPOO. 

Na contínua busca do equilíbrio entre a qualidade e produtividade as Metodologias

Ágeis de Desenvolvimento surgem como uma boa alternativa. Seu principal objetivo é a

produção de um software de valor, em tempo hábil e de forma continuada, que satisfaça o

cliente.  E  só  em  segundo  plano,  deve-se  pensar  no  próximo  passo[AMBLER04].  Os

principais representantes deste tipo de metodologia são a Modelagem Ágil(AM  -  Agile

Modeling) e a Programação Extrema(XP – eXtreme Programming).  

Este  trabalho  apresenta  a  ferramenta  ClassGenerator,  que  tem  como  principais

objetivos melhorar a qualidade dos sistemas de informações produzidos, bem como agilizar

o desenvolvimento. Em outras palavras, introduzir uma maior qualidade e produtividade. 

O simples uso da ferramenta pode não trazer integralmente os benefícios desejados,

mas combinado com as metodologias e técnicas adequadas o seu uso é otimizado, sendo

benéfico tanto pra um único usuário como para uma equipe completa. 
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1.1. Motivação e Descrição do Problema

Algumas das principais barreiras à flexibilidade corporativa são o tempo e o custo

para  desenvolver  aplicações  de  negócio  ou  modificar  as  já  existentes  com qualidade  e

eficiência  [CUMMINS02].  É  neste  contexto  que  a  Engenharia  de  software  vem agir  e

focalizar suas forças para conseguir um resultado com economia e qualidade. 

Brooks [BROOKS86] diz  que a própria  natureza do  software impede que hajam

soluções  mágicas  no  que  se  diz  respeito  a  desenvolvimento.  Ele  divide  as  atividades

relacionadas ao desenvolvimento de software em duas partes:

– Atividades essenciais, que envolvem a criação de um modelo conceitual para o

sistema;

– Atividades acidentais, que envolvem a própria implementação do sistema em
um programa.

Embora sejam consideráveis os avanços sobre as atividades essenciais [HAREL92],

é  fato  que  avanços  neste  tipo  de  atividade  são  mais  difíceis  que  nas  acidentais

[BROOKS86]. Basicamente o objetivo central do ClassGenerator é melhorar diretamente as

atividades acidentais e indiretamente as essenciais, como projeto e teste.

Mas mesmo considerando os avanços nas diversas atividades de desenvolvimento de

software(advento da Engenharia de Software Orientada a Objetos), muitas das aplicações

recentes  são  grandes  e  monolíticas,  dificultando  a  manutenção  e/ou  uma  possível

refatoração[FOWLER99]. Neste contexto, pode-se destacar algumas técnicas utilizadas para

solucionar estes problemas, tais como:

• Componentes reutilizáveis de software[CUMMINS02];

• Frameworks [JOHNSON97];

• Padrões de Projeto;

• Ferramentas RAD (Rapid Application Development)[COLEMAN98].

Todas abordagens têm vantagens e desvantagens, principalmente quando utilizadas

de forma isoladas.  Portanto,  este  trabalho propõe uma abordagem que une as  melhores

características de cada uma das abordagens citadas, para obter melhor resultado. De uma

forma geral, o problema tratado leva em consideração algumas necessidades, como:

• Flexibilizar  e  otimizar  o  desenvolvimento  de  uma  arquitetura  de  software

padronizada;
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• Integrar o modelo de programação orientada a objetos com bancos de dados

relacionais;

• Desenvolvimento  de  software baseado  em  componentes  flexíveis  para

ambientes Desktop ou para Internet;

• Otimização do trabalho do desenvolvedor.

1.2. Organização do Texto

Quanto  à  divisão  deste  trabalho,  temos  no  primeiro  capítulo  a  descrição  dos

problemas e requisitos para o desenvolvimento de sistemas de informação. São descritos os

principais problemas no desenvolvimento de sistemas, bem como algumas soluções.

No segundo capítulo é apresentado o ClassGenerator, os artefatos que são gerados,

o  framework que o compõe e suas funcionalidades. No terceiro capítulo são apresentados

estudos de caso da utilização do ClassGenerator, descrevendo alguns problemas na área de

desenvolvimento  de  SI  e  apresentando  as  soluções.  Por  fim,  no  quarto  capítulo  são

apresentados a conclusão, trabalhos futuros e uma breve comparação entre tecnologias e

ferramentas.
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2. PROBLEMAS E REQUISITOS NO DESENVOLVIMENTO DE SI

A situação atual do desenvolvimento de  software encontra-se aquém da ideal. Os

sistemas  são  invariavelmente  entregues  com  atraso  ou  com  orçamento  estourado,  isso

quando efetivamente  são entregues,  como cita  Ambler[AMBLER04].  Ainda assim estes

sistemas, freqüentemente, são entregues incompletos ou os seus requisitos não atendem os

clientes. 

No fim da década de 90 surge a necessidade de produzir sistemas mais atraentes,

dinâmicos e com alto poder de troca de informações. Tais aplicações se caracterizam por:

• Grande interação com o usuário;

• Uso de interfaces gráficas flexíveis e atraentes;

• Necessidade  de  permanente  de  alteração  e  expansão,  dada  a  velocidade  de

mudanças na tecnologia de hardware, mas segundo Brooks [BROOKS86] isso

também se deve pela facilidade de alteração em um software;

• Interação e Integração com outros sistemas, possibilitando troca de informações

entre eles;

• Portabilidade, entre diversas plataformas de hardware e sistemas operacionais.

A partir dos sistemas modernos construídos sobre estes requisitos surgem mais e

mais visões e possibilidades de desenvolvimento, o que causa um problema recursivo de

complexibilidade.  Cada  vez  que  se  consegue  resolver  problemas  avançados  no

desenvolvimento  de  SI,  estes  problemas  resolvidos  se  tornam a  base  para  outros  mais

complexos e que se tornarão o próximo alvo de estudo.

De fato  já  existem tecnologias  que  resolvem bem alguns problemas,  clássicos  e

atuais,  da  área,  e  que  poderiam  ajudar  na  soluções  de  outros  mais  complexos,  mas

predominantemente não são muito usadas pela maioria das instituições por alguns motivos,

como:

– Resistência  a  mudança:  Instituições  que  estagnaram  em  determinados  patamares  de

tecnologia demoram a visualizar benefícios em mudanças. Essa resistência é diretamente

proporcional  a  diferença  entre  os  paradigmas,  o  atual  e  o  futuro  ou  o  que  se  quer

implantar;

– Pseudo-facilidade: Muitas instituições não enxergam que por trás de algumas soluções

“milagrosas” existem efeitos colaterais, e descartam opções consideradas mais “rústicas”

por acharem que isso é atraso ou mais trabalhoso[AMBLER04];
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– Equipes desequilibradas: Equipes onde alguns desenvolvem bem e outros desenvolvem

muito  pouco,  o  que  levam  as  instituições  a  adotarem  soluções  otimizadas  para  o

desenvolvedor ruim, como processos muito formais para situações que não necessitariam

disso;

– Profissionais mal preparados: Na maioria das instituições, a maioria dos membros de

uma equipe são mal preparados, o que leva a adoção de soluções mais fáceis, mas que

geralmente têm efeitos colaterais;

– Tendências de mercado:  O  marketing implanta em instituições produtos que se auto-

denominam  “balas  de  prata”,  que  prometem  revolucionar  o  jeito  de  desenvolver

software, o que, na maioria das vezes, não é verdade;

Além  disso,  muitas  instituições  já  fizeram  muitos  investimentos  na  área  de

informática. Embora o momento atual tenha trazido mais economia em diversos aspectos,

muitas  empresas  já  tiveram  decepções  suficientes  para  continuarem  desconfiadas  com

novos investimentos em desenvolvimento de  software[CUMMINS02]. Neste contexto os

sistemas legados, já implantados, tem que ser levados em conta. Deve-se pensar em técnicas

de refatoração e reengenharia que consevem pelo menos parte deste investimento.

É necessário projetar o sistema considerando como um dos aspectos principais a

qualidade de  software, mas a implicação em adicionar mais níveis de qualidade deve ser

medida, pois o custo deve ser balanceado, não implicando em muita complexibilidade e

alocação extra de recursos, o que nem sempre é a prioridade pro cliente.

Também devemos considerar que estamos em um país sub-desenvolvido, embora o

momento  atual  do  país  seja  de  crescimento  e  a  informática  esteja  se  democratizando,

principalmente com o advento do Software Livre(SL). Neste contexto os custos de projetos

são bastante restritos, por diversos motivos, principalmente nas pequenas, médias e novas

instituições.

A problemática do cenário atual não se restringe apenas nos aspectos técnicos e o

desenvolvimento  de  software não  pode  ser  avaliado  de  forma  isolada.  A  visão  do

desenvolvedor  tem  que  ser  ampla,  tem  que  incluir  além  de  aspectos  técnicos,  outros

aspectos inerentes a economia, administração, psicologia, entre outros.

Nos próximos itens serão apresentados conceitos e tecnologias que tentam melhorar

determinados  pontos  no  desenvolvimento  de  software.  Posteriormente  será  discutida  a

aplicação destes conceitos.



19

2.1. Possíveis “balas de prata”

Existem tecnologias que melhoram determinados aspectos do desenvolvimento de

software, mas não são “balas de prata”[BROOKS86].

2.1.1. Orientação a Objetos

O termo orientação a  objetos(OO) significa organizar  o  mundo real   como uma

coleção de objetos  que incorporam  estrutura de dados e um conjunto de operações  que

manipulam estes dados[MARTIN01].

A OO não é um conceito novo, mas somente na década passada foi se tornando o

padrão  de  fato  na  indústria  de  desenvolvimento  de  software.  Esta  tecnologia  é

fundamentada  no  que  coletivamente  chamamos  de  modelo  de  objetos,  que  engloba  o

princípio  da  abstração,  hierarquização,  encapsulamento,  classificação,  modularização,

relacionamento, simultaneidade e persistência. Estes conceitos não são novos, mas o que é

importante no modelo de objetos é que estes elementos estão agora agrupados de forma

harmoniosa e eficiente.

2.1.2. Programação Orientada a Aspectos

A programação Orientada a Aspectos(ou AOP,  Aspect-Oriented Programming)  é

uma disciplina de desenvolvimento que visa separar aspectos “ortogonais”1 da estrutura de

classes e objetos de uma aplicação[LOZANO05].

Um exemplo é o desenvolvimento de um mecanismo de log para um sistema. Em

AOP esse mecanismo é visto como um aspecto e não é responsabilidade de nenhuma classe

de negócio, apresentação ou persistência e sim algo que interage com tudo, mas de maneira

“ortogonal”.

Realmente a AOP parece ser um bom avanço no desenvolvimento e na manutenção

de  software.  A  curto  prazo  o principal  benefício  seria  a  combinação  da  AOP e  outras

técnicas para uma boa técnica de refatoração de  software,  mas diversos avanços devem

surgir  quando  este  paradigma  tiver  um  bom  suporte  nas  principais  linguagens  de

programação. 

1Também chamados de “concerns”.
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2.1.3. Metodologias Ágeis

Em  fevereiro  de  2001,  um  grupo  de  17  metodologistas,  de  diferentes  áreas  de

formação, formou a  Agile Software Development Alliance[AGILEALIANCE] e definiram

um  manifesto  para  encorajar  melhores  meios  de  desenvolver  software com  base  neste

documento.  Eles  formularam  um conjunto  de  princípios  que  definem  critérios  para  os

processos de desenvolvimento ágil de software, como a AM e o XP.

