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“There is a difference between knowing the path 

and walking the path.” 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como propósitos o projeto e a implementação de uma 

ferramenta gráfica para a edição de diagramas de interação do usuário. Para 

tanto, foi realizado um estudo da notação destes diagramas, com o fim de 

familiarização com o domínio do projeto. Para auxiliar nos desafios técnicos se 

utilizou o Graphical Modeling Framework, uma plataforma direcionada para o 

desenvolvimento de editores gráficos. Com o suporte de um framework que 

compara os diversos métodos ágeis, se definiu um processo de 

desenvolvimento simples e rápido. O desenvolvimento, propriamente, foi feito de 

forma iterativa, com reuniões no final de cada iteração para a validação do que 

foi entregue. 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this project are the design and the implementation of a 

graphical tool for user interaction diagram editing. For this, a study about these 

diagrams notation was done, seeking a better knowledge about the domain 

project. The Graphical Modeling Framework, a platform for graphical editors 

development, was used to help with the technical challenges. A framework that 

compares several agile methods was used to define a simple and fast 

development process. The development, properly, occurred in a iterative 

process, with meetings in the end of each iteration for system validation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Interação é uma denominação para a comunicação que ocorre entre um 

usuário e um sistema de computação (VILAIN, 2000). Através da modelagem da 

interação, as informações manipuladas pelo sistema, assim como as 

funcionalidades que este deve oferecer, podem ser descobertas. Estas 

informações e funcionalidades são de suma importância para o desenvolvimento 

do sistema, principalmente para o levantamento dos requisitos.  

O Diagrama de Interação do Usuário, ou UID (User Interaction Diagram), é 

uma notação gráfica para representar a interação entre um usuário e um 

sistema. O UID surgiu da inexistência de uma técnica diagramática com alto 

nível de abstração voltado especificamente para a análise e modelagem de 

interação (VILAIN, 2002). 

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um software para 

edição de UIDs; esta edição deve ser realizada em um ambiente que 

proporcione facilidades para a sua sintaxe. O levantamento dos requisitos, assim 

como a análise do software, não foi necessário, pois se fez uso de um trabalho 

realizado anteriormente que tinha o mesmo escopo (SCHULTER, SPAGNOL, 

2004). Foi necessária apenas uma revisão deste documento para se certificar da 

viabilidade do seu reaproveitamento considerando as tecnologias adotadas no 

projeto atual. 

Antes do surgimento do Graphical Modeling Framework (GMF), 

desenvolver um editor gráfico costumava ser bastante complicado e exigir muito 

esforço. Mesmo com a existência de alguns frameworks que auxiliam o 

desenvolvimento de editores gráficos em Java. Entre eles, estão frameworks 

open source bastante interessantes como o JHotDraw e o Graphical Editing 

Framework (GEF). Mas enquanto estes fornecem sofisticadas ferramentas para 

o desenvolvimento gráfico, a parte que exige maior trabalho e cuidado, que é a 

modelagem do domínio e o mapeamento dos elementos gráficos, é deixada sob 

responsabilidade do desenvolvedor. 
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O projeto e a implementação foram realizados levando em consideração o 

uso de um framework que traz uma série de benefícios para o desenvolvimento 

de aplicações deste segmento: GMF (Graphical Modeling Framework). A 

linguagem de programação adotada foi Java, a mesma adotada no 

desenvolvimento do GMF; e o ambiente de desenvolvimento foi o Eclipse, o 

mesmo onde a aplicação desenvolvida funcionará como plug-in. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

A motivação do trabalho surgiu da ausência de uma ferramenta específica 

para a manipulação de UIDs. Hoje, utilizar UIDs em projetos implica em recorrer 

a ferramentas gráficas genéricas, desperdiçando tempo com detalhes 

pertinentes à sintaxe em si e não ao seu conteúdo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um software 

específico para edição e manipulação de UIDs. O software desenvolvido poderá 

auxiliar profissionais que incorporarem a manipulação de UIDs no 

desenvolvimento de seus sistemas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Estudo da sintaxe e aplicação dos UIDs; 

 Estudo de frameworks gráficos viáveis para a concepção e elaboração 

do sistema; 

 Revisão da análise do projeto anterior (SCHULTER, SPAGNOL, 2004) 

para aproveitamento do que for pertinente; 
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 Projeto (design) da aplicação, seguindo os paradigmas de orientação 

a objetos, visando uma melhor manutenibilidade e extensibilidade; 

 Implementação da aplicação; 

 Aquisição de conhecimentos em desenvolvimento de software 

aplicativo (desktop). 

 

 

1.3. ESTRUTURA 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. No capítulo 2 é 

apresentada a definição de UID, sua visão geral, sua notação, bem como alguns 

exemplos para evidenciar sua utilidade e praticidade. 

No capítulo 3 são apresentados os frameworks utilizados neste trabalho. É 

mostrado o framework principal que será utilizado na aplicação, o GMF, sua 

arquitetura, seu funcionamento, benefícios e ainda uma visão geral sobre o 

desenvolvimento de ferramentas gráficas sem este framework. Neste capítulo 

também é apresentado brevemente outro framework que oferecerá suporte 

fundamental para a aplicação, o EMF. 

No capítulo 4 é apresentado o processo de desenvolvimento adotado para 

o desenvolvimento da ferramenta, especificando todas as suas etapas. Neste 

capítulo ainda, são mostrados todos os artefatos gerados durante o processo e o 

resultado alcançado. 

Por fim, no capítulo 5, é apresentado o resultado obtido após todo o 

desenvolvimento da ferramenta. Neste capítulo são mostrados todos os 

procedimentos operacionais básicos para a utilização da ferramenta. 
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2. DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO DO USUÁRIO 
 

2.1. DEFINIÇÃO 

 

Definição de um UID: 

 
Um Diagrama de Interação do Usuário ou UID (User Interaction Diagram) 

representa a interação entre o usuário e uma aplicação que apresenta intensa troca 

de informações e suporte à navegação. Este diagrama descreve somente a troca de 

informações entre o usuário e a aplicação, sem considerar aspectos específicos da 

interface com o usuário nem da navegação. 

Um UID é composto por um conjunto de estados conectados através de 

transições. Os estados representam as informações que são trocadas entre o 

usuário e a aplicação, enquanto as transições são responsáveis pela troca do foco 

da interação de um estado para outro. Diz-se que um estado da interação é o foco 

da interação quando as informações contidas nesse estado representam as 

informações que estão sendo trocadas entre o usuário e a aplicação em um dado 

momento. As informações participantes da interação entre o usuário e a aplicação 

são apresentadas dentro dos estados de interação, mas algumas seleções e opções 

são associadas às transições. As transições são disparadas, geralmente, pela 

entrada ou seleção de informações pelo usuário (VILAIN, 2002). 

 

2.2. VISÃO GERAL 

 

Resumindo, o diagrama de interação do usuário (UID) é uma notação 

diagramática para representar a interação entre o usuário e o sistema. Este 

diagrama descreve apenas a troca de informação entre o sistema e o usuário, 

não considerando a interface do usuário e navegação. 

É importante não esquecer que interações com vários usuários não são 

representadas, ou seja, apenas interações do sistema com um usuário. 
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2.3. NOTAÇÃO 

 

2.3.1. Estados 

 

Em um UID, um estado de uma interação é representado por uma elipse 

(figura 1). As elipses contêm as informações que são trocadas entre o usuário e 

o sistema, que podem ser entradas do usuário ou saídas do sistema. Um estado 

nunca pode estar vazio. 

 

 
Figura 1. Estado de interação 

 

Está implícito que a partir de qualquer estado é possível o usuário 

interromper a interação, caso esta interrupção não seja possível deve-se usar 

uma nota textual explicitando a restrição. 

O estado inicial da interação entre o usuário e o sistema, que normalmente 

fica no topo do diagrama, é representado por uma transição sem origem (figura 

2). 

