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Resumo 
 
 
A configuração de equipes de desenvolvimento de softwares em células de 

projeto distintas prejudica a comunicação entre elas, favorecendo a recriação de 

soluções já existentes em projetos anteriores.  

O presente trabalho visa solucionar este problema propondo e construindo um 

sistema de conhecimento capaz de armazenar e recuperar o conhecimento 

produzido pelos processos da Engenharia de Requisitos, promovendo o reuso. 

Para tal, inicialmente foi realizada revisão bibliográfica abordando a 

Engenharia de Requisitos e seus problemas, seguida da Engenharia do 

Conhecimento e suas técnicas que se propõem a solucionar os problemas inerentes 

à Engenharia de Requisitos. Baseados neste levantamento bibliográfico, foram 

especificados os requisitos do sistema. 

Apoiada nesta documentação ocorreu a construção do sistema, cuja 

aderência aos objetivos deste projeto foi validada utilizando-o para especificar os 

requisitos de um sistema real. 

 

 

Palavras-chave: Sistema Baseado em Conhecimento, Engenharia de 

Requisitos, Reuso. 
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Abstract 
 

Dividing software development teams into distinct project cells deteriorate the 

communication among them. This also increases the reconstruction of solutions 

already addressed in prior projects. This work intends to propose and build a 

knowledge-based system able to store and retrieve knowledge produced by 

Requirement Engineering processes, promoting reuse. 

Initially a literature review was performed, addressing Requirement 

Engineering and its problems, then Knowledge Engineering and techniques intended 

to solve those problems. Based on this literature, the system requirements were 

specified. 

Aided by all that this documentation happened the system construction, whose 

adherence to the project goals was validated using it to specify a real system 

requirement set. 

 

 

 

Keywords: Knowledge Based System, Requirement Engineering, Reuse. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Apresentação 
 

A indústria do software vive um momento de franco crescimento e 

transformação. Os sistemas são cada vez maiores e mais complexos, assim como 

as necessidades que o mercado impõe. Deste modo, desenvolvedores de sistemas 

têm de lançar mão de técnicas que os tornem capazes de lidar a complexidade 

proporcionada e com a quantidade considerável de conhecimento produzido. 

Sendo assim, surge a possibilidade de combinar práticas de duas áreas de 

pesquisa, a Engenharia de Requisitos e a Engenharia do Conhecimento. Esta 

combinação faz emergir alguns desafios à Engenharia de Requisitos no que tange à 

memória do conhecimento. A seguir, constam alguns deles: 

Nuseibeh e Easterbrook (2000) reconhecem como desafio à Engenharia de 

Requisitos a habilidade de escrever requisitos de tal forma que possam ser lidos com 

rastreabilidade pelos indivíduos envolvidos no projeto, controlando assim a evolução 

através do tempo.  

Os mesmos autores também citam a gestão de mudanças como atividade 

fundamental na engenharia de requisitos, ao afirmar que sistemas de software 

sempre evoluem, assim como o ambiente em que estão inseridos e seus requisitos. 

O desenvolvimento de famílias de softwares também figura entre os desafios, 

sendo que há necessidade de reuso de requisitos entre as diversas versões de um 

sistema. Isto requer a identificação de requisitos reusáveis para o desenvolvimento 

de arquiteturas capazes de suportar customização e mudança de requisitos, 

considerado um dos pontos chave da pesquisa atual em Engenharia de Requisitos 

(NUSEIBEH; EASTERBROOK, 2000).  

Já Sutcliffe, Economou e Markis (1997, p. 2, tradução nossa) afirmam que: 

Em geral, estudos apontam para uma série de problemas, mas 
principalmente problemas de comunicação, falta de uma abordagem 
sistemática, necessidade de conhecimento do domínio e mudanças 
em requisitos são destacados como os principais problemas durante 
a engenharia de requisitos. 
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Segundo Johnson e Harris (1991), as técnicas convencionais de análise de 

requisitos não provêem maneiras de reusar resultados de análises anteriores. O 

analista tem de começar do zero e recriar o trabalho anterior, repetindo erros 

anteriores. 

Estes mesmo autores também revelam que problemas de interpretação e 

comunicação podem surgir quando grupos de analistas cooperam na solução de um 

problema. Inevitavelmente, cada um deles se concentrará em uma parte diferente do 

problema, criando seus próprios conceitos e provavelmente modelando o domínio de 

maneira diferente. 

Deste modo, pode-se citar técnicas oferecidas pela Engenharia do 

Conhecimento que se propõem a solucionar alguns dos problemas apresentados: 

a) Modelagem do domínio de um problema por meio de taxonomias; 

b) Recuperação e reuso de requisitos através da similaridade;  

c) Emprego de ferramentas computacionais para o apoio à gestão dos 

requisitos;  

1.2. O problema 
 

Tendo em vista os desafios mencionados anteriormente, cabe destacar um 

em especial, o reuso. 

Tomando-se como exemplo as equipes de desenvolvimento de softwares, 

seja em organizações que tenham a tecnologia da informação como um fim ou 

naquelas que a tenham apenas como um meio, observa-se que grande parte delas 

tende a formar uma equipe para cada projeto vigente. 

Esta estruturação em “células de projeto” permite que as equipes se isolem 

umas das outras, fazendo com que em algumas situações, tanto desenvolvedores 

como gestores desconheçam os problemas e soluções que se desdobram na célula 

vizinha. Deste modo, fica prejudicado o reuso de artefatos entre as equipes de 

projetos distintos. 