O manifesto consiste de quatro simples declarações de valores:

–  Indivíduos e interações valem mais que processos e ferramentas;

–  Um software funcionando vale mais que documentação extensa; 

–  A colaboração do cliente vale mais que documentação extensa;

–  Responder a mudanças vale mais que seguir um plano.

Como cita Ambler[AMBLER04]: “Uma boa maneira de pensar sobre o manifesto é

que ele define preferências, não alternativas, encorajando o enfoque de certas áreas, mas

sem eliminar outras.”. 

2.1.4. Modelagem Ágil(AM)

A AM é uma metodologia  baseada  na  prática  para  modelagem e documentação

eficazes de sistemas baseados em software. A metodologia AM é um conjunto de práticas

guiado pelos princípios e valores para profissionais de software aplicarem em seu dia a dia

[AMBLER04].

A AM não é um processo prescritivo, ou seja, não define regras detalhadas para se

criar  ou chegar  em um determinado tipo  de modelo.  Na verdade  oferece uma fonte  de

informações para que o desenvolvedor seja também um modelador eficiente. Informações

tais  que  servem  para  diversas  fases  do  desenvolvimento  de  software,  tanto  para  as

atividades essenciais quanto para as acidentais.

É  importante  deixar  claro  que  a AM não implica  em menos  modelagem,  e  sim

modelagem com mais eficiência, o que na maioria das vezes resultarão em mais modelos do

que a maioria das pessoas estão acostumadas a produzir.

Há duas razões básicas para modelar, segundo Ambler[AMBLER04]: para entender

o  que  se  está  construindo  ou  para  melhorar  a  comunicação  entre  a  equipe  de

desenvolvimento ou com os clientes do projeto.

A AM tem três objetivos, como cita [AMBLER04]:

– Definir e mostrar como colocar em prática um conjunto de valores, princípios e práticas
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relativas  a  uma modelagem eficaz  e  leve.  O que  faz  a  AM otimizadora  não  são  as

técnicas de modelagem em si, mas como aplicá-las;

–  Lidar com a questão de como aplicar as técnicas de modelagem em projetos de software

adotando uma perspectiva ágil. É perigoso ser muito centrado na codificação, ás vezes

um esboço rápido pode evitar transtornos na codificação, como cita Ambler;

–  Discutir  como  otimizar  suas  atividades  combinando  um  visão  ágil  com  processos

prescritivos,  como  o  RUP(Rational  Unifield  Process)  e  o  EUP(Entreprise  Unifield

Process), entre outros. Esses processos são suficientemente flexíveis a ponto de permitir

essa combinação.

2.1.5. Frameworks

Um framework OO é uma estrutura de classes inter-relacionadas que constitui uma

implementação inacabada, para um conjunto de aplicações de um domínio[FRANÇA01],

além de ser uma técnica que faz o reuso do projeto. 

O termo framework que inicialmente estava associado ao conceito de bibliotecas de

classes reutilizáveis, mais recentemente, teve seu conceito estendido para qualquer solução

incompleta que pode ser completada através da instanciação, possibilitando a criação de

mais  uma  aplicação  dentro  do  domínio-alvo  do  framework  (Esta  definição  tem

similaridades com a do gerador de artefatos).

Atualmente  esta  técnica tem sido muito  apoiada e  utilizada pela  comunidade  de

desenvolvimento de SI. Há uma vasta gama de frameworks disponíveis, tanto na forma de

software livre quanto proprietário, alguns mais restritos, outros mais flexíveis.

É necessário conhecer bem um framework antes de adotá-lo em seu projeto, muitos

ainda são muito imaturos e podem condenar o software a um curto período de sucesso.

2.1.6. Geradores

Como os  frameworks, os geradores têm sido uma técnica atualmente apoiada pela

comunidade  de  desenvolvimento  de  software[AMBLER04,FRANÇA01].  Porém,  esta

técnica tenha mais restrições do que a anterior, principalmente no que se diz respeito a

excesso de código gerado e ineficiência no foco dos artefatos gerados.

Realmente, construir geradores não é uma técnica simples: requer, de acordo com a

natureza da aplicação, muito conhecimento e experiência neste contexto.

Nos  próximos  tópicos  estão  dois  tipos  de  geradores:  os  geradores  de
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código/aplicação e os geradores de artefatos.

2.1.6.1. Geradores de Código

Um gerador de código é uma ferramenta de software desenvolvida para a partir de

um artefato de entrada flexível, gera o código fonte de uma aplicação. Este código pode

servir  como base  do desenvolvimento de uma aplicação ou simplesmente  se  tornar  um

protótipo. 

O seu objetivo é montar uma base para o desenvolvimento, excluindo a participação

trabalhosa  dos  desenvolvedores  em  aspectos  repetitivos  do  desenvolvimento  de  uma

aplicação.  Nesta  categoria  de  geradores  se  enquadram  alguns  softwares RAD(Rapid

Application Development), como o wizard do Borland Delphi, Genial, PHPGenieCode, etc.

Na maioria das vezes estes tipos de geradores trazem “soluções ad hoc”[VIANA99],

 quando são  abordadas  todas  características  que  são  relevantes  ao  desenvolvimento  de

software,  portanto  é  necessário  observar  diversos  aspectos,  apresentados  no  sub-item

realidade, antes de tomar a decisão em se utilizar um gerador de código.

2.1.6.2. Geradores de Artefatos

Segundo  Staa[STAA00]:  “Um  artefato  é  qualquer  item  criado  como  parte  da

definição,  manutenção  ou  utilização  de  um  processo  de  software.  Inclui  entre  outros,

descrições de processo, planos, procedimentos, especificações, projeto detalhado, código,

documentação para o usuário.  Artefatos  podem ou não ser  entregues  a  um cliente  ou

usuário final”.

Um gerador de artefatos(GA) é uma ferramenta que produz um artefato a partir da

sua especificação de alto nível. Um processo de desenvolvimento baseado em GA prioriza

que  a  manutenção  do  artefato  gerado  seja  sempre  e  integralmente  realizada  na  sua

especificação e não nos seus arquivos de implementação.

Dentre as vantagens de um GA, podemos citar:

–  Diminuição da programação manual, diminuindo erros e testes;

–  Melhor visualização dos artefatos, dependendo do GA podemos ter  interfaces

que sejam mais legíveis que o código;

–  Auto-padronização, dependendo do GA;

–  Possibilidade  de  refatoração  mais  fácil,  resultando  em  continuidade  do

investimento nas fases de projeto e desenvolvimento.
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2.1.7. Padrões de Projeto

Um padrão de projeto descreve uma solução para um problema que ocorre com

freqüência durante o desenvolvimento de software, podendo ser considerado como um par

“problema/solução”  [GAMMA00].  Um padrão  pode  ser  conceituado também como um

conjunto de informações instrutivas. Deve possuir um nome e capta a estrutura essencial e o

raciocínio  de  uma  família  de  soluções.  Tais  soluções  que  são  comprovadamente  bem

sucedidas  para  um problema  repetido,  que  ocorre  sob  um determinado  contexto  e  um

conjunto de repercussões [JOHNSON97].

A  tabela  1  apresenta  o  catálogo  de  padrões  de  projeto,  proposto  por  Gamma

[GAMMA00]. Deve-se lembrar que os critérios para classificação dos padrões são dois:

escopo e propósito.

2.1.8. RAD

O termo Rapid Application Development (RAD) se aplica a projetos que têm prazos

curtos, e que em geral envolvem o uso da prototipagem e ferramentas de desenvolvimento

de alto nível[COLEMAN98].

As ferramentas  RAD existem para  apoiar  o  desenvolvimento  de aplicações  com

estas  características,  porém   seu  uso  sofre  problemas  inerentes  as  formas  de

Tabela 1: Catálogo de Padrões de Projeto.
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desenvolvimento rápido: 

- A falta de prazo pode implicar em qualidade reduzida;

- Facilidades e abstração na criação do software pode implicar em difícil manutenção;

- Há necessidade de habilidade maior dos desenvolvedores;

- Suporte maior da gerência e dos clientes. 

Mas  ,  de  fato,  ferramentas  desta  natureza  contribuíram de  maneira  efetiva  num

aumento  da  produtividade  das  equipes  de  desenvolvimento.  Inseriram  novos  conceitos

principalmente nas atividades acidentais do desenvolvimento.

Este bons conceitos, de maneira isolada, são aproveitados pelo ClassGenerator.

2.1.9. Componentes reutilizáveis de software

Segundo  Presmman[PRESSMAN02],  a  engenharia  de  software baseada  em

componentes (CBSE) é um processo que enfatiza a construção de sistemas baseados em

computador  usando  “componentes”  de  software reusáveis.  A  CBSE  da  ênfase  à  duas

características: A arquitetura do software e o reuso. 

Quando se adota este tipo de engenharia a arquitetura de  software é o item mais

importante para que se tenha sucesso no desenvolvimento do sistema, é nesta que serão

definidos  todos  os  tipos  de  comunicação  e  protocolos  entre  os  componentes,  e  a

granularidade do sistema está ligada diretamente a qualidade desta.

Já o reuso é a principal característica dos componentes, a engenharia de  software

está  incorporando  a  filosofia  “comprar  em  vez  de  construir”  abraçada  por  Brooks

[BROOKS86].

Porém  podemos  diferenciar  o  reuso  abordado  numa  ótica  de  componentes  e  o

mesmo  conceito  abordado  numa  ótica  de  frameworks.  O  reuso  no  contexto  da  CBSE

geralmente é fruto de um desenvolvimento de componentes que são projetados para serem

utilizados mais vezes, como se fossem caixas pretas, pois na verdade somente  o código

fonte é reutilizado, já na ótica de frameworks, que é similar a de padrões de projeto, ocorre

um processo semelhante a sua construção, o reuso é resultado da experiência acumulada no

desenvolvimento de aplicações do domínio do framework.

2.1.10. Prevayler
O prevayler [PREVAYLER], ou prevalência de objetos, é mais uma alternativa para

desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos com persistência. 
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Esta técnica baseia-se em um mecanismo simples de gravação de uma imagem dos

objetos2 em disco, e este imagem é atualizada periodicamente pela aplicação. 

Existe um mecanismo de log das operações o que possibilita a recuperabilidade em

caso de falhas ou a implementação de mecanismos de distribuição (clustering).

Segundo Lozano[LOZANO05], o prevayler assume que todos os dados da aplicação

podem ser mantidos em memória principal, e sua performance degrada-se rapidamente caso

seja necessário utilizar memória virtual, ou seja, o  prevayler é otimizado para acesso em

memória enquanto os SGBDs são otimizados para acesso ao disco.

2.1.11. Software Livre(SL)

SL se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem,

modificarem e aperfeiçoarem o software.

Atualmente  o  crescimento  da  adoção  do  conceito  de  SL tem conseguido  trazer

benefícios significativos para diversas áreas, principalmente a da ciência da computação.

Um reflexo disso é que ficou possível produzir  software de boa qualidade sob plataforma

livre e estudar softwares de alta qualidade e que são padrões no mercado.

Já  se  tem  disponível  diversas  ferramentas  e  documentos  licenciados  sob  este

conceito, e a tendência é que isto se intensifique com o apoio das grandes empresas como

IBM e Novel, entre outras.