 

 
Figura 2. Estado inicial da interação 

 

É possível existir mais de uma saída de uma interação, o que caracteriza 

exatamente o conceito de estados alternativos (figura 3). O estado que se 

tornará foco da interação é determinado através das informações providas pelo 

usuário. 
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Figura 3. Estados alternativos 

 

Quando partes de um estado são excludentes é necessário alocá-las em 

sub-estados diferentes (figura 4). Cabe ao usuário escolher o sub-estado para 

onde o foco da interação será transferido. 

 

 
Figura 4. Estados excludentes 

 

2.3.2. Entradas e saídas 

 

Antes de explicar as entradas e saídas propriamente, vão-se apresentar 

três elementos da notação que são comuns a estes. Estes três elementos são: 

item de dado, estrutura e conjunto. 

Item de dado (figura 5) representa uma informação única que aparece 

durante a interação, e pode ter o seu domínio especificado. Se o domínio não for 

especificado, será considerado como Texto. O domínio pode assumir valores 

como Vídeo, Som, Imagem, etc. Graficamente o nome do item é separado do 

domínio por dois pontos. Pode-se também enumerar os valores possíveis do 

item, neste caso os valores são colocados entre chaves e separados por vírgula. 
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Figura 5. Item de dado 

 

Estrutura (figura 6) representa uma coleção de informações que se 

relacionam de alguma maneira. Estas informações podem ser itens de dado, 

estruturas ou conjuntos. Graficamente uma estrutura possui seu nome seguido 

das informações entre parênteses. 

 

 
Figura 6. Estrutura 

 

Conjunto (figura 7) serve para representar uma quantidade fixa ou não de 

itens de dado ou estruturas. Para tanto basta adicionar a multiplicidade à frente 

do item de dado ou estrutura. Esta multiplicidade indicará a quantidade de 

elementos do conjunto. 

 

 
Figura 7. Conjunto 

 

Entradas representam as informações fornecidas pelo usuário ao sistema. 

Estas informações podem ser apresentadas de três formas: item de dado, 

estrutura e conjuntos. As entradas do usuário são colocadas dentro de 

retângulos que vão dentro dos estados das interações (figura 8). 

 19



 

 
Figura 8. Entrada do usuário 

 

Se a entrada contém dois itens de dado dependentes entre si e pelo menos 

um deles precisa ser fornecido pelo usuário, é usado o operador lógico “OR”. 

Caso os itens de dado sejam excludentes, ou seja, só um pode ser selecionado 

pelo usuário, utiliza-se o operador lógico “XOR”. Estes dois operadores são 

utilizados conforme a figura 9. 

 

 
Figura 9. Entrada com operadores lógicos 

 

A entrada ainda pode ser enumerada (figura 10), ou seja, um item de dado 

pode apresentar uma lista de opções para o usuário selecionar. Neste caso, as 

opções são apresentadas entre colchetes. A seleção de múltiplas opções é 

representada através da multiplicidade antes do nome do item dado. 

 

 
Figura 10. Entrada enumerada 
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Saídas, por sua vez, representam as informações fornecidas ao usuário 

pelo sistema e são colocadas diretamente dentro da elipse do estado da 

interação. Quando for necessário, durante a interação, apresentar algum texto 

explicativo para o usuário (na saída), é possível utilizar um texto diretamente 

dentro da elipse (figura 11). 

 

 
Figura 11. Texto na interação 

 

É importante lembrar que um item de dado, estrutura ou texto podem ser 

opcionais. Um dado opcional (figura 12) pode ser representado de diversas 

formas: através do símbolo “?”, de bordas serrilhadas ou da multiplicidade 0..1. 

 

 
Figura 12. Dado opcional 

 

2.3.3. Transições 

 

Uma transição (figura 13) representa uma mudança de foco de estados, ou 

seja, após uma ação do usuário ou uma satisfação de uma condição, o foco da 

interação passa do estado de origem para o estado de destino. Transições 
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também indicam algum processamento do sistema antes do fornecimento das 

próximas informações. 

 

 
Figura 13. Transição 

 

Transições permitem implicitamente o retorno do usuário para o estado de 

origem da transição (figura 13). Caso seja necessário representar explicitamente 

esta permissão, deve-se utilizar uma transição com setas duplas (figura 14). Se 

for necessário explicitar o contrário, que o usuário não pode retornar o estado de 

origem da transição, deve-se utilizar uma transição com um corte (figura 15). 

 

 
Figura 14. Transição bidirecional 

 

 
Figura 15. Transição unidirecional 

 

Ainda é possível adicionar rótulos às transições, que informam mais 

precisamente o que deve ocorrer para que a transição ocorra. Existem três tipos 

de rótulos: seleção de elementos, seleção de opção e condição. 

Uma transição com seleção de elementos (figura 16) tem origem em um 

conjunto e significa que N elementos devem ser selecionados para que o estado 

destino torne-se o foco da interação. A seleção pode consistir de elementos de 

conjuntos diferentes. 
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Figura 16. Transição com seleção de elementos 

 

Uma transição com seleção de opção (figura 17) representa a necessidade 

de o usuário selecionar uma opção disponibilizada pelo sistema para que a 

transição seja disparada. É possível ocorrer este tipo de transição sem a 

mudança de estado, neste caso pode ser usado um círculo preenchido no lugar 

da seta (figura 18). 

 

 
Figura 17. Transição com seleção de opção 

 

 
Figura 18. Transição sem mudança de estado 

 

Por fim, a transição com condição (figura 19) é utilizada para representar 

que a mudança de foco deve ocorrer somente se a condição especificada for 

satisfeita. Esta condição é expressa em linguagem natural. 

 

 
Figura 19. Transição com condição 
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2.3.4. Chamadas 

 

A partir de um UID é possível chamar outro UID (figura 20), mudando o 

foco do estado da interação para o estado inicial do UID chamado. No UID 

chamado, deve-se identificar o UID que fez a chamada. 

 

 
Figura 20. Chamada para outro UID 

 

Após a execução do UID chamado, o foco da interação retorna para o 

estado onde foi feita a chamada, ou para um estado específico se houver uma 

transição de saída no UID chamado (figura 21). 

 

 
Figura 21. Exemplo de chamada 
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Se a chamada para o outro UID estiver isolada, ou seja, sem transições 

chegando ou saindo da chamada, então a chamada poderá ser feita a partir de 

qualquer estado do UID. 

Este recurso é bastante útil no tratamento de exceções, onde o foco é 

transferido para o diagrama que trata a exceção.  

 

2.3.5. Complementos 

 

É possível associar pré-condições e pós-condições para os UIDs. Uma pré-

condição significa que a interação representada no UID só poderá ser executada 

se a condição for satisfeita. Já a pós-condição descreve as condições que 

devem ser satisfeitas após a execução da interação representada no UID. 

Ambas as condições são descritas em linguagem natural dentro de um retângulo 

(figura 22), que geralmente fica na parte inferior do diagrama. 

 

 
Figura 22. Pré-condições e pós-condições 

 

Quando for necessário especificar alguma informação importante que não 

pode ser representada no diagrama, é possível fazê-la através de uma nota 

textual. As notas textuais também podem descrever requisitos não-funcionais. 

Sua representação consiste num texto escrito em linguagem natural (figura 23). 

 

 
Figura 23. Nota textual 
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2.4. UIDS PARAMETRIZADOS 

 

Quando dois UIDs são muito semelhantes, apenas com algumas 

informações distintas, é possível adicionar parâmetros, ou seja, desenha-se um 

diagrama com as partes idênticas dos dois UIDs e as informações que diferem 

são colocadas como parâmetros. Os valores assumidos pelo parâmetro são 

anexados ao UID. O exemplo da figura 24 facilita o entendimento de UID 

parametrizado. Nele o Parâmetro 1 poderia assumir valores como cantor ou 

gênero, eliminando a necessidade de se construir dois UIDs com a mesma 

seqüência de interação, ambos resultando em uma saída de sistema mostrando 

um conjunto de CDs com suas informações. 