A situação acima descrita onera a organização em diversos aspectos, como 

os que seguem: 
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a) Possibilidade de construção de duas soluções para um mesmo 

problema, em equipes distintas; 

b) Menor qualidade e velocidade na implementação dos artefatos de 

projeto, ao não reusar conhecimento e recursos já consolidados, 

desenvolvidos pelas outras equipes da organização; 

c) Maior custo de operação, ao despender de mais horas para se concluir 

um projeto; 

d) Menor interação entre as equipes, fazendo com que se percam 

oportunidades de intercâmbio de conhecimento e de crescimento 

profissional; 

Sendo assim, este trabalho visa facilitar o reuso requisitos de software por 

entre as equipes de projeto, mitigando os problemas supracitados. 

1.3. Objetivo Geral 
 

Este trabalho tem como objetivo propor e construir um sistema de 

conhecimento capaz de armazenar e recuperar conhecimento produzido pelo 

processo de engenharia de requisitos em uma organização que desenvolva 

softwares.  

1.4. Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1. Realizar revisão bibliográfica sobre o estado da arte em Engenharia de 

Requisitos para evidenciar os problemas que podem ser apoiados por técnicas de 

Engenharia do Conhecimento; 

2. Realizar revisão bibliográfica sobre técnicas da Engenharia do Conhecimento que 

possam fornecer soluções para o problema do reuso de requisitos; 

3. Propor e implementar um sistema que faça uso de alguma das técnicas da 

Engenharia do Conhecimento apresentadas, e que seja capaz de relacionar um 

novo requisito de um projeto de desenvolvimento de software atual com requisitos 

de projetos anteriores, proporcionando o reuso;  
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4. Confrontar o sistema implementado com a revisão bibliográfica, verificando se 

suas funcionalidades são suficientes para atender os problemas comentados. 

 

1.5. Estrutura do Trabalho 
 

O trabalho é dividido em seis capítulos. O primeiro deles, introdutório, trata de 

situar o leitor no contexto do problema e das soluções propostas. 

No segundo e terceiro capítulos é feita a revisão bibliográfica, abordando os 

assuntos que embasarão a solução proposta para o problema apresentado. 

Inicialmente é abordado o tema da Engenharia de Requisitos, seguido da 

Engenharia do Conhecimento e suas técnicas. 

O quarto capítulo destina-se a propor o sistema que solucionará os problemas 

citados na revisão bibliográfica, citando os requisitos aos quais terá de atender. 

O quinto capítulo se dedica a explanar a solução implementada, abrangendo 

seu processo de construção, suas características estruturais e de funcionamento. 

Finalmente o sexto capítulo aborda as considerações finais do trabalho. 

2. Engenharia de Requisitos 
 
A Engenharia de Requisitos, no contexto da Engenharia de Software, abrange 

técnicas para extrair, especificar e documentar os objetivos que um software deverá 

atingir para satisfazer os seus usuários, materializando uma espécie de ponte entre 

conceitos muitas vezes abstratos do mundo real e as linguagens formais de 

programação de computadores. 

Esta ligação entre dois “mundos” tão distintos faz da Engenharia de 

Requisitos um desafio aos pesquisadores, cujo objeto de estudo é “abrangente, 

interdisciplinar e ilimitado” (ZAVE, 1997, p. 1,).  

Para que haja uma maior compreensão da definição de Engenharia de 

Requisitos, é conveniente que os próprios requisitos sejam abordados em um 

momento anterior. 
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2.1. Definição de Requisito 
 

O termo requisito não possui uma definição precisa. Cada autor analisa o 

caso de uma forma e pode adotar diferentes níveis de granularidade para sua 

conceitualização. 

Sommerville (2003) exemplifica este fato afirmando que o requisito pode 

descrever em alto nível e de maneira abstrata uma funcionalidade do sistema, bem 

como em outro extremo, pode assumir a forma de uma descrição matematicamente 

formal de alguma função do sistema. 

A falta de separação nítida entre estes níveis é a causa de alguns dos 

problemas que decorrem no processo de engenharia de requisitos. Sommerville 

(2003) faz a distinção entre os níveis utilizando o termo requisitos do usuário, para 

representar os requisitos de mais alto nível de abstração, e o termo requisitos de 

sistema para indicar uma descrição mais detalhada sobre o que o sistema deverá 

fazer. O autor ainda cita um terceiro nível, mais detalhado, chamado de 

especificação de projeto de software. Estes termos foram definidos por Sommerville 

(2003, p.82) da seguinte forma: 

a) Requisitos do usuário são declarações, em linguagem natural e 
também em diagramas sobre as funções que o sistema deve 
fornecer e as restrições sob as quais deve operar; 

b) Requisitos de sistema estabelecem detalhadamente as funções 
e as restrições de sistema. O documento de requisitos de 
sistema, algumas vezes chamado de especificação funcional, 
deve ser preciso. Ele pode servir como um contrato entre o 
comprador do sistema e o desenvolvedor do software; 

c) Especificação de projeto de software é uma descrição abstrata 
do projeto de software que é uma base para o projeto e a 
implementação mais detalhados. Essa especificação acrescenta 
mais detalhes à especificação de requisitos do sistema. 