2.2. Realidade
De fato, a complexibilidade no contexto atual do desenvolvimento e manutenção de

software  não  pode  ser  resolvido  com  um  conjunto  pequeno,  ou  restrito,  de

conceitos/tecnologias. A tendência é que a flexibilidade e a experiência adquirida sejam

dois dos mais valorosos aspectos na hora de se desenvolver software.

Este trabalho foca em alguns aspectos importantes que são:

–  Custos do desenvolvimento;

–  Transição da fase de análise OO para a fase de projeto;

–  Mapeamento objeto-relacional;

–  Reutilização dos artefatos e do conhecimento;

2O termo original é snapshot do heap de objetos.
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2.2.1. Custos do desenvolvimento

De  fato,  a  tarefa  de  ter  a  disposição  um  ambiente  de  desenvolvimento3 que
proporcione  um  produto  com  um  bom  custo-benefício  e  otimize  o  investimento  na  instituição  de

desenvolvimento se tornou mais fácil com o crescimento do conceito de SL.

O  SL proporciona  uma  difusão  de  conceitos  e  um  bom  custo-benefício  na  sua

adoção. O avanço que este conceito traz é sentido diretamente na qualidade dos produtos

que uma instituição produz utilizando-o.

Abaixo a tabela apresenta algumas soluções livres indicadas para a utilização em

conjunto com o ClassGenerator:

Ferramenta Funcionalidade Plataformas Url

NetOffice Gernciador de Projetos Várias

Umbrello UML

Modeller

Modelador UML Linux KDE http://uml.sf.net

DB Designer Modelador de ER Windows e
Linux

http://fabforce.net

PHPMyAdmin Interface de Gerência de
BD MySQL

Várias http://www.phpmyadmin.net

MySQL SGBD Várias http://www.mysql.com

Eclipse Framework de diversas
ferramentas

Várias http://www.eclipse.org

CVS Controle de Versões Linux, Unix

BugZilla Controle de Bugs Várias http://www.monzilla.org

Tabela 2: Ferramentas Livre.

2.2.2. Transição da fase de Análise OO para a fase de Projeto

O Projeto OO tem como objetivo estimular o reuso, manutenção, estabilidade e a

performance do software, objetivos que não são replicados por nenhuma etapa da análise de

requisitos[DAVIS95].

A transição de requisitos orientado a objetos para um projeto orientado a objetos não

é trivial, deve-se levar em consideração alguns aspectos, como cita Davis[DAVIS95] em

seu trabalho:

– Objetos diferentes: Na análise os objetos são escolhidos por estarem contidos no domínio

do problema. No projeto, são escolhidos por utilizarem efetivamente as abstrações de

dados OO.

3O termo ambiente de desenvolvimento faz referência a um conjunto de ferramentas que dão suporte à equipe
de desenvolvimento.
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– Objetivos diferentes: Durante a análise, o problema em si não contempla o sistema. No

projeto, o que está sendo projetado efetivamente é o sistema.

– Agregação:  O objetivo de relacionar  objetos  diferentes  na fase  de análise é  entender

melhor  esses  objetos.  No  projeto,  o  objetivo  é  encapsular  para  otimizar  segurança,

proteção da informação, integridade, etc.

– Verificação e validação: Verificar e validar uma análise envolve garantir que o modelo

descreve bem o ambiente do problema. Durante o projeto, verificamos com o objetivo de

garantir que o sistema especificado satisfaça o problema e funcione para os seus usuários

com eficiência.

2.2.3. Mapeamento objeto-relacional

Há uma tendência  para a utilização de Linguagens de Programação Orientadas a

Objeto(LPOO) e mecanismos  de persistência  diversos,  principalmente,  Banco de  Dados

Relacionais(BDR).

Surge então um problema, a integração entre a linguagem e o BD. Embora existam

várias  APIs  e  modelos  de  mapeamento[MURTA01,VIANA99]  que  possibilitam  esta

integração, elas devem ser utilizadas de acordo com diretrizes para que não se perca os

benefícios da orientação a objetos e nem do BDR. 

O simples mapeamento das classes, em nível de projeto, para tabelas do BDR não

garante  a  resolução  do  problema,  na  verdade  existem  outros  aspectos,  não  menos

importantes,  que podem levar a,  violação dos princípios básicos da orientação a objetos

como  encapsulamento  e  modularização,  ou   descaracterização  da  arquitetura  adotada,

provocando violação nas responsabilidades das classes que a compõe.

Banco de Dados Orientados a Objetos(BDOO) poderiam amenizar este problema,

pois estenderiam o uso do paradigma a persistência dos dados. Mesmo assim o modelo de

objetos do banco é diferente do modelo de objetos utilizado pela linguagem de programação

[LOZANO05]. Enquanto a linguagem trabalha com objetos na memória, o banco trabalha

com objetos em disco, o que exige algoritmos e estratégias diferenciadas. Além de que, os

BDOOs não são,  atualmente,  a  tecnologia padrão no mercado,  por conta do legado em

investimento em sistemas desenvolvidos, pela cultura dos profissionais atuando no mercado

ou até mesmo por questões de performance[VIANA99].

Algumas  ferramentas  RAD,  como  DelphiTM,  JbuilderTM e  Dreamweaver, tornam

semi-automática a integração de uma LPOO com um BDR. No entanto essa implementação
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é realizada sem a preocupação de critérios que garantam a continuidade e reversibilidade da

implementação  em  relação  ao  projeto  OO[VIANA99].  Estes  erros  não  são  somente

cometidos nestas condições, existem diversas “implementações ad hoc” que infringem estes

e outros aspectos.

Um mecanismo de persistência tem três componentes básicos, são eles:

– Regras de mapeamento;

– API de acesso ao Banco de Dados;

– Linguagem de consulta;

Este componentes se interligam para gerar o mecanismo de persistência, que deve ter

como objetivos  a  maior  abstração  possível  do  BDR nas  regras  de  negócio  e  a  melhor

performance  possível.  Além  disso  um  mecanismo  deve  considerar  também  as

funcionalidades  tanto  da  LPOO  quanto  do  BDR,  resultando  maior  reusabilidade,

extensibilidade e eficiência.

No caso de se obter reusabilidade nas regras de negócio orientadas a objeto é preciso

seguir o princípio da independência dos objetos de negócio em relação ao mecanismo de

persistência.

As  regras  de  mapeamento  gerenciam  como  o  modelo  OO  que  é  mais  rico

semanticamente,  vai  ser  mapeado  para  o  modelo  relacional.  Como  irão  se  comportar

herança, agregação, entre outros devem estar definidos nestas regras.

A linguagem de consulta é responsável para manipular os dados do banco, pode ser

baseada em objetos ou não.

As APIs são responsáveis pela integração do mecanismo com as regras de negócio.

Estas podem ser intrusivas ou não. Quando estas impõem regras sob criação das classes

persistentes, a API é intrusiva, caso contrário não.

A tendência  é que  as  APIs sejam não intrusivas,  porém dificilmente  o  BD será

utilizado com eficiência, bem como os conceitos transparentes ao Banco de Dados, como

transações,   serão  mais  difíceis  de  implementar  sem  modificar  ou  denegrir

responsabilidades no modelo de objetos.

Em termos de performance deve-se desenvolver uma política sobre como e quais os

atributos serão carregados, em uma consulta. Podemos utilizar o carregamento antecipado,

ou o carregamento tardio4.  Em alguns casos  deve-se ter  uma política de  escrita  no BD

também.

4Do termo em inglês “lazy loading”.
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2.2.4. Reutilização dos artefatos e do conhecimento

Mesmo com soluções que melhorem aspectos no desenvolvimento de software. As

instituições não desejam perder o investimento já feito, sob uma ótica otimista, em curto

prazo. Como não desejam investir pesado em uma migração radical. Portanto é necessário

considerar o legado de sistemas e funcionários que  a  instituição  disponibiliza  na  hora

de adotar uma melhor solução.

Neste contexto, as técnicas de refatoração e AOP tentam reutilizar a infra-estrutura

disponível.  No  outro  âmbito,  é  necessário  considerar,  se  viável,  a  reutilização  das

tecnologias padrões de mercado, como os BDRs. 

Assim  possivelmente  haverá  reutilização  de  conhecimento  dos  colaboradores  da

instituição, bem como uma possível migração tende a ser mais amena.
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3. A FERRAMENTA CLASSGENERATOR

O ClassGenerator  é  uma ferramenta  que  integra  um  framework,  um gerador  de

código e um gerador de artefatos[FRANÇA01], com o principal objetivo de automatizar o

desenvolvimento  de  sistemas  de  informação  ou  sistemas  que  utilizem  um  SGBD

Relacional. 

De maneira simples, o seu processo começa a partir de um esquema de BD. Em sua

primeira  iteração  gera  um  conjunto  de  artefatos,  que  podem  ser  utilizados  de  forma

integrada ou não. Resultando em um protótipo que pode ser a base inicial para a construção

do sistema, ou pode simplesmente servir para refinamento de requisitos, técnica apoiada por

Brooks[BROOKS86].

A figura 1 mostra uma visão superficial do processo de geração de artefatos.

Dentre os artefatos gerados estão:

– Classes de negócios;

– Classes básicas;

– Interfaces com Usuário;

– Documentação de código;

Estes artefatos são adicionados a uma instância do framework de apoio a construção

de aplicações, principalmente voltadas à web.

A figura 2 mostra a divisão conceitual em alto nível do ClassGenerator, mostrando o

que cada parte da ferramenta gera.

Figura 1: Visão do processo de geração.
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Se os artefatos gerados forem adotados como base do sistema podem haver mais

iterações. Para adicionar mais funcionalidades, mais especificamente, novos métodos nas

classes de negócio, e eventualmente novas interfaces. Todas as classes geradas, excetuando-

se as do framework, de preferência serão mantidas pelo ClassGenerator. 

A arquitetura dos sistemas gerados pela ferramenta é OO e segue alguns padrões de

projeto. Esta arquitetura é flexível a ponto de permitir que o desenvolvedor modifique ou

adote outros padrões. 

O  desenvolvedor  não  é  obrigado  ao  uso  eterno  da  ferramenta,  podendo  apenas

utilizá-la como um gerador de código. Os artefatos gerados também são flexíveis a ponto de

deixar a escolha do desenvolvedor, plataformas, BDs, padrões, etc.

Os principais objetivos do ClassGenerator são:

• Gerar e manter boa parte do sistema;
• Estabelecer  um  padrão  que  vise  qualidade  e  produtividade,  e  de  fácil

aprendizado;
• Transferir  esforços  para  as  atividades  essenciais  do  desenvolvimento  do

software, principalmente para especificação, projeto e teste;
• Diminuir a replicação de código, deixando públicas as interfaces disponíveis;
• Diminuir  a  incidência  de  erros,  fazendo  o  controle  de  parte  das  atividades

acidentais do desenvolvimento;
• Dividir bem as responsabilidades de cada aspecto de um sistema, fazendo com

que  o  framework integrado  à  ferramenta  consiga  responder  a  maioria  dos
aspectos que não devem ser gerados automaticamente;

• Deixar  livre  o  desenvolvedor,  fazendo  com  que  o  mesmo  utilize  toda  sua
criatividade,  sob  qualquer  estrutura,  framework,  tecnologia  ou  mesmo
plataforma.