 

 
Figura 24. UID parametrizado 

 

 26



2.5. RELACIONAMENTO ENTRE UIDS 

 

Um diagrama de relacionamentos apresenta os relacionamentos entre os 

UIDs e possibilita uma visualização de como os UIDs interagem para dar suporte 

a tarefas maiores. 

Um relacionamento de inclusão (figura 25) entre dois UIDs significa que um 

UID faz parte de outro UID, ou seja, sua seqüência de interação é incluída no 

outro UID. 

 

 
Figura 25. Relacionamento de inclusão 

 

O relacionamento de extensão (figura 26) é usado para UIDs que são 

alternativos ou opcionais e serão utilizados como extensão outros UIDs. Este 

relacionamento é equivalente a uma chamada de um outro UID. Diferentemente 

do relacionamento de inclusão, um UID que estende outro pode ser executado 

independentemente. 

 

 
Figura 26. Relacionamento de extensão 

 

O ultimo de relacionamento é o de precedência (figura 27), que representa 

a obrigatoriedade de execução de um UID anteriormente a outro. Pode-se usar 

uma pré-condição no UID para representar esta precedência. 

 

 27



 
Figura 27. Relacionamento de precedência 

 

Para simplificar o diagrama de relacionamentos entre UIDs é possível 

agrupar os UIDs que apresentam o mesmo relacionamento com outro UID 

dentro de um retângulo (figura 28). 

 

 
Figura 28. Agrupamento de UIDs 

 

2.6. EXEMPLOS 

 

No exemplo da figura 29 a interação começa com o usuário tendo que 

informar o título do CD ou parte dele. Ao submeter esta informação o sistema 

processa e devolve uma lista de CDs, de acordo com o que foi digitado, 

contendo o título, nome do artista, ano, preço, etc. Por fim o usuário pode 

adicionar de 1 a N CDs ao carrinho de compras, assim como visualizar as 

músicas de um CD que tenha sido selecionado. 
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Figura 29. Exemplo de UID 

 

A interação entre o usuário e o sistema é representada pelas elipses. A 

seta vindo do vazio aponta o início do estado de interação. O retângulo na 

primeira elipse, com a borda contínua, representa as informações que o usuário 

deve informar. Depois que o usuário confirma as informações o sistema devolve 

uma lista correspondente ao que foi digitado. Cada estado de interação que 

exigir processamento do sistema deve mostrar os resultados em uma elipse 

separada, conectada com a elipse antecessora por uma seta. O traço com uma 

bola preenchida mostra a ação que pode ser tomada a partir daquela elipse. 

A figura 30 mostra um UID que representa a interação em uma tarefa de 

selecionar um CD baseado no tipo de música. No primeiro estado de interação, 

o sistema mostra uma série de tipos de música. A partir desse estado o usuário 

deve escolher apenas 1 tipo de música, denotado pelo 1 nas setas, seguido pela 

opção de artistas, todos os CDs e sugestões. Se o usuário selecionar a opção 

artistas, o diagrama segue para um estado de interação onde o sistema mostra 
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uma variedade de artistas, dos quais deve ser selecionado apenas 1 para 

prosseguir. Ao selecionar o artista o sistema mostra os CDs do respectivo 

artista. Mas se o usuário selecionar uma das duas outras opções, todos os CDs 

e sugestões, o sistema mostrará uma lista com todos os CDs e os CDs 

recomendados pela loja, respectivamente. Para cada CD, o sistema mostra: 

título, nome do artista, ano, preço, disponibilidade, capa, país e gravadora. Se o 

usuário desejar, ele pode escolher um CD e visualizar suas músicas. 

 

 
Figura 30. Segundo exemplo de UID 
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3. FRAMEWORKS UTILIZADOS 
 

3.1. HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DE EDITORES GRÁFICOS 

 

O GEF oferece uma plataforma poderosa e flexível para o desenvolvimento 

de editores gráficos devido ao seu “modelo-lógico”. Entretanto, tal modelo se 

torna inerente a alguns problemas. Nele, no espírito do paradigma Model-View-

Controller (MVC) ilustrado na figura 31, cada elemento no canvas tem três 

funcionalidades distintas: o model, a view, e o controller. Uma limitação, e talvez 

o primeiro problema, do GEF é a forma como estes modelos são tratados, 

através de Plain Old Java Objects (POJO), onde o desenvolvedor tem que 

colocar informações semânticas junto com o modelo e mapeá-las para os 

elementos gráficos. Este é, indiscutivelmente, um processo bastante 

embaraçoso porque podem existir centenas de objetos no canvas. Uma segunda 

limitação, ou problema, com que o desenvolvedor se depara é a necessidade de 

escrever algum código comum que trate de serialização e desserialização da 

informação. O modelo tem que ser persistido em um arquivo, tipicamente um 

XML, e as informações gráficas também precisam ser persistidas. Por exemplo, 

se um objeto é representado como um triângulo é necessário persistir o seu 

posicionamento, largura, altura, cor e outros atributos. Fazer o mapeamento 

destas informações para o modelo é uma tarefa muito desgastante. Uma 

alternativa para usar um modelo no GEF é usar o Eclipse Modeling Framework 

(EMF), que fornece facilidades para fazer a serialização do modelo em vários 

formatos e também para observar as mudanças no modelo. 
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Figura 31. GEF Model-View-Controller 

 

De qualquer modo, integrar modelos EMF com o GEF não é uma tarefa 

trivial, o que resultou no atraso da adoção de modelos EMF para editores 

baseados em GEF.  

 

3.2. GRAPHICAL MODELING FRAMEWORK 

 

3.2.1. Definição 

 

Definição da tecnologia GMF: 

 
O Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF) fornece um componente de 

geração e uma infra-estrutura runtime para o desenvolvimento de editores gráficos 

baseados em EMF e GEF (www.eclipse.org/gmf). 

 

GMF é um projeto do Eclipse que provê uma plataforma de alto nível que 

faz uma conexão entre outros dois de seus projetos, o GEF e o EMF. Esta 

plataforma foi projetada para eliminar a necessidade de o desenvolvedor 
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gerenciar a persistência do modelo e deixá-lo focar na lógica de negócio do 

editor, eliminando os problemas encontrados ao usar o GEF. 

 

3.2.2. Visão Geral 

 

O desenvolvimento de editores gráficos utilizando o framework GEF 

costuma ser demorado e exigir esforço. Para o desenvolvimento de editores 

gráficos com este framework, sem o Graphical Modeling Framework (GMF), é 

necessário entender um complexo framework e algumas vezes escrever código 

redundante, e/ou fazer a integração manual dos frameworks GEF e EMF. A 

existência destas dificuldades fez surgir um outro subprojeto Eclipse, o GMF, 

que nasce com o desejo de trazer uma forma simples e rápida de gerar editores 

gráficos. 

Existem, geralmente, dois aspectos relacionados com as informações 

armazenadas em um editor gráfico. Há as informações pertinentes à 

representação diagramática que representa as formas e conexões mostradas no 

editor (também conhecido como notação), e também as informações semânticas 

que o usuário está editando. Do ponto de vista do usuário do editor gráfico, os 

dois aspectos são muito semelhantes, onde a visualização da notação é 

simplesmente uma janela para a informação semântica. De qualquer modo, 

existe uma importante distinção entre notação e semântica que torna necessário 

separá-las. A informação semântica pode ser mostrada em diferentes contextos 

ou editores e não devem ser armazenadas informações sobre como os 

elementos visuais podem ser visualizados no editor.  