 
Esta separação em níveis torna-se conveniente, pois através dela a 

comunicação dos requisitos pode ser efetuada aos mais diversos perfis de 

profissionais envolvidos no projeto de desenvolvimento de um sistema. Sommerville 

(2003, p.83) exemplifica através da figura 1: 
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Figura 1 - Leitores de diferentes tipos de especificação 

 

O autor também exemplificou a maneira com a qual os tipos de requisitos 

citados podem ser descritos (SOMMERVILLE, 2003, p.83): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Leitores de diferentes tipos de especificação 

Especificação de 
projeto de 
software 

Requisitos do 
usuário 

Requisitos de 
sistema 

Gerentes de clientes 
Usuários finais de sistemas 
Engenheiros do cliente 
Gerentes do Fornecedor 
Arquitetos de sistemas 

Usuários finais de sistemas 
Engenheiros do cliente 
Arquitetos de sistemas 
Desenvolvedores de software 

Engenheiros do cliente (talvez) 
Arquitetos de sistemas 
Desenvolvedores de software 

Definição dos requisitos do usuário 

Especificação dos requisitos de sistema 

1 O software deve oferecer um meio de representar e acessar arquivos 
externos criados por outras ferramentas. 

1.1 O usuário deve dispor de recursos para definir o tipo dos arquivos 
externos. 

1.2 Cada tipo de arquivo externo pode ter uma ferramenta associada que 
possa ser aplicada a ele. 

1.3 Cada tipo de arquivo externo pode ser representado como um ícone 
específico na tela do usuário. 

1.4 Devem ser fornecidos recursos para o ícone que representa um arquivo 
externo, a ser definido pelo usuário. 

1.5 Quando um usuário seleciona um ícone que representa um arquivo 
externo, o efeito dessa seleção é aplicar a ferramenta associada com o 
tipo de arquivo externo ao arquivo representado pelo ícone selecionado. 
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2.1.1. Requisitos funcionais e não funcionais 
 

Os requisitos de um sistema podem ser classificados como funcionais, não 

funcionais ou ainda como requisitos de domínio (SOMMERVILLE, 2003): 

e) Requisitos funcionais são declarações de funções fornecidas pelo 

sistema. Descrevem a reação do sistema dadas determinadas entradas 

específicas e também como o sistema deverá se comportar sob as 

mais diversas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais 

podem descrever o que o sistema não deve fazer; 

f) Requisitos não funcionais são restrições que agem sobre as 

funcionalidades providas pelo sistema. Como exemplo tem-se o tempo 

de execução de determinada tarefa, o espaço que o sistema deverá 

ocupar na memória e até mesmo características mais abstratas, como 

facilidade de utilização; 

g) Requisitos de domínio são os que têm sua origem em características 

do domínio da aplicação e não na especificação feita pelo cliente. 

Podem ser tanto funcionais como não funcionais. Como exemplo, pode 

ser citado um requisito fictício que especifique uma fórmula para 

cálculo de algum imposto. Este tipo de requisito pode parecer óbvio a 

um especialista, porém um desenvolvedor de software pode não 

compreendê-lo, sendo assim a especificação tem de ser 

suficientemente compreensível; 

2.1.2. Características de um bom requisito 
 

Para Sommerville (2003), a especificação dos requisitos funcionais de um 

sistema deve ser completa e consistente. Para ser completa a especificação deverá 

cobrir todas as solicitações feitas pelo usuário. Para ser consistente, deverá fazê-lo 

de modo não contraditório. Cabe salientar que em sistemas complexos e de grande 

porte, é quase impossível atingir a perfeição nestes dois pontos de vista. 
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Hooks (1993) por sua vez define um bom requisito como sendo algo 

necessário, verificável, factível e claro.  

Mesmo sendo verificável, factível e claro, se um requisito não for necessário, 

não pode ser considerado um bom requisito. Se há alguma dúvida quando a 

necessidade de um requisito e não se conseguir estimar a pior conseqüência da 

ausência deste, é muito provável que o requisito não seja necessário. 

Para ser verificável, o requisito tem de exprimir algo que possa ser verificado 

por exame, análise, teste ou demonstração. Termos subjetivos, como “fácil”, não são 

verificáveis. 

Para ser factível, um requisito deve ser tecnicamente possível e se encaixar 

no orçamento e cronograma do projeto. Não há razão alguma para implementar algo 

que não pode ser executado. 

Para que um requisito seja claro, deve exprimir apenas uma idéia, ser 

conciso, simples e não ambíguo.  

Kar e Bailey (1996) compartilham da opinião de Hooks (1993) quanto algumas 

das características de um bom requisito de software, ao afirmar que este deverá ser 

necessário, conciso, factível, completo, consistente, não ambíguo e verificável. Os 

autores complementam a lista de características declarando que um requisito deverá 

ser livre de implementação, ou seja, deverá exprimir em seu significado apenas “o 

que” deverá ser feito, em detrimento de “como” deverá ser implementado. 

Existem outras características desejáveis aos requisitos, as quais tendem a 

proporcionar maior qualidade nos artefatos de especificação, e conseqüentemente 

do produto final. Dentre elas figuram as que seguem (KAR; BAILEY, 1996): 

a) Identificação única no projeto (PUID) : Corresponde a um código 

único, seja numérico ou alfanumérico, que identifica um requisito dentro 

de um projeto; 

b) Nível : Indica o nível do sistema ao qual o requisito se aplica. Por 

exemplo, pode-se definir que o nível um abrange requisitos de alto 

nível, e que o nível dois abrange os requisitos de nível intermediário, 

um pouco mais próximos da implementação. O estabelecimento de 
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níveis não é essencial, porém pode fornecer dados estatísticos 

interessantes se utilizado; 

c) Categoria: Pode ser utilizado para diferenciar explicitamente os 

requisitos de sistema e do usuário; 