Figura 2: Divisão conceitual da ferramenta.
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A  interface da ferramenta  é  web,  podendo ser  utilizada  em qualquer navegador,

como  Monzilla  FirefoxTM e Internet  ExplorerTM,  e  pode  rodar  localmente  ou  em  um

servidor, o que é recomendado quando o desenvolvimento é em equipe.

As seções a seguir descrevem os artefatos gerados, sua arquitetura e relacionamentos

e o framework integrado.

3.1 Artefatos Gerados
Os artefatos gerados pela ferramenta devem seguir alguns pré-requisitos:

• Exercer  estritamente  suas  responsabilidades,  que  devem  ser  claras  e  bem

definidas;

• Ser mais eficiente possível;

• Ter o código o mais legível possível.

A  tabela  3  apresenta  os  tipos  de  artefatos  gerados,  sua  descrição  e  os  artefatos

pertencentes ao tipo.

Tipo Descrição Classes/Denominação

Classes de
negócios

Classes que se responsabilizam pela
interface com os aspectos relativos a
mapeamento objeto-relacional e regras
de negócio.

Fachada, Cad e CadBD

Classes
básicas

Classes comuns, que obedecem duas
regras simples: ter um construtor público
e todo acesso aos atributos é feito por
métodos no estilo get e set.

Básica

Interfaces com
Usuário

São as interfaces de interação com os
usuários.

Cadastro(cad), Edição
(edit), Administração(adm),
exclusão(del) e detalhe
(det)

Documentação
de código

Documentação estilo phpDoc e javaDoc.

Tabela 3: Tipos e descrição dos artefatos gerados

Quando gerados os artefatos se comunicam, e se corretamente modelados, resultam

em um protótipo que já pode ser utilizado. 

Para se conseguir isso eles seguem algumas regras, que agem de maneira integrada,

que são:

• Regras Arquiteturais;

• Regras de Mapeamento Objeto-Relacional;

• Padrões de Projeto;
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• Outras Regras mais específicas(Padrões de Programação e ligadas à tecnologias).

3.1.1 Arquitetura

As classes geradas seguem a arquitetura em três camadas e o padrão de projeto

Facade [GAMMA00]. Esta Arquitetura estabelece as seguintes camadas: 

• Interface, que recebe as requisições dos usuários, tratando os dados no seu nível,
enviando e recebendo da camada de regra de negócio;

• Regra de  negócio,  que trata  os  dados,  de acordo com as regras,  enviando e
recebendo da camada de banco de dados, realizando também o mapeamento
objeto-relacional;

• Banco  de  dados,  que  realiza  o  acesso  centralizado  ao  banco,  tratando  as
transações  e  acessos,  retornando  os  resultados  para  a  camada  de  regra  de
negócio;

A figura 3 descreve uma arquitetura abstrata na forma de um diagrama UML que

ilustra o inter-relacionamento das classes citadas. 

Figura 3: Diagrama de classes UML que descreve a arquitetura abstrata dos
artefatos.

A arquitetura proposta não é a única que pode ser perfeitamente utilizada com os

artefatos gerados, ela pode ser combinada com outras arquiteturas. Em um dos estudos de

caso  é  apresentado  uma  aplicação  que  utiliza  também  o  padrão  MVC(Model-View-

Controller)[GAMMA00], que em alguns casos será a melhor opção para definição de uma

arquitetura de classes e responsabilidades.

3.1.2. Estrutura interna das classes

A estrutura das classes e arquitetura básica foram baseadas no trabalho de Viana e

Borba  [VIANA99]  e  abstraem  o  problema  de  mapeamento  entre  o  BDR  e  o  sistema

orientado a objetos (SOO), citado também em [MURTA01]. Esta estrutura combinada com

a  arquitetura  proposta  torna  possível  obter  uma implementação  OO  pura  e  persistente,

CadBD

Conexao

Cad

Basica

Regra de Negócios Banco de Dados
Interface

Fachada



34

correspondendo fielmente à analise e projeto OO[VIANA99].

A programação de regras de negócio orientada a objetos, envolverá estritamente as

classes Fachada e Básica, as outras classes farão o papel de interface com banco de dados e

farão comunicação com a Fachada, deixando transparente o acesso e manipulação com o

BDR.

A tabela 4 apresenta a utilidade, responsabilidade e vantagem de cada tipo de classe

gerada.

Tipo da
Classe

Utilidade Responsabilidade Vantagem

Básica

Descreve  a  estrutura
de  dados  de  cada
tabela mapeada.

Fornece  os  atributos  e  um
método set e get para cada um
destes  últimos,  além  de  um
setAll,  que  edita  todos  os
atributos.

Melhor
modularidade  e
encapsulamento.

Fachada

Interface  única  para  o
sistema.  Todos  os
métodos  que  se
comuniquem  com  o
Banco  de  Dados  estão
declarados  nesta
classe.

Instancia um objeto da classe
Cad  e  chama  o  método
correspondente. Retorna o que
foi retornado pela classe Cad.

Maior  facilidade
de  utilização  e
manutenção.

Cad

Faz  o  mapeamento
entre o BD e o SOO.

Instancia  a  classe  CadBD  e
chama  o  método
correspondente,  e  verificando
se houve retorno.

Torna
transparente  o
mapeamento
Objeto-
Relacional.

CadBD

Conecta  com  o  BD  e
executa os comando no
mesmo.

Instancia um objeto da classe
conexão, que faz conexão com
o banco, executa os comandos
SQL, tratando o retorno.

Centraliza  os
comandos  SQL
que pertencem a
uma tabela.

Tabela 4: Classificação e descrição de cada tipo de classe.

Além de gerar uma estrutura, a ferramenta também gera os métodos básicos de todas

as classes da arquitetura.

As classes geradas por ClassGenerator, por padrão, incluem os métodos:

• Inserir[NomeClasse] - Tem como parâmetro um objeto da classe em questão,
e retorna um zero ou o último id inserido, caso seja uma sequência, do
contrário retorna um booleano;

• GetAll[NomeClasse] - Não exige parâmetros e retorna todos os registros de
uma tabela ordenados, transformados em um vetor de objetos, ou retorna um
vetor vazio;

Além disso, se a tabela possuir a chave primária, são gerados também:
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• Alterar[NomeClasse]  -  Tem  como  parâmetro  um  objeto  da  classe  em
questão, e retorna um booleano;

• Excluir[NomedaClasse]  -  Tem  como  parâmetro  um  objeto  da  classe  em
questão, e retorna um booleano;

• Get[NomedaClasse] - Tem como parâmetro a chave primária da tabela;

A classe Básica se utiliza também de um mapeamento de tipos. A tabela 5 apresenta

como é a classificação e transformação para os tipos das linguagens.

Tipo no BD Categoria Tipo
PHP/Phyton

Tipo
Java

VARCHAR - CHAR string String String

TEXT  -  TINYTEXT  -  MEDIUMTEXT  -
LONGTEXT

long string String String

TINYINT - SMALLINT - MEDIUMINT - INT
- BIGINT

int long int

FLOAT - DOUBLE - DECIMAL float double double

DATE - DATETIME date String String

TIME time String String

YEAR year int int

ENUM - SET - TIMESTAMP especific type String String

BLOB  -  TINYBLOB  -  MEDIUMBLOB  -
LONGBLOB

file String String

Tabela 5: Mapeamento de tipos e classificação.

Os tipo na linguagens que não são  type-safe  por padrão, como PHP e Phyton, não

são  declarados.  Pois  este  é  o  padrão  de  programação  adotado  pela  comunidade  de

desenvolvedores destas tecnologias.

As categorias descritas serão utilizadas em diversos mapeamentos que a ferramenta

realiza, principalmente na área das interfaces, validação e documentação.

3.1.3. Mapeamento objeto-relacional

A proposta de mapeamento feita pela ferramenta é realizada com a preocupação de

manter os princípios da orientação a objetos, contribuindo para a obtenção de reusibilidade

e extensibilidade, e minimizando o impacto em eficiência, como cita Viana[VIANA99].

Existem diversos mecanismos de mapeamento objeto-relacional,  bem como APIs

(Application Programming Interfaces) que objetivam integrar uma LPOO com BDR. Suas

utilizações, porém, devem ser feitas de forma criteriosa, para que não se corra o risco de

perder os benefícios da OO[VIANA99].
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Algumas  características  como  performance,  confiabilidade  e  transparência,  se

utilizadas de maneira desequilibrada podem gerar mapeamentos “degenerados”, e que não

vão alcançar o seu objetivo por completo[LOZANO05]. 

O ClassGenerator utiliza uma API intrusiva.  Embora a Classe Básica esteja livre

para sua melhor formação, ela deve estar “sincronizada” com as chamadas feitas pela classe

Cad. Isto deve ser feito para uma utilização otimizada da ferramenta, mas não é uma regra.

Se a ferramenta foi utilizada apenas como um gerador de código a API do ClassGenerator

se torna não intrusiva. 

A ferramenta não prende o usuário ao seu modelo de mapeamento objeto-relacional,

as classes são geradas em um padrão que pode ser modificado ou estendido, porém se forem

modificados a ferramenta ficará impossibilitada de manter os artefatos automaticamente.

Para geração da API de mapeamento, são levantados em consideração os seguintes

aspectos:

• Utilizar os benefícios da Orientação a Objetos;

• Utilizar os benefícios de um BD Relacional;

• Deixar transparente as operações em um Banco de Dados relacional;

• Possibilitar a utilização otimizada de padrões de projeto;

• Amenizar e facilitar a transição da fase de análise para o projeto orientado à

objetos.

Partindo de um projeto bem feito, com um diagrama de classes e posteriormente um

diagrama entidade-relacionamento normalizado, a ferramenta segue as seguintes regras para

geração e manutenção das classes, a partir de um esquema de BD:

• Cada tabela é transformada em uma classe do tipo Básica;

• Para cada classe básica criada são criadas também:

• Uma classe do tipo CadBD;

• Uma classe do tipo Cad ;

• Os métodos de acesso na classe Fachada.

A  classe  Cad,  ficará  responsável  pelo  mapeamento  da  classe  Básica  pra  os

parâmetros da classe CadBD.

As  implementações  de  agregação,  herança,  e  relacionamentos  mais  complexos

podem ser implementados via a arquitetura Fachada.

As classes podem ser utilizadas tanto em aplicações  web, cliente-servidor, quanto

em aplicações  que executam em cliente  convencional  (também denominadas  aplicações
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desktop). As classes podem ser geradas nas linguagens PHP [PHP], Java [JAVA] e Phyton

[PHYTON]. 

3.1.4. Estrutura interna das interfaces

O ClassGenerator gera  interfaces web,  que realizam as operações básicas em um

sistema de informação, e têm o objetivo de ser a base do sistema. Estas interfaces não são

mantidas  pelo  gerador,  portanto,  quase sempre  após  a  geração haverá a necessidade  de

manutenção da interface. Em novos processos de geração, o desenvolvedor terá que optar

em adotar a nova versão da interface ou modificar a primeira versão.

Há diversas “implementações ad hoc” de interfaces web, feitas por desenvolvedores

ou ferramentas RAD. Os principais problemas nestas implementações são:

• Despadronização do código;

• Alta dependência e mistura de códigos de diferentes linguagens,  como PHP,

HTML, CSS e JavaScript;

• Manutenção  difícil,  modificações  globais  geralmente  vão  implicar  vários

documentos.