O GMF consegue isso provendo um modelo de lógica de persistência para 

o GEF através da definição de um meta-modelo de notação no EMF que é 

genérico e logicamente separado do modelo de persistência semântico. Isto 

permite que múltiplos clientes do GMF tenham a interoperabilidade do diagrama 

através de um formato de notação compatível e consistente. Adicionalmente, 

visto que a notação é genérica, é possível permitir o usuário definir múltiplas 

notações (formas) para o mesmo elemento semântico. Também é possível ter 
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diferentes visualizações de um mesmo elemento semântico dependendo do 

contexto. A figura 32 mostra a arquitetura do GMF que dá suporte à 

manipulação dos aspectos citados (semântico e notação); pode-se perceber a 

conexão com a estrutura do GEF (parte superior) e com a estrtutra do EMF 

(parte à esquerda). 

 

 
Figura 32. GMF Model-View-Controller 

 

Visto que o GMF foi projetado como uma plataforma para a construção de 

editores de diferentes domínios, este precisa de uma solução de extensão 

robusta para permitir que os desenvolvedores possam usufruir deste framework 

e construir um editor escalável através da arquitetura de plug-ins do Eclipse. 

Na versão atual do framework GMF pode-se dividi-lo em dois grandes 

módulos, o Runtime e o Generation (tooling). O Runtime tem como principal 

funcionalidade o binding do EMF com o GEF. Já o Generation é formado por 

editores para criar e editar modelos que descrevem a notação, semântica e 

aspectos do editor gráfico, assim como um gerador que produz a implementação 

do editor gráfico.  
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3.2.3. RUNTIME 

 

Este componente é composto por componentes reutilizáveis para editores 

gráficos (serão detalhados brevemente), e possui um modelo padronizado para 

descrever os elementos diagramáticos, onde modelos de diagrama (notação) e 

semânticos são distintos. 

Na figura 33 pode-se observar sua infra-estrutura que faz a conexão entre 

os comandos do EMF com o do GEF. Sabe-se que o EMF fornece, entre outras 

coisas, uma plataforma para instanciar e manipular modelos; e que o GEF é 

uma plataforma feita em MVC para criar editores gráficos. 

 

 
Figura 33. Infra-estrutura GEF-EMF 

 

Várias outras tecnologias são usadas neste componente, são elas: EMFT-

Transaction, EMFT-Validation, EMFT-OCL e Apache Batik. EMFT-Transacion 

oferece suporte multi-threading para EMF e integração semântica com EMFT-

Validation. O EMFT-Validation possui uma estrutura de validação extensível. O 

parsing e validação de expressões OCL junto com os modelos EMF são 

oferecidos pelo EMFT-OCL. Por fim o Apache Batik disponibiliza uma importante 
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funcionalidade que é a importação de SVG/WMF/EMF e o suporte para 

exportação de SVG. 

A figura 34 ilustra as dependências geradas entre o editor gráfico e o GMF 

Runtime: 

 

 
Figura 34. Depêndencias do GMF Runtime 

  

Além dos benefícios da arquitetura, existe uma série de funcionalidades 

interessantes que o usuário pode, eventualmente, incluir no editor sem muito 

overhead. Há uma atenção especial dado à usabilidade no editor de diagrama e 

um serviço para prover assistentes de diagramas que podem aparecer como 

pop-ups ou conexões nas formas para ajudar a criar elementos usando o 

respectivo contexto. Capacidades geométricas mais avançadas também estão 

inclusas através de uma funcionalidade genérica de formas geométricas e 

suporte para visualização e exportação SVG. 

A figura 35 ilustra algumas formas geométricas fornecidas pelo Runtime. As 

conexões entre os nodos que possam existir no diagramas também são 

fornecidas pelo Runtime, como pode ser visto na figura 36.  

 

 36



 
Figura 35. Formas geométricas 

 

 
Figura 36. Conexões 

 

As figuras 37, 38 e 39 apresentam outros componentes bastante 

recorrentes. O primeiro consiste numa barra de ferramentas, onde são exibidos 

todos os elementos visuais disponíveis na construção do diagrama. O segundo é 

um menu genérico, usado geralmente para fornecer opções que englobam todo 

o contexto do diagrama. O último é uma aba de propriedades que exibe diversas 

informações pertinentes a algum elemento visual que esteja selecionado. 
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Figura 37. Barra de ferramentas 

 

 
Figura 38. Menus 
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Figura 39. Aba de propriedades 

 

Por fim, um componente bastante útil que fornece todo o suporte 

necessário para exportar o diagrama para os principais formatos de imagem 

(figura 40). 
 

 
Figura 40. Exportar imagens 

 

3.2.4. GENERATION (TOOLING) 

 

Este componente fornece um acesso orientado ao modelo para a geração 

de editores, mantendo uma clara separação das definições do modelo e 
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gráficas. São definidas etapas que devem ser seguidas para o desenvolvimento 

do editor gráfico, estas são simples e o resultado vem acompanhado de muita 

flexibilidade. 

Primeiramente é necessária a criação de um projeto GMF que dará suporte 

às etapas subseqüentes. A partir deste momento é necessário que se façam três 

definições; as etapas onde estas definições ocorrem são conhecidas como: 

 Desenvolvimento do modelo de domínio 

 Desenvolvimento da definição gráfica 

 Desenvolvimento da definição das ferramentas 

O desenvolvimento do modelo de domínio corresponde à etapa onde é 

definido o modelo através de técnicas do framework EMF. Ao fim desta etapa é 

gerado um arquivo com a extensão *.ecore. 

 O desenvolvimento da definição gráfica corresponde à etapa onde ocorre a 

definição de alguns elementos do modelo, como as figuras, os nodos e nodos 

filho, as conexões e também os compartimentos que formarão o diagrama. 

Existe uma galeria de figuras de onde é possível reutilizar algumas formas, 

rótulos e conexões comuns. Pode-se, também, utilizar figuras do GEF. Partindo-

se de um modelo de domínio pode-se gerar uma definição base através de um 

wizard provido pelo framework GMF; esta definição base se encontrará em um 

arquivo com extensão *.gmfgraph. 

O desenvolvimento da definição de ferramentas é parte responsável pela 

definição de alguns elementos do editor como um todo, como por exemplo, a 

barra de ferramentas e os menus. Também é possível gerar uma definição 

inicial, que dará origem a um arquivo *.gmftool, através de wizards providos pelo 

framework GMF, estando em posse de um modelo de domínio. 

Com a conclusão das etapas anteriores chega-se ao que é conhecido como 

desenvolvimento do modelo de mapeamento, onde o modelo de domínio, a 

definição gráfica e a definição de ferramentas se juntarão. É aqui onde se 

especifica as relações entre os elementos de domínio (*.ecore), elementos 

gráficos (*.gmfgraph) e as ferramentas (*.gmftool). Grande parte da estrutura 

deste mapeamento pode ser gerada também através de um wizard do 
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framework GMF, onde se criará um arquivo *.gmfmap a partir dos outros 

arquivos gerados, *.ecore, *,gmfgraph e *.gmftool. 

Após o desenvolvimento do modelo de mapeamento é necessário criar um 

outro modelo conhecido como Generator, que é um modelo similar ao EMF 

(*.gmfgen) e é usado para especificar os parâmetros da geração de código 

resultante da transformação do modelo de mapeamento, assim como algumas 

propriedades do plugin no geral. Esta geração de código é feita através do Java 

Emitter Templates (JET), e é possível alterar algumas de suas propriedades de 

acordo com as necessidades como o nome do fornecedor do plug-in, o ID, o 

domínio do pacote, etc. Também são especificadas algumas opções do 

componente de Runtime como o suporte para impressão e a persistência do 

diagrama, que pode ser separada ou não do domínio. 

Com todos os passos anteriores completados com êxito resta somente criar 

o plug-in de diagramas do Eclipse propriamente dito. 