d) Nível de aceitação: Define se o requisito é essencial ou apenas 

desejável; 

e) Alocado a: Cada requisito deve ser alocado a um ou mais requisitos 

de nível inferior. Isso garante que todos os requisitos estão ligados ao 

nível adjacente; 

f) Identificador único do requisito pai: Provê um link ao requisito pai. É 

interessante para que haja rastreabilidade vertical através da hierarquia 

de requisitos; 

g) Fonte: Normalmente serve para ligar o requisito em questão ao 

documento de requisitos do usuário que o originou; 

h) Número de especificação, título da especificação e título do 

parágrafo: Importantes quando se deseja recuperar ou imprimir 

requisitos. São utilizados para associar requisitos com os documentos 

apropriados, de forma semelhante à fonte; 

i) Método de verificação: Estabelece o método pelo qual o requisito 

será verificado. Como exemplos podem ser citados a inspeção, análise, 

demonstração e teste; 

j) Documentos de verificação: Provê um link com o número, título e 

parágrafo do documento de Plano de Verificação ou de Plano de Teste; 

k) Aviso de mudança: Provê informações como o número e a data de 

uma alteração feita no requisito em questão. Deste modo, pode-se 

manter um histórico de mudanças em determinado requisito; 

l) Risco: Informa os riscos envolvidos com o requisito em questão, se 

existirem. É interessante que o risco seja classificado com um indicador 

quantitativo; 
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m) Estado atual : Informa a situação atual do requisito. Como exemplo de 

estados, pode-se incluir: “A ser definido”, “A ser revisado”, “Definido”, 

“Aprovado”, “Verificado”, “Excluído”, entre outros; 

2.1.3. O documento de requisitos de software 
 

Segundo Sommerville (2003), os requisitos identificados devem ser 

formalizados através do documento de requisitos de software, também conhecido 

como especificação de requisitos de software. Este documento é a “declaração 

oficial do que é exigido dos desenvolvedores do sistema (SOMMERVILLE, 2003, 

p.95). 

Este documento deve incluir os requisitos de usuário e de sistema, abordados 

anteriormente. Sommerville (2003) afirma que dependendo da realidade do projeto, 

os requisitos de usuário e de sistema podem ser organizados da seguinte maneira 

no documento de requisitos de software: 

a) Integrados em uma única descrição; 

b) Os requisitos de usuários utilizados como uma introdução aos 

requisitos de sistema; 

c) Caso haja um grande número de requisitos, os de sistema podem ser 

descritos em um documento próprio.  

Para que o documento de requisitos de software cumpra seu papel, é 

conveniente que disponha de algumas características. Heninger (1980, apud 

SOMMERVILLE, 2003) citou as seguintes: 

a) Especificar somente o comportamento externo do sistema; 

b) Especificar as restrições à implementação; 

c) Ser fácil de ser modificado; 

d) Servir como ferramenta de referência aos responsáveis pela 

manutenção do sistema; 

e) Registrar a estratégia sobre o ciclo de vida do sistema; 

f) Descrever o comportamento de resposta para eventos indesejáveis. 
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Apesar dos quase trinta anos que decorreram após a citação destas dicas por 

Heninger, Sommerville (2003) ainda as considera muito valiosas. 

Segundo Sommerville (2003), um dos padrões de documento de requisitos 

mais amplamente aceito é o IEEE/ANSI 830-1993. Vale ressaltar que a versão atual 

do padrão data de 1998. Este padrão define a seguinte estrutura para um documento 

de requisitos de software: 

1. Introdução 

1.1. Propósito do documento de requisitos 

1.2. Escopo do produto 

1.3. Definições acrônimos e abreviações; 

1.4. Referências 

1.5. Visão geral do restante do documento 

2. Descrição geral 

2.1. Perspectiva do produto 

2.2. Funções do produto 

2.3. Características do produto 

2.4. Restrições gerais 

2.5. Suposições e dependências 

3. Requisitos específicos que abrangem os requisitos funcionais, não funcionais e 

de interface. Não é apropriado definir uma estrutura padrão para esta parte do 

documento, devido à variabilidade nas práticas de cada organização. 

4. Apêndices 

5. Índices 

Sommerville (2003) comenta que o padrão do IEEE é muito geral para ser 

utilizado como o padrão definitivo de documentação de requisitos de uma 

organização. Sendo assim sugere que ele seja adaptado para as reais necessidades 

de uma organização em particular. Na tabela 1 pode-se observar um exemplo de 

estrutura para o documento de requisitos baseado no padrão IEEE (SOMMERVILLE, 

2003, p.98). 

Tabela 1 - Exemplo de estrutura para documento de requisitos 
Prefácio Ele deve definir o público a que se destina o documento e descrever 
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seu histórico da versão, incluindo uma lógica para a criação de uma 

nova versão e um sumário das mudanças feitas em cada versão. 

Introdução Deve descrever a necessidade do sistema. Deve descrever 

brevemente suas funções e explicar como ele deverá operar com 

outros sistemas. Deve descrever como o sistema se ajusta aos 

negócios em geral ou aos objetivos estratégicos da organização que 

está encomendando o software. 

Glossário Deve definir os termos técnicos utilizados no documento. Não se deve 

fazer suposições sobre a experiência ou o conhecimento apurado do 

leitor. 