As interfaces, geradas na linguagem XHTML[W3C], seguem:

• A arquitetura básica estabelecida pelo gerador, mas podem ser adaptadas para

novas arquiteturas como o MVC;

• Uma estrutura de  templates, pré definida. Esta estrutura é flexível a ponto de

aceitar novas modificações;

• O conceito  de  Tableless[TABLELESS],  utilizando  uma folha  de  estilo  CSS

[CSS].

A objetivos da utilização destes padrões é flexibilizar ao máximo o desenvolvimento

e manutenção de interfaces  web. Além de amenizar ao máximo as dependências entre os

códigos  de  diferentes  tecnologias.  Assim  dividindo  bem  as  responsabilidades,  como

formatação e apresentação,  interface e regras de negócio,  interface e validação no lado

cliente.

Abaixo  as  figuras  4  e  5  apresentam  respectivamente  a  “visão  ad  hoc” de  um

documento web e a visão do ClassGenerator do mesmo documento.
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A figura 6 mostra a estrutura HTML que é gerada, integrada com um código em

PHP, pra demostar como a estrutura do template é feita.

Figura 4: Um Documento Web numa “visão ad
hoc”.

Figura 5: Um Documento Web numa visão do
ClassGenerator.
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O template divide as principais partes do código, em:

• Declarações de Cabeçalho HTML(Linha 3 da Figura 6);

• Cabeçalho do Conteúdo(Linha 6 da Figura 6);

• Conteúdo(Linha 8 da Figura 6);

• Rodapé do Conteúdo(Linha 10 da Figura 6);

Esta  divisão  no  template possibilita  a  manutenção  do  cabeçalho,  rodapé  ou  das

declarações do documento HTML, modificando apenas o próprio template, além de focar o

desenvolvedor para que construa ou mantenha apenas o conteúdo do documento. Ela foi

definida pela empresa Abstract BI[ABSTRACT].

A técnica de Tableless, isenta o desenvolvedor de das formatações de um layout. O

Layout é desenvolvido na folha de estilo CSS, possibilitando ao desenvolvedor a construção

de um documento HTML apenas com TAGs Simples, o que é uma prática recomendada

pela W3C[W3C]. 

A  tabela  6  apresenta  os  tipos  de  interfaces geradas  pelo  ClassGenerator  e  suas
respectivas responsabilidades e nomenclaturas.

Tipo Responsabilidade Nomenclatura

Cadastro Faz o cadastro de um objeto. cad[NomeClasse]

Edição Faz a edição de um objeto. edit[NomeClasse]

Exclusão Faz a exclusão de um objeto. del[NomeClasse]

Administração Lista  os  objetos  do  banco  e  disponibiliza  as
operações sobre os mesmos.

adm[NomeClasse]

Detalhe Exibe os detalhes de um objeto. det[NomeClasse]

Tabela 6: Lista das interfaces geradas e suas responsabilidades.

Na sua  geração,  as  interfaces seguem basicamente  duas  regras:  de  criação  e  de

Figura 6: Estrutura de um documento HTML gerado.
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otimização. As regras de criação objetivam simplesmente em que condições acontecerão a

criação  das  interfaces.  Já  as  regras  de  otimização  objetivam  melhorar  a  criação  das

interfaces com regras de mapeamento. Tentando aproximar a versão gerada da versão final

da interface.

As regras de criação são simples, elas descrevem como serão geradas as interfaces:

• Cada tabela tem uma tela de cada tipo, apresentados na tabela 6;

• A princípio, cada campo será um elemento de interface na tela;

As  regras  de  otimização  agem  sobre  as  regras  de  criação  melhorando  e

complementando as  interfaces em três pontos: Se existirá ou não o elemento, qual o tipo

que ele será e se ele vai ter alguma restrição.

A tabela 7 apresenta o mapeamento que é gerado para otimização das  interfaces.

Este mapeamento tem como base as categorias definidas na tabela 5.

Categorias Validação Tipo Elemento HTML Limita caracteres

string não text sim

long string não textArea sim

int int text sim

float não text sim

date data text sim

time hora text sim

year int text sim

especific type não text não

file não file não

Tabela 7: Mapeamento que descreve as regras de otimização.

A  validação  da  interface,  do  lado  cliente,  é  feita  pela  linguagem  JavaScript

[JAVASCRIPT], há uma classe que faz parte do framework integrado que centraliza o papel

de validação e máscaras pra campos.

É importante frisar que a validação é feita no documento HTML, mas o seu código

não é preso as tags dos formulários. As modificações no comportamento dos objetos5 é feito

através de atribuições tardias ou em tempo de execução, para se obter a separação do código

de um formulário e o código de validação JavaScript.

A tabela 7, mostra também as restrições quanto ao tipo e ao conteúdo, se pode ser

nulo ou não.

Além da criação da interface e sua validação, também é gerado o código dinâmico,

5Sob a ótica do HTML, seriam os elementos do formulário.
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ou código que  será  executado no  servidor,  apenas  para  a  linguagem PHP.  Abaixo  está

descrito o que é gerado em cada tipo de tela:

• Cadastro: Quando são enviados os dados do formulário o software cria um objeto do

classe em questão e chama o método inserir da classe Fachada;

• Edição: Quando é requerida a página, um objeto da classe em questão é criado, colocado

na sessão, ou deixado disponível em memória,  e são mostrados os atributos que não

pertencem a  chave-primária,  quando é  enviado os  dados  deste  formulário  o  arquivo

recupera o objeto da sessão e chama o método alterar da classe Fachada.

• Exclusão:  Quando é requerida a  página,  um objeto  da  classe em questão  é  criado e

chamado o método excluir da classe Fachada.

• Administração: Quando é requerida a página, os objetos da classe em questão são criados

e seus atributos são impressos na página.

• Detalhe: Quando é requerida a página, o objeto da classe em questão é criado e seus

atributos são impressos na página.

3.2. O framework integrado
Apenas os artefatos gerados pelo ClassGenerator não resolvem todos os aspectos

básicos do desenvolvimento de um sistema de informação. Pra complementar a integração e

disponibilizar outras funcionalidades aos desenvolvedores, há um framework integrado com

a ferramenta. 

Este  framework,  que  está  implementado  em  PHP, se  responsabiliza  por  alguns

aspectos importantes no desenvolvimento, como:

• Camada de abstração do BD;

• Controle, mecanismo de log e aviso de erros em tempo de execução;

• Comunicação via e-mail;

• Controle e fluxo de mensagens de usuários;

• Validação de interfaces;

• Controle de códigos e estados;

• Funções extras de interface;

• Estilos de interface;

A camada de abstração de BD, se refere a um artifício de se utilizar diversos BDs,

sem alteração na API de acesso. 

O controle e mecanismo de erros basicamente consiste em gravar e avisar quando



42

um erro em tempo de execução acontece.

A comunicação via e-mail é uma classe que implementa o protocolo SMTP e deixa

transparente o envio de e-mails para o desenvolvedor.

O controle de fluxo de mensagens se responsabiliza pela centralização e recuperação

das mensagens que são mostradas para o usuário.

A validação de interfaces é feita pela classe FormContext, desenvolvida por Rafael

Mauro,  desenvolvedor  da  Abstract  BI[ABSTRACT].  Esta  classe  foi  implementada  em

JavaScript, e contempla aspectos referentes as máscaras em campos HTML também. Sua

principal vantagem é a atribuição de eventos em tempo de execução, além da organização e

vantagens providas pela OO.

O controle  de códigos  e estados fica centralizado em uma classe  e seu uso fica

estritamente provido pela mesma, o que vai trazer mais legibilidade ao código, bem como

mais facilidades a manutenção do software.

As funções extras de  interface estão centralizadas em um arquivo  JavaScript, que

provê funcionalidades importantes de interfaces HTML e abstrai as chamadas JavaScript.

Os estilos de interface estão descritos em arquivos na linguagem CSS e dão suporte

a técnica de Tableless, podendo ser mudado o arquivo e automaticamente o software toma

outro padrão de interface. O que vem facilitar a manutenção.

3.3. Detalhes da implementação do ClassGenerator
A ferramenta foi  implementada nas linguagens PHP e HTML, e utiliza o SGBD

MySQL, possibilitando assim a sua utilização em diversas plataformas.

A implementação foi feita com ênfase nos seguintes pontos:

• Flexibilidade na implementação de novos documentos;

• Facilidade nas personalizações das regras de mapeamento em geral;

• A boa legibilidade do software, que tornou menor a curva de aprendizado de

novos desenvolvedores da ferramenta;

• A flexibilidade na inclusão de novos módulos, por deixar uma base pronta e um

padrão fixo para inserção de novos módulos.

3.4. Instalação e configuração
Para instalar a ferramenta, você deve ter em seu computador um servidor web, o

SGBD MySQL e o PHP instalados. Não há requisitos mínimos pra rodar a ferramenta, se os
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seu computador puder rodar os softwares acima citados o gerador irá rodar também.

Para instalar baixe o arquivo class.zip e siga os passos:

1. Descompacte o arquivo na pasta do servidor web;

2. Descompacte o arquivo class/classes/adodb.zip na pasta class/classes;

3. Crie um BD com o nome class e execute o arquivo class/documentacao/SQL/class.sql

com as instruções SQL, para criação das tabelas e registros básicos;

4. Modifique o arquivo class/classes/class.Conexao.php,  e informe o login e a senha do

usuário do BD;

5. Dê permissão de escrita para o usuário do servidor web(Se for o Apache no Linux, por

exemplo, possivelmente será o login apache) na pasta class/arquivos;

6. Agora teste. ex.: http://localhost/class;
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4. ESTUDOS DE CASO

Nos estudos de caso são apresentados sistemas com características distintas e que

abordam a maioria dos principais problemas enfrentados na contrução de SI. O objetivo é

demonstrar como funciona a ferramenta e como ela é capaz de resolver os problemas do

desenvolvimento. A abordagem não irá tratar a fundo de outras fases do ciclo de vida do

software.

Os sistemas são:

– SAPP , Sistema de apoio a página pessoal;

– asSAI, Sistema Aduaneiro Integrado[ABSTRACT];

– Portal, Sistema do Portal da Amazônia[PORTAL];

É  importante  frisar  que  apenas  no  SAPP  serão  apresentados  mais  detalhes  do

desenvolvimento, nos demais serão apenas citados os problemas e como a ferramenta apóia

a resolução dos mesmos.

4.1. SAPP – Sistema de Apoio a Páginas Pessoais

Este  primeiro estudo objetiva demonstrar  como se  utiliza  o  ClassGenerator,  está

classificado  como  um  projeto  simples,  mas  que  envolve  diversos  problemas  no

desenvolvimento de SI.

O SAPP,  é um sistema que apoia a construção de páginas pessoais, controlando6

alguns conteúdos básicos para a criação de uma página pessoal.

4.1.1. Descrição do sistema

O sistema deve realizar as seguintes tarefas:

– Controle de Apresentações;

– Controle de  Artigos;

– Controle de Arquivos;

– Controle de Notícias;

Podemos dividir em dois perfis de usuários que utilizam o sistema: um privado, que

será do usuário dono do site; e o outro público, que serão dos usuários visitantes do site.

O perfil  público terá acesso a página principal  e  as  visões disponíveis  por esta

página.

6Inserir, alterar e exlcuir.
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A figura  7  apresenta  o  caso  de  uso  do  perfil  privado,  onde  estão  as  principais

funcionalidades internas do sistema e a iteração com o ator dono do site.