A leitura de todas estas etapas de desenvolvimento pode parecer confusa, 

por isso a figura 41 traz uma forma esquemática de todas as etapas envolvidas 

no processo de criação de um editor gráfico usando o GMF. 
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Figura 41. Etapas de desenvolvimento GMF 

 

3.3. ECLIPSE MODELING FRAMEWORK 

 

O Eclipse Modeling Framework (EMF) é um framework Java open source 

(subprojeto Eclipse) que facilita a geração de código para a construção de 

ferramentas e outras aplicações baseadas em um modelo estruturado. Este 

framework fornece um eficiente suporte para quem segue os paradigmas de 

orientação a objetos permitindo transformar rapidamente as modelagens em 

código Java, e faz parte de sua intenção prover estes benefícios exigindo uma 

pequena curva de aprendizado. Por modelagem, que podem ser transformadas 

em código Java, entendem-se diagramas de classe, de colaboração, de estado 

entre outros diagramas que fazem parte da Unified Modeling Language (UML). 

O EMF consiste de dois frameworks: o framework principal (core) e o 

EMF.Edit. O framework principal fornece a geração básica e o suporte runtime 

para criar classes Java para o modelo. EMF.Edit estende o framework principal 
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adicionando suporte para a classes que possibilitam a visualização e edição do 

modelo. 

O meta-modelo no EMF é chamado de Ecore. A figura 42 mostra a 

hierarquia de classes completa dos meta-dados Ecore. Uma das interfaces 

chaves no EMF é o EObject, que conceitualmente é equivalente ao Object em 

Java. Todos os objetos modelados, gerados automaticamente ou não, devem 

implementar esta interface. Nela pode-se ver também que o EPackage contém 

informações sobre as classes (EClass) e os tipos de dados (EDataType). EClass 

representa a classe modelada, e especifica os atributos e referências de suas 

objetos. EAttribute representa o dado simplesmente, especificado por um 

EDataType. EReference representa uma associação entre classes. EFactory 

possui métodos para a criação de elementos do modelo. 

 

 
Figura 42. Hierarquia de classes Ecore 
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Um modelo completo de uma aplicação pode ser especificado através do 

uso de diagramas UML, e este modelo gerado poderá ser utilizado meramente 

como parte da documentação ou pode servir de suporte para a geração de parte 

ou da aplicação quase que por completa. Sabe-se que este tipo de modelagem 

exige esforço e ferramentas apropriadas para execução, mas o EMF requer 

apenas uma pequena parte do vasto universo que se pode modelar com a UML 

como, por exemplo, simples definições das classes e de seus atributos e 

relações, tornando dispensável o uso de ferramentas de modelagem. 

Outra característica do EMF é a flexibilidade fornecida aos seus usuários 

no momento de definição do modelo, provendo diversas formas para a definição 

do modelo, mesmo utilizando XMI (XML Metadata Interchange) para a sua 

própria definição. São diversas as formas oferecidas pelo framework para definir 

o seu modelo e chegar ao modelo XMI: 

 Criando um documento XMI diretamente, usando um editor XML ou 

de textos; 

 Exportando um documento XMI a partir de uma ferramenta de 

modelagem como o Rational Rose; 

 Através de anotações nas interfaces Java com propriedades do 

modelo; 

 Usando um XML Schema para descrever a forma de serialização do 

modelo. 

A primeira forma é a mais direta, mas também a mais complexa, salvo que 

se tenha fluência em XML. A segunda forma é a mais aconselhada se já houver 

entrosamento com o uso de alguma ferramenta de modelagem. A terceira forma 

fornece aos programadores uma maneira bastante cômoda para absorver os 

benefícios do EMF, principalmente se fizer uso de algum ambiente de 

desenvolvimento (IDE). Por fim, a última forma é mais conveniente para 

aplicações que precisam ler ou escrever um formato particular de um arquivo 

XML. 

Depois da especificação do modelo EMF, o gerador do framework poderá 

criar o conjunto de classes correspondentes. É possível editar estas classes 
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geradas para adicionar métodos e variáveis. Também existe a capacidade de re-

gerar um modelo modificado, e estas modificações serão preservadas durante o 

processo de re-criação do modelo. Caso o código adicionado no modelo criado 

depender de algo mudado no modelo é necessário atualizar o restante do 

código, caso contrário o restante do código não será afetado por mudanças no 

modelo. 

Além de aumentar significativamente a produtividade, construir uma 

aplicação usando o EMF traz diversos outros benefícios como a notificação de 

mudanças no modelo, suporte de persistência incluindo o padrão XMI e também 

esquemas baseados em XML, um framework para a validação do modelo, e 

uma API de reflexão para manipular objetos EMF genericamente. 
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4. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
 

Antes de começar o projeto da ferramenta, foi definido um processo para o 

seu desenvolvimento, garantindo, assim, produtividade e qualidade durante o 

projeto. 

Pelo fato de trabalhar com tecnologias recentes, como o GMF, e que não 

se conhece totalmente o domínio destas tecnologias, e também com objetivo de 

mostrar as evoluções do desenvolvimento de tempos em tempos para evitar 

discrepâncias no final, buscou-se um processo iterativo. Um processo iterativo 

consiste em desenvolver o software em partes, o que ajuda a identificar mais 

cedo os problemas que possam surgir. Assim, a fim de construir um processo 

simples, rápido e sem burocracia optou-se por utilizar um processo com 

características dos métodos ágeis. 

Nos últimos anos os métodos ágeis têm despertado bastante interesse na 

comunidade de engenharia de software, o que resultou no surgimento de vários 

métodos. A existência de vários métodos ágeis dificulta um estudo individual de 

cada um a fim de escolher um processo de desenvolvimento. Para facilitar a 

escolha de um processo ágil a ser utilizado neste trabalho, buscou-se auxílio no 

framework de comparação e análise de diversos métodos ágeis (FAGUNDES, 

2005), que será utilizado durante o processo de desenvolvimento do software. 

Este framework realiza um estudo dos métodos ágeis Extreme Programming 

(XP), Scrum, Feature Driven Development (FDD), Adaptive Software 

Development (ASD), Dynamic System Development Method (DSDM), Crystal 

Clear, Lean Software Development (LSD) e Agile Modeling (AM), apresentando 

as características de cada método, seguido de uma análise das atividades 

propostas. Como resultado do estudo é proposto um framework para métodos 

ágeis que reúne atividades dos métodos estudados, visando facilitar a adoção 

de um processo ágil de desenvolvimento. A grande vantagem da utilização deste 

framework é a possibilidade de compor um processo com atividades de 

diferentes métodos e que se adapte às necessidades do projeto. 
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A seguir são enumeradas e apresentadas, em maiores detalhes, todas as 

etapas que foram selecionadas para compor o processo de desenvolvimento 

deste trabalho.  

 

4.1. ETAPAS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 

O framework de comparação e análise dos métodos ágeis faz um 

agrupamento das diversas atividades, dos diferentes métodos, a fim de evitar 

redundâncias. Estas atividades são agrupadas de acordo com a estrutura 

sugerida pelo desenvolvimento incremental. É importante ressaltar que nem 

todas as atividades apresentadas pelo framework fazem parte do processo 

definido para o desenvolvimento desta ferramenta. As atividades que fazem 

parte do presente processo são: 

 Atividades de Definição dos Requisitos; 

 Atividades de Atribuição dos Requisitos às Iterações; 

 Atividades de Projeto da Arquitetura do Sistema; 

 Atividades de Desenvolvimento do Incremento do Sistema; 

 Atividades de Validação do Sistema; 

 Atividades de Entrega Final. 

No desenvolvimento desta ferramenta gráfica foi definido um total de três 

iterações com duração de aproximadamente vinte dias cada. A seguir serão 

comentadas rapidamente as práticas e papéis, que incorporam estas atividades, 

que foram selecionadas para compor este processo. 