Definição de 

requisitos do 

usuário 

Os serviços fornecidos para o usuário e os requisitos não funcionais 

do sistema devem ser descritos nesta seção. Esta descrição pode 

utilizar linguagem natural, diagramas ou outras notações que sejam 

compreensíveis pelos clientes. Padrões de produtos e de processos a 

serem seguidos devem ser especificados. 

Arquitetura de 

sistemas 

Esse capítulo deve apresentar uma visão geral de alto nível da 

arquitetura de sistema prevista, mostrando a distribuição de funções 

por meio de módulos de sistemas. Os componentes de arquitetura que 

estão sendo reutilizados devem ser destacados. 

Especificação de 

requisitos do 

sistema 

Deve descrever os requisitos funcionais e não funcionais com mais 

detalhes. Se for necessário, outros detalhes podem também ser 

adicionados aos requisitos não funcionais. Por exemplo, podem ser 

definidas interfaces com outros sistemas. 

Modelos de 

sistema 

Devem ser estabelecidos um ou mais modelos de sistemas, 

mostrando o relacionamento entre os componentes de sistema e o 

sistema e seu ambiente. Esses podem ser os modelos de objeto, os 

modelos de fluxo de dados e os modelos semânticos de dados. 

Evolução de 

sistema 

Devem ser descritas as funções fundamentais nas quais o sistema se 

baseia e as mudanças previstas, devidas à evolução do hardware, 

mudanças nas necessidades do usuário, entre outras. 

Apêndices São fornecidos detalhes e informações específicas relacionadas à 

aplicação que está sendo desenvolvida. Exemplos de apêndices que 

podem ser incluídos são descrições de hardware e bases de dados. 
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Os requisitos de hardware definem as configurações mínima e ótima 

para o sistema. Os requisitos de base de dados definem a 

organização lógica dos dados utilizados pelo sistema e os 

relacionamentos entre estes dados. 

Índice Podem ser incluídos vários índices no documento. Da mesma maneira 

que um índice normal alfabético, pode haver um índice de diagramas, 

um índice de funções, entre outros. 

2.1.4. Representação de conhecimento do domínio em requisitos 
 

Para que uma a especificação de requisitos reflita qualidade e proporcione a 

maior corretude possível na codificação de um sistema, esta deverá representar de 

forma consistente o domínio do problema no qual o sistema proposto está inserido. 

Cabe ao analista de requisitos capturar o conhecimento do domínio junto aos 

especialistas na área, conhecimento este que, inicialmente segundo Macnee, 

Lambert e Ringland (1993, p.6/2, tradução nossa), pode ser “inexato, incompleto, 

contraditório, ambíguo, não conciso e mal estruturado”, e transformá-los em um 

conjunto de especificações que possibilite a construção de um sistema que satisfaça 

as necessidades do usuário final. 

Macnee, Lambert e Ringland (1993) exemplificam o uso de conhecimento do 

domínio da aplicação em uma especificação de requisitos através de um sistema de 

controle aéreo para aeronaves militares.  

Neste contexto, um dos requisitos coletados informa que o sistema deverá 

exibir todas as informações de sensores, como velocidade, direção e tipo do sensor. 

O analista de requisitos sabe, por ter consultado um especialista, que o número de 

sensores utilizados durante uma missão militar é muito alto (conhecimento 

dependente do domínio), e também conhece a habilidade dos seres humanos em 

lidar com tal carga de informação (conhecimento independente do domínio). O 

analista então conclui que o usuário não será capaz de absorver as informações 

corretamente se todos os sensores forem exibidos simultaneamente. 
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Deste modo, é necessária uma negociação com o responsável pelo requisito, 

para que sejam sanados os problemas. Para que a argumentação seja mais 

convincente, recomenda-se o uso de protótipos do sistema. 

Após este processo de refinamento, o requisito dependente do conhecimento 

de domínio, deverá ser “exato, mais completo, consistente, não ambíguo, conciso e 

bem estruturado” (MACNEE; LAMBERT; RINGLAND, 1993, p.6/2).  

Diante destas informações torna-se claro o papel estratégico do conhecimento 

do domínio e sua correta utilização na especificação de requisitos. Somente para o 

exemplo fornecido, podemos listar diversas conseqüências catastróficas para um 

levantamento de requisitos mal feito, que pode inclusive colocar vidas em risco.  

2.2. Definição de Engenharia de Requisitos 
 

Tendo apresentado os principais conceitos a respeito dos requisitos, cabe 

agora delinear as características da disciplina da Ciência da Computação que os tem 

como objeto de estudos: A Engenharia de Requisitos. 

Há diversas definições para esta área de estudo, devido a sua grande 

abrangência e subjetividade.  

Enquanto parte da Engenharia de Software, a Engenharia de Requisitos 

estuda os objetivos e restrições dos sistemas de software. Também há interesse na 

relação destes aspectos com a especificação precisa do comportamento do software 

e a com a sua evolução através do tempo e das famílias de produtos (ZAVE, 1997). 

Sob a ótica de Sommerville (1995), o processo de definição dos serviços que 

um sistema deverá prover, e das restrições sob as quais ele deverá operar é 

chamado de Engenharia de Requisitos. 

Ainda segundo este autor, os requisitos do sistema deverão informar “o que” o 

sistema deverá fazer, em detrimento de “como” o fará. 

Kotonya e Sommerville (1998 apud LOPES, 2002, p. 16) definem Engenharia 

de Requisitos como “a forma como escolhemos denominar as atividades 

desenvolvidas, no contexto do ciclo de vida de software, relacionadas com a 

definição dos requisitos de um sistema”. 
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Lopes (2002, p. 15), por sua vez estabelece que:  

Engenharia de Requisitos é um amplo campo de estudos, inserido 
no contexto da Engenharia de Software, e relacionado à 
identificação, validação e documentação das funções e restrições 
que precisam ser respeitadas por um software em sua construção e 
operação. Existem muitas definições na literatura. 