A figura 8 apresenta o caso de uso do perfil público, onde estão as funcionalidades

permitidas para o ator visitante.

A figura 9 apresenta um diagrama de classes UML do sistema, onde estão presentes

tanto  as  classes  persistentes,  quanto  as  não  persistentes.  Este  será  a  base  do  diagrama

entidade-relacionamento.

Figura 7: Diagrama de caso de uso do perfil privado.

Figura 8: Diagrama de caso de uso do perfil público.
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No diagrama de classes não estão presentes as classes que serão adicionadas pelo

gerador, bem como nenhuma classe do framework integrado.

A figura 10 apresenta o diagrama entidade-relacionamento que tem como base o

diagrama de classes e segue as regras de mapeamento da ferramenta.

Figura 9: Diagrama de Classes básico do SAPP.
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Com objetivo de maior entendimento do problema são apresentados os diagramas de

robustez UML. 

A figura 11 apresenta o diagrama de robustez principal do sistema de gerência. Nele

são apresentadas como se procedem as possíveis interações do ator Dono do  site  com a

parte de gerência do sistema.

Figura 10: Diagrama de Entidade Relacionamento do SAPP.



48

Depois  do  processo  de  login  e  autenticação  o  usuário  terá  as  opções  do  menu

disponíveis. 

A figura 12, apresenta o diagrama de robustez que mostra uma das visões do caso de

uso Gerenciar Links. Este diagrama é similar ao diagrama de robustez que detalha o caso de

uso Gerenciar Notícias.

Figura 12: Diagrama de robustez do caso de uso Gerenciar Links.

A figura 13, apresenta o diagrama de robustez que detalha o caso de uso Gerenciar

Apresentações. Este diagrama é similar ao diagrama de robustez que detalha o caso de uso

Gerenciar Artigos.

Dono do Site Login Autentica Usuário

Gerênciar Notícias

Gerênciar Links

Gerênciar Apresentações

Menu

Gerênciar Artigos

Figura 11: Diagrama de robustez UML principal do sistema.

Dono do Site Mostra Links Link

Editar Link Altera Link

Administrar Links

Cadastrar Link Insere Link
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Figura 13: Diagrama de robustez do caso de uso Gerenciar Apresentações.

A parte  pública  do site  pode ser  acessada pelo ator  visitante.  Nesta  parte  ficará

disponível as visualizações dos conteúdos.

A figura 14, apresenta o diagrama de robustez que detalha o caso de uso do perfil

público. 

Insere Apresentação

Mostra Apresentações

Editar Apresentação

Altera Apresentação

Detalhar Apresentação

Presentation

Mostra Apresentação

File

Administrar Apresentações

Dono do Site

Cadastrar Apresentação
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Figura 14: Diagrama de robustez que detalha o caso de uso do perfil público.

4.1.2 Geração dos Artefatos

Para gerar os artefatos acesse o ClassGenerator. Na tela inicial são listados os BDs

visíveis pelo usuário configurado na conexão.

O processo de geração começa ao se escolher um BD, como mostra a figura 15.

Figura 15: Tela inicial da ferramenta.

Visitante

Contabiliza Acesso Counter

Mostra Últimas Notícias News

Mostra Links Principais Link

Página Principal

Lista de Apresentações

Lista de Artigos

Presentation

Paper
Mostrar todos os Artigos

Mostrar Todas 
Apresentações

File
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O segundo passo é a configuração dos artefatos que serão gerados, como mostra a

figura 16.

Figura 16: Configuração dos artefatos que serão gerados.  

Para configurar os artefatos existem alguns pontos, que estão destacados na figura 16

e descritos abaixo:

1.  Home é um link para voltar para tela inicial, e Novos Métodos é o link de

manutenção dos artefatos, para adicionar novos métodos, além dos padrões;

2.  Deve-se informar se a necessidade de se gerar classes e a linguagem em que

serão geradas;

3.  Deve-se  informar se  a  necessidade de se gerar as  interfaces  e  o  padrão de

interface que serão gerados, no caso, Icone ou Assai;

4.  Deve-se informar o padrão de nomenclatura do BD, caso não seja  nenhum

destes o ClassGenerator não conseguirá gerar no padrão de nomenclatura dele;

5.  Deve-se informar se há um BD para mapeamento de nomenclatura de campos,

funcionalidade utilizada mais na reengenharia ou refatoração de código;

Após  a  configuração  e  a  confirmação  da  geração,  o  ClassGenerator  mostrará

algumas mensagens em sua tela de confirmação, como mostra a figura 17.
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Figura 17: Tela de Confirmação da geração dos artefatos.

Após a geração temos os artefatos iniciais, que serão a base do do SAPP. Abaixo a

figura 18 mostra a tela de administração de notícias que foi gerada.

Figura 18: Tela de administração de notícias originalmente gerada.

A tela de administração de notícias lista todas as notícias e lista as opções que o

usuário pode realizar com estas. Automaticamente a ferramenta disponibiliza as operações

de edição, exclusão e ver os detalhes.

A listagem  1 apresenta o trecho de código dinâmico da interface de administração

de notícias, apresentada na figura 18.
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1<? 
2  include_once dirname(__FILE__).'/classes/class.Fachada.php';
3  session_start();
4
5  $fachada = new Fachada();
6  $numPag = ($_GET['pag'])?$_GET['pag']:0;
7  $vetNews = $fachada->getAllNews( 

$numPag*Constante::getMaxRegistrosPag(),
Constante::getMaxRegistrosPag()
);

8
9  $paginacao = new Paginacao($_SESSION['lastSQL'],
 "admNews.php",$numPag,Constante::getMaxRegistrosPag());
10?>

Listagem 1: Código dinâmico da página de administração de notícias.

A parte dinâmica, do código da interface, é simples, como mostra a listagem 1. Tem

dois objetivos: Criar o vetor de objetos notícias com os registros vindos do BD e configurar

uma possível paginação de resultados.

Essa  paginação  é  feita  pela  classe  Paginacao,  do  framework  integrado  com  a

ferramenta,  e  de  maneira  simples,  realiza  sua  função  a  partir  de  um  SQL  e  das

configurações da página, como mostra a linha 9 da listagem 1.

Para  preencher  o  vetor  de Notícias  com os dados  do BD,  é  chamado o método

getAllNews  da classe Fachada, como mostra a linha 7, e são passados como parâmetros o

número do primeiro registro e o número de registros que serão recuperados, possibilitando

assim a paginação.

A  figura  19  apresenta  um diagrama de  seqüência  que  mostra  as  ações  que  são

executadas a partir da chamada do método getAllNews.

Figura 19: Diagrama de seqüência do processo de pesquisa do método getAllNews.

A listagem 2  apresenta  o  trecho  de  código  da  classe  Fachada  que  representa  o

método getAllNews.
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  function getAllNews($ini=NULL, $num=NULL) { 
    $cadNews = new CadNews();
    return $cadNews->getAllNews($ini, $num);
  }

Listagem 2: Método getAllNews na classe Fachada.

Neste trecho de código, a classe Fachada instância um objeto da classe CadNews e

chama o método correspondente nesta classe passando os parâmetros necessários e retorna o

resultado que vem tratado da classe CadNews, fazendo assim seu papel de interface única

de acesso ao BD.

A listagem 3 apresenta o trecho de código da classe CadNews que representa o método

getAllNews.

1  function getAllNews($ini,$num) { 
2    if($rs = $this->cadNewsBD->getAllNews($ini,$num)){
3      while($va = array_shift($rs))
4        $vet[] = new News($va['idnews'], $va['idcategory'], $va

['title'], $va['text'], $va['date']);
5      return $vet;
6    }else
7      return false;
8  }

Listagem 3: Método getAllNews na classe CadNews.

A classe CadNews, recebe a requisição do método pela classe Fachada e chama o

método  correspondente  na  classe  CadNewsBD,  passando  os  parâmetros.  Se  a  pesquisa

retornar algum registro, estes são mapeados para objetos, como mostra as linhas 3 e 4, esses

objetos são inseridos no vetor e retornados ao Fachada.

A listagem 4 apresenta o trecho de código da classe CadNewsBD que representa o

método getAllNews.
  function getAllNews($ini,$num) { 
    $sql = "SELECT * FROM News";
    $sql .= " ORDER BY
                    idNews";

   if(($ini !== NULL) && ($num !== NULL))
     $sql .=" LIMIT $ini,$num";

    $rs = $this->con->execute($sql);
    return $this->con->fetch_array($rs);
  }

 Listagem 4: Método getAllNews na classe CadNewsBD.

A classe CadNewsBD, recebe a requisição do método pela classe CadNews e monta

o SQL de pesquisa no BD utilizando os parâmetros, executa esse SQL e trata o retorno,

transformando os registros em um vetor associativo que será utilizado na classe CadNews

para o mapeamento objeto-relacional.

A listagem  5 apresenta o trecho de código que representa o conteúdo da interface de
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administração de notícias.
<div id='tituloPagina'>
<div id='divImagemMarcador'>
</div>
<h1>Ger&ecirc;ncia de News</h1></div>
<FORM name='formAction' method='POST' action=''>
<TABLE>
<tr>
<th scope='col'>&nbsp;</th>
<th scope='col'>IdCategory</th>
<th scope='col'>Title</th>
<th scope='col'>Text</th>
<th scope='col'>Date</th>
</tr>
<?

if ($vetNews){
while ($news = array_shift($vetNews)){

?>
<tr>
<td><INPUT type='radio'  name='rdOpcao' value='<?=Util::Encode
($news->getIdNews())?>' class=''>
</td>
<td><?=$news->getIdCategory();?></td>
<td><?=$news->getTitle();?></td>
<td><?=$news->getText();?></td>
<td><?=$news->getDate();?></td>
</tr>
<?

}
?>
</TABLE>
<div id='botoesAcao'>
<INPUT type='button'  name='btnExcluir' value='Excluir'
class='buttonForm' onClick = 'submitForm(document.formAction,
"delNews.php",true);'>
<INPUT type='button'  name='btnEditar' value='Editar'
class='buttonForm' onClick = 'submitForm(document.formAction,
"editNews.php",false);'>
<INPUT type='button'  name='btnDetalhes' value='Detalhes'
class='buttonForm' onClick = 'submitForm(document.formAction,
"detNews.php",false);'>
</div>
<?

}else{
?>
</TABLE>
<div id='divMensagem'>N&atilde;o h&aacute; nenhum registro
cadastrado!</div>
<?

}
?>
</FORM>
<?=$paginacao->paginas()?>

Listagem 5: Código-fonte do conteúdo da tela de administração de notícias.

O conteúdo da tela de administração de notícias, lista as notícias a partir de um vetor

de objetos, que é criado na parte dinâmica do código, formatando-os em uma tabela.

Automaticamente  a  ferramenta  faz  alguns  mapeamentos  para  a  interface,  por
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exemplo, o atributo correspondente a chave-primária da tabela News(idNews) não é listado,

pois a ferramenta não lista em tela chaves-primárias que são sequências, ou auto-increment

no MySql, o que é um padrão no desenvolvimento web. Porém, se for o caso, a inserção de

mais um atributo na tabela é fácil e pode ser feita perfeitamente.

A figura 20 apresenta a tela de cadastro de notícias gerada, e ainda não modificada.

A  tela  de  cadastro  de  notícias  insere  no  BD  uma  notícias  a  partir  dos  dados

preenchidos no formulário, caso esses estejam corretos e sejam validados.