 

4.1.1. Atividades de Definição dos Requisitos 

 

 Lista de Requisitos – Consiste na geração de um documento 

contendo todos os requisitos do sistema, podendo estar organizados 

de acordo com a sua prioridade e complexidade. Este documento 

poderá ser gerado a partir do trabalho previamente realizado que 

tinha o mesmo escopo (FAGUNDES, 2005). 
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 Documentação Detalhada dos Requisitos – Casos de uso e modelos 

de domínios podem ser utilizados para detalhar algum requisito 

levantado. Esta documentação também poderá ser gerada a partir 

do trabalho previamente realizado (SCHULTER, SPAGNOL, 2004). 

 Organização da Documentação – Para que a documentação 

permaneça organizada, pode-se gerar um documento que reúna os 

artefatos gerados, assim como um documento de visão mais ampla 

que englobe informações como riscos. 

 

4.1.2. Atividades de Atribuição dos Requisitos às Iterações 

 

 Planejamento das Iterações – No início de cada iteração deve ser 

feito uma planejamento para escolher os requisitos a serem 

implementados, levando em consideração aspectos como risco, 

complexidade e dependências. O critério para a seleção das 

funcionalidades a serem desenvolvidas em cada iteração serão o 

seu valor negócio (importância no contexto do editor como um todo) 

e a sua complexidade. 

 Duração das Iterações – Um dos princípios dos métodos ágeis é a 

entrega contínua de software ao cliente. Neste processo definiu-se 

uma duração de vinte dias para a iteração, de acordo com a 

recomendação dos métodos ágeis de iterações curtas. 

 Atualização da Documentação – Pode-se acrescentar informações 

geradas nesta atividade aos documentos gerados anteriormente. 

 

4.1.3. Atividades de Projeto da Arquitetura do Sistema 

 

 Projeto Geral do Sistema – Baseado nos requisitos conhecidos até o 

momento propõe-se a realização de um projeto geral do sistema. 

Possíveis artefatos para esta atividade são os Diagramas de Classes 

e Diagramas de Seqüência da UML. 
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 Documentação dos Projetos Gerados – Sugere-se a geração de um 

documento que englobe os artefatos gerados nas outras atividades 

juntamente com uma visão geral do projeto da arquitetura técnica. 

 

4.1.4. Atividades de Desenvolvimento do Incremento do Sistema 

 

 Implementação dos Requisitos durante cada Iteração – Esta 

atividade consiste na geração do código referente aos requisitos que 

participam da iteração corrente. Sugere-se a adoção de Design 

Patterns para uma melhor manutenibilidade e extensibilidade. 

 Integração Paralela ao Desenvolvimento – A atividade de integração 

do código gerado com os já implementados pode ocorrer 

paralelamente à geração de código, ou ao final de cada incremento. 

 Documentação do Desenvolvimento – Ao final da atividade de 

desenvolvimento sugere-se a geração de alguns documentos, como 

a indicação das dependências entre os subsistemas. 

 Controle de Versão – Para uma melhor organização e segurança é 

sugerida a utilização de um mecanismo de controle de versão, como 

o CVS e Subversion. 

 

4.1.5. Atividades de Validação do Sistema 

 

 Reunião de Revisão da Iteração - Nesta atividade é sugerido que 

seja feito uma reunião de avaliação do desenvolvedor com o cliente, 

neste caso a orientadora, apontando os problemas e as eventuais 

melhorias necessárias para a próxima iteração. 
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4.1.6. Atividades de Entrega Final 

 

 Entrega do Sistema ao Cliente – Após a execução de todos os 

requisitos e o cliente estar satisfeito com o resultado obtido deve-se 

oficializar o término do desenvolvimento. 

 Refinamento da Documentação Gerada – Nesta atividade sugere-se 

a geração de alguma documentação adicional às anteriormente 

geradas como, por exemplo, documentos de instalação e execução. 

 

4.2. ITERAÇÕES 

 

A primeira atividade que antecedeu as iterações foi a definição da lista de 

requisitos da ferramenta. Esta atividade é de grande prioridade, pois no início de 

cada iteração é necessário a seleção de um subconjunto dos requisitos que 

serão implementados. Estava previsto o uso da lista de requisitos de um 

trabalho já existente (SCHULTER, SPAGNOL, 2004), porém a organização e 

classificação da mesma não estavam harmônicas com as características do 

framework utilizado no desenvolvimento, o GMF. Esta falta de sintonia implicou 

em uma reorganização dos requisitos já levantados. 

Tornou-se necessário, então, a definição de uma lista de requisitos que 

fosse mais “eficiente” considerando as tecnologias envolvidas. A estratégia 

usada foi associar cada funcionalidade como um requisito. Tal associação 

simplificou bastante este levantamento, o que, conseqüentemente, resultou 

numa redução do número geral de requisitos, se comparada com o outro 

trabalho (SCHULTER, SPAGNOL, 2004). A redução, entretanto, não deve ser 

interpretada como uma contração do escopo do trabalho; este permanece 

inalterado. 

Além das funcionalidades foram adicionadas duas variáveis, comumente 

utilizadas neste processo, para ajudar na ordem em que as funcionalidades 

seriam implementadas. São elas: prioridade e complexidade. Ambas as 

variáveis podem assumir valores numa escala de um a três. 
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Para avaliar a prioridade foi levado em consideração o valor de negócio 

que a funcionalidade traria para a ferramenta como um todo. Funcionalidades 

com maior prioridade recebem valor igual a um, e as menos prioritárias valor 

três. Tal critério fez com que os elementos da notação de UID mais corriqueiros 

recebessem maior atenção inicial. 

Quanto à complexidade foi necessária certa especulação, visto que as 

tecnologias envolvidas no desenvolvimento eram, até certo ponto, 

desconhecidas. Somente as funcionalidades que tinham comportamento 

semelhante a algo já implementado foram avaliadas como complexidade mínima 

(um). Funcionalidades que tinham domínio conhecido, mas que não tinham sido 

implementadas em um momento anterior, receberam o valor médio (dois). Já as 

funcionalidades com domínio desconhecido e também nunca implementadas 

receberam o valor máximo (três). 

Na tabela 1 é apresentada a lista de funcionalidades definida durante o 

levantamento de requisitos. 

 
Funcionalidade Prioridade Complexidade 

Estado inicial 1 3 

Estrutura 1 3 

Item de dado 1 3 

Entrada do usuário 1 2 

Sub-estados 1 2 

Texto 1 2 

Transição Normal 1 2 

Agrupamento 1 1 

Chamada p/ outro UID 1 1 

Criar diagrama 1 1 

Estado 1 1 

Excluir diagrama 1 1 

Notas textuais 1 1 

Parâmetro 1 1 

Pós-condições 1 1 

Pré-condições 1 1 
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Salvar arquivo 1 1 

Transição unidirecional 2 3 

Transição bidirecional 2 2 

Exportar p/ imagem 2 1 

Impressão 2 1 

Relacionamento de estensão 2 1 

Relacionamento de inclusão 2 1 

Relacionamento de precedência 2 1 

Renomear diagrama 2 1 

UID 2 1 

Desfazer ações 3 1 

Zoom no diagrama 3 1 

 
Tabela 1. Lista de requisitos 

 

Não se pode esquecer que, apesar do não aproveitamento da lista de 

requisitos do outro trabalho citado (SCHULTER, SPAGNOL, 2004), o modelo 

conceitual do domínio foi utilizado (figura 43). 

 

 52



 
Figura 43. Modelo de domínio conceitual 

 

Casos de uso para funcionalidades mais complexas não foram 

necessários, pois todas elas são bastante sucintas e de óbvia compreensão. 

O projeto geral do sistema não ocorreu de uma vez só, tal atividade seria 

executada de forma incremental durante as iterações. Veremos adiante quais 

problemas surgiram e quais medidas corretivas foram tomadas. 

O sistema de controle de versões adotado foi o Subverion. 