2.3. Histórico 
 

Lamsweerde (2000) realizou um levantamento histórico, no qual cita 

cronologicamente os avanços conquistados na Engenharia de Requisitos durante os 

25 anos anteriores à sua pesquisa. Cabe ressaltar que Lamsweerde ateve seus 

esforços às evoluções do ponto de vista da Ciência da Computação, deixando de 

lado os aspectos sociológicos e psicológicos. A seguir serão descritos brevemente 

estes avanços. 

O campo da Engenharia de Requisitos foi aberto em 1977, com uma 

publicação de Ross e Schoman (ROSS; SCHOMAN, 1977 apud LAMSWEERDE, 

2000). Além de explanar o escopo da área, este trabalho sugeriu elementos 

potenciais para uma ontologia de Engenharia de Requisitos, como objetivos, pontos 

de vista, dados, operações, agentes e recursos. 

Neste mesmo ano, Ross (1977, apud LAMSWEERDE, 2000) introduziu uma 

técnica de modelagem chamada SADT, que foi uma precursora em diversos 

aspectos. Múltiplos modelos eram suportados, estes por sua vez se relacionavam 

através de regras de consistência. SADT era uma técnica semi-formal, ou seja, 

apenas parte de seu conteúdo poderia ser formalizado. Os requisitos do sistema, por 

exemplo, deveriam ser representados em linguagem natural. 

Pouco tempo depois, Bubenko (1980, apud LAMSWEERDE, 2000) introduziu 

uma técnica de modelagem para capturar entidades e eventos. Para descrevê-los, 

os requisitos poderiam ser declarados de modo formal. Nesta época, através de 

Jackson (1978, apud LAMSWEERDE, 2000), já se possuía a ciência de que estas 

entidades e eventos deveriam participar do ambiente no qual o sistema estaria 

inserido. 
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Outras técnicas semi-formais foram desenvolvidas na década de 70, com 

destaque para os diagramas entidade-relacionamento para a modelagem de dados, 

proposto por Chen (1976, apud LAMSWEERDE, 2000), a análise estruturada para a 

modelagem de operações (DEMARCO, 1978, apud LAMSWEERDE, 2000) e o 

diagrama de transição de estados (WASSEMAN, 1979, apud LAMSWEERDE, 2000). 

Estas técnicas, apesar de bastante populares devido a sua simplicidade e foco em 

um objetivo específico se mostraram limitadas em escopo e expressividade. Deste 

modo, pesquisadores da época começaram a direcionar seus esforços para as 

técnicas de especificação precisas e formais (BALZER; GOLDMAN; WILE, 1982, 

apud LAMSWEERDE, 2000). 

Neste mesmo ano, Greenspan, Mylopoulos e Borgida (1982, apud 

LAMSWEERDE, 2000) propuseram a linguagem RML (Requirement Modeling 

Language), que introduziu mecanismos mais complexos como a generalização, 

agregação e classificação. Estes conceitos são considerados os precursores da 

análise orientada a objetos. 

Os esforços de pesquisa até então se focaram em “o que fazer” e “como 

fazer”. Não se sabia ao certo o motivo da existência de um requisito e se este era 

suficiente para alcançar objetivos de níveis superiores que emergiam naturalmente 

em qualquer processo de engenharia de requisitos. 

Yue (1982, apud LAMSWEERDE, 2000) foi provavelmente um dos primeiros a 

argumentar que a representação explícita de objetivos (goals) era capaz de prover 

um bom critério para completude de requisitos (que estariam completos apenas se 

fossem suficientes para alcançar o objetivo que estivessem refinando). 

Na primeira metade da década de noventa, Easterbrook (1994, apud 

LAMSWEERDE, 2000) notou que a origem multidisciplinar dos stakeholders de um 

projeto normalmente proporciona alguns conflitos entre requisitos, devido aos 

variados pontos de vista envolvidos. Tendo em vista a aderência aos objetivos e 

completude dos requisitos, todos estes pontos de vista devem ser integrados de 

forma consistente. A partir daí, duas abordagens surgiram para solucionar o 

problema, a abordagem centralizada (NISKIER; MAIBAUM; SCHWABE, 1989 apud 
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LAMSWEERDE, 2000) (ZAVE; JACKSON, 1993, apud LAMSWEERDE, 2000) na 

qual a consistência entre os pontos de vista é analisada de maneira global e a 

abordagem distribuída (NUSEIBEH; KRAMER; FINKELSTEIN, 1994, apud 

LAMSWEERDE, 2000) na qual a consistência entre os pontos de vista é analisada 

aos pares. 

A engenharia de requisitos baseada em objetivos é muito conveniente. Porém 

em certas ocasiões a identificação dos objetivos torna-se um tanto difícil. Estudando 

o comportamento humano frente à resolução de problemas Benner et. al (1993, apud 

LAMSWEERDE, 2000) concluiu que cenários operacionais de uso de um sistema 

hipotético são mais fáceis de compreender do que objetivos que demandam uma 

compreensão mais profunda do funcionamento do sistema a ser criado. Um cenário 

tipicamente é uma série de interações entre o sistema a ser criado e o seu ambiente. 