A listagem  6 apresenta o trecho de código que representa o conteúdo da interface de

cadastro de notícias.

Figura 20: Tela de cadastro de notícias gerada.
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<FORM name='frmNews' method='POST' action='cadNews.php'
onSubmit='return formulario.validaForm();'>
<TABLE>
<caption >Cadastro News</caption>
<tr>
<td class='itemForm'>idCategory:</td>
<td><INPUT type='text'  name='txtIdCategory' size='5' value=''
maxlength='5' class='textForm'>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='itemForm'>Title:</td>
<td><INPUT type='text'  name='txtTitle' size='60' value=''
maxlength='255' class='textForm'>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='itemForm'>Text:</td>
<td><TEXTAREA  name='txtText' rows='7' cols='60'
class='textForm'></TEXTAREA>
</td>
</tr>
<tr>
<td class='itemForm'>Date:</td>
<td><INPUT type='text'  name='txtDate' id='txtDate' size='11'
value='' maxlength='10' class='textForm'>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'><INPUT type='submit'  name='btnSalvar'
value='Salvar' class='buttonForm' onClick = ''>
</td>
</tr>
</TABLE>
</FORM>
</div>

 Listagem 6: Código-fonte do conteúdo da página de cadastro de notícias.

A ferramenta automaticamente gera a tela com alguns mapeamentos, por exemplo:

• O  atributo  correspondente  a  chave-primária  da  tabela  News,  por  ser  uma

seqüência automaticamente gerada, não se torna um elemento do formulário;

• Todos os campos que têm limitação de tamanho no BD, são limitados também

no formulário, pela propriedade  maxlength;

• Dependendo do tipo do campo no BD, ele se torna um tipo de elemento do

formulário HTML, como a tabela de mapeamento de tipos especifica. O campo

Text, é do tipo TEXT no BD e se torna um elemento TEXTAREA no HTML;

• Além de tipos especiais que têm formatações diferentes, como é o caso de datas.

O campo date, por exemplo, tem um tamanho e um limite específico, e será

mascarado pelo JavaScript;

Ao  conteúdo  da  tela  de  cadastro  de  notícias  é  adicionado  o  trecho  de  código

JavaScript,  que  faz  a  validação  e  formatação  de  elementos  especiais  do  formulário.  A
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listagem 7 mostra esse trecho de código.
<SCRIPT language='javascript'>
formulario = new FormContext(document.frmNews);
formulario.addCampo('txtIdCategory','IdCategory' , 'inteiro', true);
formulario.addCampo('txtDate','Data' , 'data', true);
</SCRIPT>

Listagem 7: Código JavaScript que faz a validação da página de cadastro de notícias.

Esse  trecho,  para  ser  gerado,  segue  a  tabela  de  mapeamentos de  tipos que

especifica como irá funcionar os mapeamentos para a validação e tipos  JavaScript.  Neste

trecho dois métodos são chamados, uma para validar que o campo txtIdCategory só pode ser

inteiro e que não pode ser nulo(pois o campo foi definido como NOT NULL no BD), e a

outra para validar que o campo txtDate só pode ser uma data válida, não pode ser nulo e vai

ter uma máscara de data.

Eventualmente o desenvolvedor pode adicionar várias outras regras, validações e

máscaras neste trecho de código para complementar sua interface. É interessante frisar que a

separação dessas chamadas JavaScript dos elementos HTML é muito bom, pois separa as

responsabilidades dos elementos da validação e máscaras.

Após a submissão dos dados pelo formulário e a validação dos mesmos, o trecho de

código  apresentado  pela  listagem  8,  que  representa  a  parte  dinâmica  do  página,  se

responsabilizará pela inserção no BD.
<? 
  include_once dirname(__FILE__).'/classes/class.Fachada.php';
  session_start();
  $fachada = new Fachada();
  if($_POST['btnSalvar']){
    $news = new News($_POST['txtIdNews'], $_POST['txtIdCategory'],
$_POST['txtTitle'], $_POST['txtText'], $_POST['txtDate']);
    $res = $fachada->inserirNews($news);
    $msg =($res)?1:2;
    header('location:admNews.php?msg='.urlencode($msg));
  }
?>

Listagem 8: Código dinâmico da página de cadastro de notícias.

Após receber a requisição, é criado um objeto da classe News e é chamado o método

inserirNews da classe Fachada e passado como parâmetro objeto da classe Básica News,

logo após a requisição é redirecionada pra página de administração e é passado como

parâmetro o código de uma mensagem de sucesso ou erro, esta mensagem é definida na

classe Util, pertencente ao framework.
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A figura 21 apresenta um diagrama de seqüência de uma gravação de um objeto da classe News no

BD.

A listagem 9 apresenta o trecho de código da classe Fachada que representa o

método inserirNews.
  function inserirNews($news) { 
    $cadNews = new CadNews($this->getConexao());
    return $cadNews->inserirNews($news);
  }

Listagem 9: Método inserirNews na classe Fachada.

Neste  trecho  de  código  acima,  a  classe  Fachada  instância  um objeto  da  classe

CadNews e chama o método correspondente nesta classe passando o Objeto da classe News,

do tipo básica, e retorna o resultado tratado pela classe CadNewsBD.

A listagem 10 apresenta o trecho de código da classe CadNews que representa o método

inserirNews.

1  function inserirNews($news) { 
2    return $this->cadNewsBD->inserirNews(

$news->getIdNews(), 
$news->getIdCategory(), 
$news->getTitle(), 
$news->getText(), 
$news->getDate());

3  }

Listagem 10: Método inserirNews na classe CadNews.

A classe CadNews, recebe a requisição do método pela classe Fachada e chama o

método  correspondente  na  classe  CadNewsBD,  passando  os  parâmetros,  que  são  os

atributos da classe News e não um objeto desta classe. Retornando o resultado da inserção

no BD.

Figura 21: Diagrama de seqüência da gravação de um objeto da classe News no BD.
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A listagem 11 apresenta o trecho de código da classe CadNewsBD que representa o

método inserirNews.
  function inserirNews($idNews, $idCategory, $title, $text, $date) {
    $sql = "INSERT INTO News
        VALUES('$idNews', '$idCategory', '$title',
'$text','$date')";
    return $this->executarInsAuto($sql);
  }

Listagem 11: Método inserirNews na classe CadNewsBD.

A classe CadNewsBD, recebe a requisição do método pela classe CadNews e monta

o SQL de inserção no BD utilizando os parâmetros, executa esse SQL e trata o retorno,

retornando neste caso o último id inserido.

De modo semelhante  agem os  processos  de edição e  exclusão,  já  o processo de

detalhe  do  objeto,  age  de  forma  semelhante  ao  de  administração  de  um  determinado

conjunto de objetos.

4.1.3. Adaptação e extensão do sistema

A partir da base gerada do sistema foram feitas as modificações necessárias para o

seu funcionamento. A figura 22 apresenta um diagrama UML com esteriótipos da WAE

que  descreve  superficialmente  a  parte  de  gerência  dos  conteúdos  do  SAPP.  Mostra

principalmente como se comunicam os artefatos em produção.

Figura 22: Diagrama UML WAE que descreve superficialmente a gerência do SAPP.
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A ferramenta gera um software que freqüentemente precisa ser aperfeiçoado para

tratar  dos  requisitos  específicos  de  um projeto.  Portanto,  a  ferramenta  permite  que  um

usuário cadastre um novo método,  através  do registro do seu nome,  seus parâmetros,  o

comando SQL associado, o tipo de retorno e a classe associada. A figura 23 e 24 mostram

respectivamente  as  telas  que  compõe o  processo  de  cadastro  de  um método no padrão

adotado pela ferramenta.

Figura 23: Tela de cadastro de um método.

Figura 24: Tela de cadastro de parâmetros.

Com novos métodos cadastrados,  foram sendo adaptadas as interfaces  e códigos

gerados para que resultasse nas telas de produção do sistema.

A figura 25 apresenta a  tela de administração de notícias já modificada.
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A figura 26 apresenta a  tela de cadastro de notícias já modificada.

Figura 26: Tela de cadastro de notícias em produção.

A figura 27 apresenta a tela de cadastro de apresentações modificada, onde pode-se

perceber a implementação do combo box que lista as categorias.

Figura 25: Tela de Administração de notícias em produção.
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A figura 28 apresenta a tela de detalhes da apresentação, formata e mostrando dados

da categoria e do arquivo ligado à apresentação.

Figura 28: Tela de detalhes da apresentação em produção.

A figura 29 apresenta a interface pública de acesso as apresentações, implementada

na página pessoal. Nela está a listagem das apresentações e os links de acesso ao arquivo

ligado as mesmas, bem como os seus dados formatados.

Figura 27: Tela cadastro de apresentações em produção.
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A figura 30 apresenta a página principal do site pessoal, onde as notícias cadastradas

no SAPP são apresentadas  resumidamente.

4.1.4. Conclusão

De fato, houve melhoras no processo de desenvolvimento, onde podemos citar:

– Um bom aumento da velocidade de desenvolvimento;

– Uma padronização de arquitetura e código;

– Diminuição ou isenção, dependendo do caso, de teste nos artefatos gerados.

Figura 29: Tela de acesso a apresentações  no site pessoal.

Figura 30: Tela principal da página pessoal.
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Neste estudo de caso foram gerados aproximadamente 90% da aplicação, isto porque

houve pouca implementação de regras e novas visões, como a implementação da visão das

últimas notícias na página principal. Não foi gerada nenhuma classe ou interface que não foi

utilizada, por não haver nenhuma entidade passiva, ou seja,  que não terá uma interação

direta do cliente, ou mesmo, não haver nenhum relacionamento n x m.

Sendo assim, a utilização do gerador neste estudo de caso foi otimizada, resultando

em um bom produto e com boa extensibilidade.

4.2. asSAI(Sistema Aduaneiro integrado)

O asSAI é um sistema web que tem como objetivo o controle das atividades de um

porto. Foi desenvolvido pela empresa Abstract, na qual o autor deste trabalho participou

diretamente do processo de desenvolvimento.

Este  sistema  teve  algumas  características  importantes   no  desenvolvimento  que

deve-se  ressaltar:

– Sistema de médio-grande porte7;

– Desenvolvimento em equipe;

– Poucas regras de negócio, mas regras complexas e repetitivas;

– Muitos relatórios;

– Poucas visões para cada entidade;

– Muitas mudanças no decorrer do projeto.

O  processo  de  desenvolvimento  adotado  foi  iterativo  e  incremental,  porém este

processo  seguiu  regras  formais  somente  até  a  segunda  iteração,  o  que  dificultou  a

implantação e a publicação da versão final, ou a versão acordada com o cliente.

Os  clientes  não  possuíam  um  processo  de  funcionamento  bem  definido,  o  que

dificultou bastante a definição final dos requisitos, e o que implicou em muitas mudanças

durante o desenvolvimento.

O sistema foi desenvolvido sob as tecnologias PHP, XHTML, CSS e MySQL. Pois

havia  o  requisito  de  independência  de  BD,  Navegador  Web e  Sistema  Operacional  no

Servidor.

Foi avaliado qual arquitetura deveria ser utilizada, ao final restaram duas opções:

– A  arquitetura  padrão  do  ClassGenerator,  adicionando  a  classe  Fachada,  a

7Sistema que tem entre 70 e 90 entidades.
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responsabilidade de centralizar as poucas regras de negócio;

– A arquitetura MVC(Model-View-Controller),  modificada e combinada com o

padrão Front Controller.