 

4.2.1. Primeira Iteração 

 

Inicialmente houve a seleção das funcionalidades a serem 

implementadas. Por se tratar da primeira iteração, onde a falta de experiência 
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com as tecnologias existia, optou-se por selecionar poucas funcionalidades e 

com moderada complexidade, mas que tivessem alta prioridade. As 

funcionalidades selecionadas são mostradas na tabela 2. 

 
Funcionalidade Prioridade Complexidade

Texto 1 2 

Transição Normal 1 2 

Criar diagrama 1 1 

Estado 1 1 

Excluir diagrama 1 1 

Salvar arquivo 1 1 

Exportar p/ 

imagem 2 1 

Impressão 2 1 

Renomear 

diagrama 2 1 

Desfazer ações 3 1 

Zoom no 

diagrama 3 1 

 
Tabela 2. Requisitos da primeira iteração 

 

Pode-se perceber a presença de funcionalidades com baixa prioridade, 

mas isto é justificável pelo fato delas apresentarem baixa complexidade. Estas 

em especial foram executadas com certa facilidade, pois eram fornecidas 

automaticamente pelo framework GMF. 

Após a seleção dos requisitos, partiu-se para o desenvolvimento do 

modelo de projeto. Este modelo foi feito considerando as peculiaridades da 

versão 1.0, hoje antiga, do GMF; por isto podem parecer estranhas as 

associações envolvendo as transições. A figura 44 ilustra o modelo resultante. 
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Figura 44. Modelo de projeto da iteração 1 

 

Apesar desta iteração aparentar certa simplicidade, não foi possível 

concluí-la dentro do prazo estipulado de 20 dias. O tempo desta iteração levou 

aproximadamente o dobro do tempo estipulado. Muitos problemas surgiram 

durante o desenvolvimento por falta de familiaridade com o GMF, mas uma vez 

transpostos os mesmos problemas não voltaram a surgir. 

O atraso na conclusão desta iteração foi um dos motivos que impediram a 

reunião de validação do sistema que deveria ocorrer junto com a orientadora. 

 

4.2.2. Segunda Iteração 

 

Seguindo o processo de desenvolvimento, esta iteração se iniciou com a 

atribuição dos requisitos a serem implementados. Os vários problemas 

enfrentados na iteração anterior e a pouca quantidade de iterações restantes 

encorajaram a seleção de todos os requisitos necessários para concluir a edição 

de todos os elementos da notação envolvidos em um UID (tabela 3). Somente 

os elementos envolvidos com o diagrama de relacionamentos foram deixados 

para a terceira iteração. 

 
Funcionalidade Prioridade Complexidade 

Estrutura 1 3 
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Item de dado 1 3 

Entrada do usuário 1 2 

Chamada p/ outro UID 1 1 

Notas textuais 1 1 

Parâmetro 1 1 

Pós-condições 1 1 

Pré-condições 1 1 

Transição unidirecional 2 3 

Transição bidirecional 2 2 

 
Tabela 3. Requisitos da segunda iteração 

 

Ao estender o modelo de projeto para dar suporte estas funcionalidades, 

novos problemas surgiram e parte da solução foi migrar para a versão 2.0 do 

GMF, que tinha sido recentemente lançada. Também foi necessário especificar 

o modelo de projeto de todo o domínio (figura 45), pois a especificação 

incremental não se mostrava eficiente. 
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Figura 45. Modelo de projeto completo 

 

Esta iteração, que inicialmente apresentava certa complexidade, foi 

razoavelmente tranqüila, o que permitiu concluí-la em tempo inferior ao 

estipulado para cada iteração. Ao final desta iteração o desenvolvimento estava 

novamente no cronograma, o que trouxe maior tranqüilidade para a iteração 

seguinte. 
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Infelizmente novos impedimentos surgiram, e a reunião de validação do 

sistema junto à orientadora novamente não ocorreu. 

 

4.2.3. Terceira Iteração 

 

Esta iteração estava programada para ser a última, o que implicou na 

seleção de todos os requisitos restantes da lista inicial. A tabela 4 mostra estes 

requisitos. 

 
Funcionalidade Prioridade Complexidade 

Estado inicial 1 3 

Agrupamento 1 1 

Relacionamento de extensão 2 1 

Relacionamento de inclusão 2 1 

Relacionamento de precedência 2 1 

UID 2 1 

 
Tabela 4. Requisitos da terceira iteração 

 

Pequenas alterações no modelo de projeto foram necessárias, mas nada 

que o alterasse de forma significativa. 

Todos os requisitos acima são referentes ao diagrama de relacionamento 

entre UIDs, e, pela experiência adquirida nas iterações anteriores, não 

apresentaram grande dificuldade. 

O grande fator positivo nesta iteração foi a realização da reunião de 

validação do sistema junto à orientadora. Nesta reunião várias observações 

foram feitas, o que tornou necessário o acréscimo de mais uma iteração para 

adequar a ferramenta conforme o desejado. Maiores detalhes e as observações 

s feitas serão apresentados na quarta iteração. 
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4.2.4. Quarta Iteração 

 

Esta iteração surgiu devido à alguns atrasos nas iterações anteriores e 

também ao surgimento de algumas melhorias necessárias. Nas iterações 

anteriores os requisitos representavam uma funcionalidade a ser implementada. 

Esta estratégia vinha sendo viável, mas nesta iteração adotou-se outra 

estratégia que consiste em classificar todos os requisitos restantes em quatro 

categorias: defeito, melhoramento, sub-funcionalidade e tarefa. 

Defeito foi usado para classificar um requisito que consiste em algo 

irregular, onde o comportamento encontrado divergia do esperado. Os 

melhoramentos foram associados ao que podia ser melhorado, mas que não 

fosse essencial para o funcionamento geral da ferramenta. Sub-funcionalidade 

foi utilizado para requisitos que consistiam na parte de uma outra funcionalidade. 

Por fim, a tarefa foi associada à atividades que não envolvam desenvolvimento. 

Na tabela 5 estão a lista de requisitos desta iteração. 

 
Nome Tipo Prioridade Complexidade

Remodelar domínio defect 1 1 

Tornar estrutura, item em nodos defect 1 2 

Nodos internos com imagens cortadas defect 1 2 

Corte na aresta da transição 

unidirecional defect 1 3 

Riscos nos nodos internos defect 1 3 

Alinhamento do dados internos enhancement 1 3 

Arestas na cor preta enhancement 2 1 

Sub-estados feature 2 2 

Entrada opcional do usuário sub-feature 2 2 

Empacotar e distribuir task 2 2 

Modificar imagens do plugin enhancement 3 1 

Modificar nomes e extensões do plugin enhancement 3 1 

Label nas categorias do menu enhancement 3 1 

Desabilitar opções default (note, oval, 

etc.) enhancement 3 2 
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Tabela 5. Requisitos da quarta iteração 

 

Percebe-se a existência de um requisito que influencia em todos os 

outros, que é a remodelagem do domínio. Uma nova modelagem se fez 

necessária, pois alguns elementos não estavam de acordo com o que a 

orientadora queria. Nas modelagens anteriores, algumas decisões foram 

tomadas visando facilitar o desenvolvimento posterior, tentando assim se 

adaptar à algumas peculiaridades e limitações do framework utilizado. Na nova 

modelagem se buscou o máximo e harmonia entre o desejado e o que poderia 

ser feito, priorizando sempre o domínio ao invés da visualização deste. O novo 

modelo de projeto é ilustrado na figura 46. 
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Figura 46. Modelo de projeto do editor UID 

 

O diagrama pode até aparentar certa complexidade, entretanto, basta de 

uma modelagem um pouco extensa, com muitos elementos. Alguns elementos 

não estão modelados conforme deveriam, apresentando certa redundância, 
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porém esta solução foi adotada para minimizar problemas nas etapas 

posteriores. O modelo de projeto acima não contém os elementos referentes ao 

diagrama de relacionamentos. Optou-se por separar as modelagens destes dois 

diagramas porque se decidiu que ficaria melhor para o usuário separar os dois 

editores. Logo, o usuário agora terá que escolher o tipo do diagrama antes de 

começar a editá-lo. A modelagem do diagrama de relacionamentos está na 

figura 47. 