Paralelamente aos estudos supracitados foram desenvolvidos alguns 

trabalhos mais voltados aos fundamentos da natureza dos requisitos, motivados por 

um certo nível de confusão na literatura sobre especificação de requisitos e de 

software. Nesta época, por exemplo, estudos diferenciaram os requisitos (de 

sistema) das especificações (de software). Os requisitos são formulados em relação 

a objetos do mundo real, num vocabulário acessível a todos os stakeholders. Estes 

requisitos capturam as relações entre os objetos do ambiente que são monitorados 

pelo software. Já as especificações são formuladas em relação aos objetos 

manipulados pelo software (internos a ele), em um vocabulário acessível aos 

programadores (JACKSON, 1995, apud LAMSWEERDE, 2000) (PARNAS, 1995, 

apud LAMSWEERDE, 2000). 

Em se tratando do reuso de requisitos, pouco se avançou nesta área ao 

compará-la com todo o trabalho em reuso do software em si. A área foi inaugurada 

por Reubenstein e Waters (1991, apud LAMSWEERDE, 2000) que propuseram uma 

técnica baseada em herança para reusar fragmentos de descrições do domínio e de 

especificações de tarefas. Técnicas também foram emprestadas da inteligência 

artificial, como o raciocínio baseado em casos, para facilitar o processo de 
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recuperação de requisitos (MAIDEN; SUTCLIFFE, 1993, apud LAMSWEERDE, 

2000) (MASSONET; LAMSWEERDE, 1997, apud LAMSWEERDE, 2000). 

Em seu trabalho, Lamsweerde defende uma transição para o emprego de 

técnicas de engenharia de requisitos voltadas aos objetivos. A seu favor argumenta 

que os conceitos atuais de modelagem emergiram essencialmente de abstrações do 

campo da programação orientada a objetos, assim como a análise estruturada deriva 

de abstrações das técnicas de programação estruturada. Como conseqüência destas 

técnicas, os porquês das fases iniciais da engenharia de requisitos acabam sendo 

deixados de lado.  

Lamsweerde também identificou que as pesquisas até então pouco focaram 

em garantir que a arquitetura de um sistema fosse aderente a um conjunto de 

requisitos funcionais e não funcionais. No entanto, propostas de linguagens para a 

descrição de arquiteturas surgiram durante a da década de noventa, através dos 

esforços de Luckham (1995, apud LAMSWEERDE, 2000), Magee (1995, apud 

LAMSWEERDE, 2000), Taylor (1996, apud LAMSWEERDE, 2000) e Garlan (1997, 

apud LAMSWEERDE, 2000). Lamsweerde considerou paradoxal o pouco trabalho 

dedicado a esta área, visto que a arquitetura de software desde longa data é 

considerada fundamental para o alcance de objetivos de segurança, disponibilidade, 

tolerância a falhas e escalabilidade. 

Além de analisar o histórico da área engenharia de requisitos, Lamsweerde 

também dedicou parte de seu trabalho ao delineamento esforços que deverão ser 

despendidos nos próximos vinte e cinco anos de pesquisa. 

Neste trecho de sua pesquisa, Lamsweerde reforça a necessidade do 

preenchimento das lacunas entre a engenharia de requisitos e a arquitetura de 

software, pois a complexidade tende a aumentar conforme determinado software 

evolui. Como exemplo, é citado o conflito entre a volatilidade dos requisitos e a 

estabilidade da arquitetura, que é complexa de se administrar. 

Outro ponto chave ressaltado para os próximos vinte e cinco anos de 

pesquisa é o preenchimento das lacunas entre engenharia de requisitos e as 

pesquisas em especificação formal. A primeira é mais rica em expressividade, 
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enquanto a última é mais rica em capacidade de análise automatizada. Lamsweerde 

sugere então que o esforço seja focado em mapear o mundo conceitual da 

engenharia de requisitos no mundo da análise formal. Algumas pesquisas foram 

conduzidas nesta direção, como a de Dwyer (1999, apud LAMSWEERDE, 2000). 

A modelagem de agentes também foi considerada crítica. A engenharia de 

requisitos tradicional decompôs o mundo em dois componentes, o software e o seu 

ambiente. Entretanto existem diversos softwares, seres humanos e componentes 

físicos cooperando. De acordo com Lamsweerde, grande volume de trabalho é 

requerido para suportar o raciocínio baseado em agentes durante a elaboração dos 

requisitos, especialmente durante a atribuição de responsabilidades. 

Outra área de investigação apontada por Lamsweerde é a reengenharia de 

requisitos. Segundo o autor, é freqüente a existência de documentos de requisitos 

redigidos com baixa qualidade, o que torna árduo o trabalho de construção e 

manutenção de um sistema. O desenvolvimento de técnicas de abstração e 

reestruturação seria bastante conveniente para este caso em particular. 

Em se tratando das ferramentas de apoio a engenharia de requisitos, 

Lamsweerde sugeriu alguns exemplos para ilustrar as diversas oportunidades de 

pesquisa existentes. Segundo o autor, o artefato entregue ao final do processo de 

engenharia de requisitos na maioria dos casos é um documento em linguagem 

natural que agrega recursos tanto textuais como gráficos. Seria muito bem vinda a 

existência de uma ferramenta que apoiasse a confecção de tal documento, 

mantendo a estrutura dos modelos de requisitos, extraindo porções relevantes do 

documento e mantendo rastreabilidade para materiais de apoio. Foram ressaltadas 

também ferramentas multimídia para a representação da documentação, como 

vídeos de entrevistas e simulações de utilização. Como último exemplo, destacou-se 

a importância das ferramentas de suporte à evolução dos requisitos através do 

tempo e também à análise de desvios entre a especificação original e o 

comportamento real dos sistemas. 
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No trecho conclusivo de seu trabalho, Lamsweerde defende novamente o 

raciocínio baseado em objetivos, argumentando que o mesmo é um tema central da 

engenharia de requisitos e que os stakeholders estariam mais familiarizados com 

este tipo de abstração. Tanto que relata que em todos os projetos industriais nos 

quais esteve envolvido, os gestores e tomadores de decisão se interessaram muito 

mais em modelos de objetivos do que nos modelos de objetos. 