Considerando os requisitos foi adotada a primeira opção, pois a escolha da segunda

opção traria uma complexibilidade extra não justificada em comparação com a primeira.

A ferramenta gerou aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do código total do

sistema, porém a parte do código que não foi gerada é bem mais complexa que a parte

gerada, devido as regras de negócio, por isso 50% de código gerado não necessariamente

implica em 50% da aplicação pronta.

A ferramenta possibilitou uma comunicação eficiente na fase de desenvolvimento do

sistema,  devido a publicação e  documentação de todos  as métodos/consultas  que foram

adicionadas  no decorrer  do projeto,  o  que resultou  numa maior  independência  entre  os

desenvolvedores, num menor índice de código replicado e menor tempo de resposta pras

modificações em baixo nível.

O padrão adotado pela ferramenta facilitou no desenvolvimento de relatórios, um

ponto importante deste sistema. Basicamente o relatório se tornava um método novo no

início do projeto, o que foi diminuindo no decorrer do projeto, quando a taxa de reutilização

de métodos foi crescendo.

Enfim, a utilização do gerador foi de extrema importância para que ao fim do projeto

considerássemos o produto de alta qualidade e proporcionasse uma boa extensibilidade ao

mesmo.

4.3. Portal da Amazônia
O desenvolvimento de um Portal web é um dos tópicos mais abordados atualmente

na  área  de  desenvolvimento  de  software.  As  ferramentas  desenvolvidas  para  fazer  o

gerenciamento  do  conteúdo  de  portais  possibilitam  o  desenvolvimento  natural  e

disseminação  de  conhecimento  sem  um  conhecimento  prévio  das  tecnologias  de

desenvolvimento de páginas para a internet. 

A idéia principal do Portal da Amazônia é disponibilizar para o público acadêmico e

para a comunidade, de modo geral, através de ferramentas de disponibilização de conteúdos

para internet, o conhecimento que já existe acerca da Amazônia, principalmente a partir de

pesquisas  e de  estudos acadêmicos. 
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4.3.1. Contexto
Em  termos  conceituais,  um Portal  web deve  prover  aos  seus  usuários  acesso  a

informações de forma rápida, atualizada, hierarquizada e contextualizada. Já do ponto de

vista  computacional,  um Portal  web se  caracteriza por  uma estrutura de dados bastante

flexível  e  dinâmica,  de  modo  a  poder  suportar  adequadamente  a  complexidade  de

informação exigida por tais aplicações[LEAL02]. 

Assim, um aspecto fundamental para o sucesso de qualquer Portal web é a agilidade

na atualização de informações. Deste modo, torna-se extremamente necessário a existência

de ferramentas computacionais que auxiliem e automatizem procedimentos de gerência de

conteúdos  disponíveis  num  portal,  tais  como  inserção  de  informação,  programação  de

tempo que determinadas mensagens estarão em destaques e controle de controle de acesso

de usuário e áreas restritas.

Em especial, este projeto, teve algumas restrições, que são:

– Servidor relativamente de porte pequeno para natureza da aplicação;

– Dois grandes sistemas interligados, mas de natureza distinta;

– Necessidade de resultados constantes.

Neste contexto, a necessidade de utilização do gerador a princípio foi impulsionada

principalmente pelos aspectos:

– Geração de protótipos, para refinamento de requisitos;

– Agilidade no desenvolvimento e implantação de versões.

O sistema do Portal da Amazônia foi dividido em dois sub-sistemas, principalmente

devido as características diferentes, são eles:

– SGCD(Sistema de Gerenciamento de Conteúdos Digitais), que seria um sistema

de controle de conteúdos em geral;

– SACD(Sistema de Apresentação de Conteúdos Digitais), que seria a pagina do

Portal da Amazônia em si.

Sendo  assim,  a  equipe  de  desenvolvimento  decidiu  utilizar  duas  arquiteturas

diferentes para os sub-sistemas, que deveriam se comunicar de maneira eficiente.

Para o SGCD, por ser um sistema básico de controle, sem muitas regras e visões, foi

utilizada a arquitetura padrão do ClassGenerator. Já para o SACD, devido a inúmeras regras

de negócio e visões para uma mesma entidade, foi adotado a arquitetura MVC.

A figura 31 apresenta a arquitetura adotada pelo SACD.
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Figura 31: Visão geral do Modelo MVC adotado pelo SACD.

4.3.2. Conclusão
A base do Portal foi gerada e o ClassGenerator foi utilizado apenas como gerador de

código. Entre 30 e 40% do sistema foi gerado automaticamente, a maior parte do SGCD,

isto porque o Portal ainda não está com uma versão muito grande.

Com essa padronização e base, foi possível desenvolver um Portal funcional, com

código de qualidade, mesmo com uma equipe de dois programadores e em tempo razoável.

Atualmente o Portal está no processo de refatoração, para se adaptar ao Gerador de

Artefatos do ClassGenerator e agilizar os futuros desenvolvimentos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos avaliar de diversas maneiras a eficiência de um gerador.  Mas o principal

objetivo da ferramenta tem que ser bem avaliado.

Nós próximos tópicos são desenvolvidos aspectos sobre métricas e comparações.

5.1. Métricas
Podemos medir diretamente alguns benefícios inerentes a geração de código pelo

ClassGenerator, porém a maior vantagem em se utilizar um gerador é a padronização em

diversos níveis,  bem como imunidade a erros em determinados artefatos  que compõe o

sistema.

Abaixo lista-se três tipos de sistemas por complexibilidade. Esta classificação é feita

para uma medição de quanto pode-se gerar de uma aplicação com o ClassGenerator. Os

tipos são:

• Sistemas simples: Poucas regras8;

• Sistemas normais: Algumas regras e/ou algumas visões9;

• Sistemas complexos: Muitas regras e/ou muitas visões;

Nos sistemas simples podemos enquadrar sistemas que envolvam, em sua maioria,

operações de gerência(cadastro, edição e exclusão). Por exemplo sistema de controle de

estoque, mesmo estes tendo muitos relatórios.

Podemos classificar como sistemas normais,  sistemas  com um número de regras

consideráveis, podendo ter um bom número de visões de um mesmo conteúdo também. Por

exemplo, Pequenos portais, lojas de e-commerce complexas, etc.

Já sistemas complexos, são os sistemas que possuem muitas regras, e eventualmente

muitas visões também. Por exemplo Portais, grandes sistemas acadêmicos, etc.

A  tabela  8  apresenta  o  intervalo  de  geração  da  aplicação,   de  acordo  com  a

classificação do sistema.

Tipo do Sistema Porcentagem mínima Porcentagem máxima
Simples 70 90

Normal 50 65

Complexo 20 30

Tabela 8: Intervalo da porcentagem de geração dos artefatos.

8Regras, neste contexto, significam regras de negócio complexas.
9Visões, neste contexto, significam interfaces ou telas para uma mesma classe.
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É necessário frisar que a métrica acima diz respeito a porcentagem da geração da

aplicação e não do código-fonte gerado. Já que, nem sempre a porcentagem do código-fonte

gerado indica na mesma porcentagem de completude do sistema. Mas é importante uma boa

porcentagem  do  código  ser  gerado,  pois  implica  na  menor  influência  manual  no

desenvolvimento, consequentemente menos erros.

A quantidade de linhas de código geradas pelas classes do ClassGenerator,  com

configuração inicial, é dada pela fórmula  nl = 3 + (133 + 13*numC – numPK)*numTb ,

onde:

 nl é o número de linhas;

 numC é o número médio de campos por tabela;

 numPK é o número médio de campos que compõem a chave primária por tabela;

 numTb é o número de tabelas do sistema;

5.2. Trabalhos e Ferramentas Relacionadas

Existem  diversos  trabalhos  que  são  semelhantes  àlguns  aspectos  que  o

ClassGenerator implementa, mas nenhum com o mesmo objetivo.

A tabela 9 apresenta uma classificação das ferramentas que geram código e seus

respectivos objetivos.

No contexto de geração de código para SI, podemos classificar os que propõe uma

arquitetura aos artefatos gerados e os que não propõem.

Dentre  os  que  não  propõem,  estão  as  ferramentas  CASE,  como  Rational  Rose,

Umbrello  UML  Modeller  e  o  ArgoUML,  entre  outros.  Além  das  plataformas  de

desenvolvimento  como JBuilder  e  Delphi.  Estas  ferramentas  têm os  seus  objetivos  que

divergem dos objetivos deste trabalho.

É  mais  interessante  comparar  com  ferramentas  que  propõem  aos  artefatos  uma

arquitetura pré-definida. 

Em  relação  a  um gerador  de  código,  um gerador  de  artefatos  tem as  seguintes

vantagens:

– Menor índice de erros nos artefatos, por ter menos contato manual no desenvolvimento;

– Melhor manutenção dos artefatos, por esta manutenção ser feita em modelos de alto-

nível;
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– Maior  controle  do  código,  pois  por  ser  mantido  em  alto-nível  pode-se  otimizar  ou

atualizar as estruturas de todos os artefatos sem grandes problemas;

Há uma desvantagem visível do gerador de artefatos para o gerador de código, que é

a flexibilidade do template dos artefatos.

5.3 Conclusão

Versões  anteriores  da  ferramenta  ClassGenerator  vêm  sendo  usadas  no

desenvolvimento de sistemas administrativos com PHP na instituição do autor desde 2001

com sucesso. Para este trabalho a ferramenta sofreu uma reformulação interna para:

– Adicionar novas  funcionalidades;

– Gerar mais artefatos;

– Se tornar mais flexível;

– Otimizar os artefatos que já vinham sendo gerados.

Além  disso,  adicionou  em  seu  conteúdo  um  framework  que  resolve  diversos

problemas na construção de SI.

Concluindo assim a primeira versão desta ferramenta. Mas sabendo que o potencial

da mesma é grande e ela pode evoluir bastante.

Trabalhos futuros com a ferramenta incluem:

– Integração com outros ambientes, como o DBDesigner e o Umbrello;

– Adicionar formatos nos dados de entrada, como XML;

– Adicionar inteligência computacional, na geração das interfaces;

– Estudar  a  possibilidade  de  manter  as  interfaces  e  suas  comunicações  por  meio  do

diagrama de robustez;

– Adicionar o suporte as linguagens Java e Phyton,  construindo um  framework similar

nestas linguagens;

– Separar os arquivos de mapeamento, facilitando uma configuração personalizada destes

mapeamentos.

– Gerar outros tipos de interface, incluindo XML e GTK+;

Sem  dúvida,  em  todos  os  estudos  de  caso,  houve  um  aumento  de  qualidade  e

produtividade, principalmente nas atividades acidentais do desenvolvimento de software.

Os desenvolvedores envolvidos não tiveram grandes dificuldades de aprender e desenvolver

sob os padrões e a arquitetura adotada pelos artefatos gerados pela ferramenta. 

A ferramenta consegue, em conjunto das técnicas abordadas no trabalho, produzir
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um bom software com economia, respeitando os princípios da engenharia de software.

A ferramenta  desenvolvida  não procura  ser  uma solução  única,  de  fato  existem

outras boas soluções nesta área. No entanto, os objetivos do trabalho foram atingidos e sua

contribuição é clara na área de desenvolvimento de SI.
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