 

 
Figura 47. Modelo de projeto do editor UIDR 

 

Todos os requisitos foram implementados. Durante o desenvolvimento 

desta iteração alguns obstáculos surgiram devido a não muito boa 

documentação do framework GMF em relação aos requisitos envolvido nesta 

interação. Felizmente, os obstáculos foram transpostos e a ferramenta foi 

finalizada, provendo suporte para toda a notação UID. 
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5. FERRAMENTA 
 

A ferramenta gráfica desenvolvida deverá ser utilizada como plugin do 

ambiente de desenvolvimento Eclipse, desta forma tira-se proveito de toda a 

infra-estrutura do ambiente de desenvolvimento para suportar os novos editores 

feitos neste trabalho. A figura 48 ilustra um dos editores e também todos os 

outros componentes que são aproveitados para compor a interface gráfica. Esta 

forma de distribuição oferece grande facilidade para a divulgação e uso da 

ferramenta, visto que este ambiente de desenvolvimento é amplamente utilizado. 

 

 
Figura 48. GUI da ferramenta 

 

 63



5.1. CRIANDO OS DIAGRAMAS 

 

Para criar os diagramas é preciso, primeiramente, criar um projeto 

qualquer (projeto Java, por exemplo) no Eclipse para servir de repositório dos 

arquivos referentes ao diagrama. Depois disso, o procedimento para criar os 

arquivos do diagrama é semelhante à criação de qualquer outro arquivo. 

Vale lembrar que durante o desenvolvimento foi decidido separar o editor 

de um diagrama UID comum do editor de relacionamentos de UID. Desta forma, 

o usuário deve escolher o tipo de diagrama que deseja criar: UID diagram (o 

comum) ou UIDSR diagram (o de relacionamentos). Estes arquivos estão 

acessíveis dentro do grupo de Examples (figura 50), mas também podem ser 

adicionados no menu padrão (figura 49). 
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Figura 49. Menu de criação dos diagramas 
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Figura 50. Outro menu de criação dos diagramas 

 

Serão criados dois arquivos. O primeiro corresponderá ao arquivo do 

diagrama propriamente, com a extensão uid. O segundo será um arquivo XML 

que representa o domínio dos elementos que estão no diagrama; este arquivo 

vai sendo atualizado na medida em que se vai editando o diagrama e sua 

extensão é xuid. 

 

5.2. EDITOR UID 

 

Este editor dá suporte à edição de UIDs comuns, onde os elementos são 

os estados, transições, itens de dado, etc. Todos os elementos que podem ser 
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adicionados no diagrama estão no menu, lado direito do editor. A figura 51 

mostra uma pequena demonstração deste editor em uso. 

 

 
Figura 51. Editor UID 

 

Ao inserir um elemento, o usuário pode imediatamente atribuir o valor 

central de cada elemento. Este poderá ser alterado depois através da aba de 

propriedades, a mesma aba onde os outros valores do elemento podem ser 

definidos (figura 52). 

 

 67



 
Figura 52. Aba de propriedades dos elementos 

 

5.3. EDITOR UIDSR 

 

Este editor tem como função a edição de diagramas de relacionamentos 

entre UIDs, e funciona de forma semelhante ao editor comum. A figura 53 

mostra este editor. 
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Figura 53. Editor de UIDR 

 

5.4. EXPORTANDO E IMPRIMINDO 

 

Pode-se, naturalmente, exportar o diagrama para diversos formatos de 

imagem, assim como imprimir, através de uma opção no menu. A figura 54 

ilustra estas opções. 
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Figura 54. Exportando e imprimindo 

 

5.5. INSTALAÇÃO 

 

O processo de instalação da ferramenta é bastante simples e segue o 

padrão de instalação de plugins do Eclipse. 

Para usá-la é preciso instalar a IDE Eclipse 3.3 ou superior. É preciso 

instalar também algumas dependências referentes ao GMF. Estas dependências 

podem ser obtidas, facilmente, através do “update site” do Eclipse Europa. 

Vários projetos serão listados neste “update site”, procure por Graphical 

Modeling Framework (GMF) e o selecione; selecione também todas as 

dependências do GMF. 

Com o Eclipse devidamente instalado é preciso descompactar o conteúdo 

do arquivo compactado do plugin na pasta raiz do eclipse. E finalmente você 

poderá utilizar o editor de UID. 

O arquivo compactado contendo a ferramenta de UID está disponível 

para download em: http://code.google.com/p/uideditor/

 

 70

http://code.google.com/p/uideditor/


6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A ferramenta se encontra em funcionamento, logo, usuários poderão usá-

la para a manipulação de UIDs. E receberão suporte para todos os elementos da 

notação UID, assim como diversas vantagens que uma ferramenta específica de 

edição proporciona. Esta ferramenta, assim como seu código fonte e sua 

documentação, está disponível em: http://code.google.com/p/uideditor/

O estudo da sintaxe e aplicação da UID permitiu ter uma exata dimensão 

do escopo do trabalho, e identificar os possíveis obstáculos que pudessem 

comprometer o desenvolvimento da ferramenta. Esta etapa foi indispensável 

para auxiliar a busca de tecnologias que pudessem agregar funcionalidades 

para este tipo de implementação. 

Sabia-se que o desenvolvimento de uma ferramenta gráfica era concreto, 

ou seja, não era nada inovador e não tinha um domínio completamente 

desconhecido. O grande problema, entretanto, era a complexidade envolvida 

para a concretização de uma ferramenta destas. Em um primeiro momento foi 

sugerido o uso de um framework bastante sólido e conhecido: GEF (Graphical 

Editing Framework). Buscou-se saber mais sobre este framework, suas 

vantagens e desvantagens, com pessoas que já o utilizaram para 

desenvolvimento e se concluiu que seu uso apresentava certa complexidade. A 

busca por outras tecnologias não tinha sido concluída quando se chegou ao 

framework adotado neste trabalho: GMF (Graphical Modeling Framework). 

O GMF, assim como o GEF, é um projeto do grupo Elipse e ainda é 

bastante recente. A versão utilizada neste trabalho foi lançada em junho deste 

ano (2007). Sua curta história implica, conseqüentemente, em uma comunidade 

pequena de desenvolvedores e uma limitada biblioteca de exemplos que 

acabam dificultando os passos dos desenvolvedores que desejam adotá-lo. Sua 

pouca maturidade, porém, é compensada com as diversas e poderosas 

facilidades que este oferece. A mais expressiva das vantagens é a possibilidade 

de criar uma ferramenta gráfica com quase nenhuma linha de código. 
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Uma vez definida as tecnologias envolvidas no projeto, chegou o 

momento de revisar, e reaproveitar, o levantamento de requisitos e a análise 

feita no outro trabalho (SCHULTER, SPAGNOL, 2004), que foi uma espécie de 

“semente” para este. 

Durante as etapas de projeto e implementação da ferramenta gráfica 

algumas reuniões com a orientadora foram necessárias para a validação do 

sistema e garantir sua aceitação. Estas reuniões foram de vital importância para 

a concretização de algumas mudanças feitas durante o desenvolvimento. 

Uma sugestão para trabalhos futuros é a adequação do arquivo XML, que 

é gerado hoje, com as definições do arquivo XML da orientadora. Esta sugestão 

poderia ter sido até concretizada se não fosse diversas as adversidades 

enfrentadas. 

O verdadeiro sucesso deste trabalho se concretizará quando a ferramenta 

for utilizada, trazendo benefícios e atendendo as necessidades dos 

desenvolvedores que vierem a utilizar UIDs em seu processo de 

desenvolvimento. 
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