O trabalho de Lamsweerde revela um panorama no qual a engenharia de 

requisitos evoluiu bastante e ainda proporciona desafios complexos aos 

pesquisadores, a fim de proporcionar um incremento significativo na qualidade dos 

sistemas a serem desenvolvidos. O esforço necessário é grande, segundo o autor, 

mas certamente qualquer avanço é válido. 

2.4. Engenharia de Requisitos nos Modelos de Maturi dade 
 
 

Sendo o gerenciamento dos requisitos considerado uma atividade crítica para 

o sucesso de um projeto de software, as principais certificações de qualidade de 

processo de desenvolvimento de software devem levar a Engenharia de requisitos 

em consideração em seus critérios de avaliação. A seguir será descrito como 

algumas das principais certificações do mercado tratam a Engenharia de Requisitos 

em seus níveis iniciais de maturidade. 

2.4.1. MPS.BR 
 
 

O programa MPS.BR (Melhoria do Processo do Software Brasileiro) é uma 

iniciativa que visa aprimorar a qualidade do processo de software das micro, 

pequenas e médias empresas de desenvolvimento de software brasileiras, através 

de avaliações e certificações (SOFTEX, 2009a). 

A criação do MPS.BR, levou em consideração os princípios das normas 

ISSO/IEC 12207:2008 e 15504 e do modelo CMMI-DEV, adaptando-os para a 

realidade das organizações nacionais de menor porte. 
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O modelo MPS é baseado em conceitos de maturidade e capacidade do 

processo para que ocorram a avaliação e melhoria na qualidade e produtividade dos 

produtos de software e serviços relacionados (SOFTEX, 2009b).  

A maturidade de um processo de software é mensurada em níveis, que 

estabelecem patamares de evolução. O modelo MPS.BR estabelece sete níveis de 

maturidade, sendo: A (Em otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C 

(Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G 

(Parcialmente Gerenciado). Esta escala se inicia no nível G e avança até o nível A. 

Para cada um dos níveis, é indicado um conjunto de processos para os quais a 

organização pretendente deverá concentrar os seus esforços de melhoria. O 

progresso para um nível de maturidade superior ocorre quando todos os propósitos e 

todos os resultados esperados de um determinado nível são atendidos pelos 

processos de uma organização. Vale ressaltar também que o progresso é 

cumulativo, por exemplo, ao estar no nível F, uma organização deve atender todos 

os objetivos deste nível e simultaneamente atender os objetivos do nível 

imediatamente inferior, no caso o nível G (SOFTEX, 2009a). 

A definição de sete níveis de maturidade objetiva facilitar a implementação e 

avaliação mais aderente à realidade das micro, pequenas e médias empresas. A 

possibilidade de se realizar uma avaliação considerando mais níveis também 

proporciona uma visualização de resultados em prazos mais curtos. Para efeitos de 

comparação, o modelo CMMI estabelece cinco níveis de maturidade, o que pode se 

tornar um tanto pesado para organizações de pequeno porte, por demandar mais 

recursos para cada nível (SOFTEX, 2009a). 

Para citar a importância da Engenharia de Requisitos no modelo MPS.BR, o 

processo de Gestão de Requisitos (GRE) aparece já no nível de maturidade G, 

juntamente com o processo de Gestão de Projeto (GPR). Ou seja, para que a 

organização atinja o primeiro nível de maturidade, torna-se obrigatória a 

implementação do processo de Gestão de Requisitos (GRE), processo este que 

conforme a evolução por entre os demais níveis de maturidade continuará sendo 

avaliado e aperfeiçoado cada vez mais criteriosamente. 
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O Guia de Implementação para o Nível G do MPS.BR (SOFTEX, 2009b) dá 

uma prévia de como o modelo interpreta a Engenharia de Requisitos, fazendo uma 

breve fundamentação teórica e citando quais os resultados esperados para um 

processo de Gestão de Requisitos (GRE) de uma organização que pretende atingir o 

nível G do MPS.BR. 

Segundo SOFTEX (2009b, p. 18), o propósito do processo de Gerência de 

Requisitos é “gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do 

projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos de projeto e os 

produtos de trabalho do projeto.” 

O controle da evolução dos requisitos é citado como o principal objetivo da 

Gestão de Requisitos. O processo gerencia todos os requisitos utilizados ou criados 

pelo projeto, sejam eles funcionais ou não-funcionais e inclusive aqueles impostos ao 

projeto pela organização ou pela política do ambiente no qual o projeto se encontra 

inserido (SOFTEX, 2009b). 

O guia (SOFTEX 2009b) também cita alguns passos necessários à 

organização para garantir que o conjunto de requisitos acordados é gerenciado e 

proporciona apoio ao planejamento e à execução do projeto. Sendo: 

a) Quando um projeto recebe requisitos de um stakeholder, estes devem 

passar por uma revisão, para que sejam solucionados os possíveis 

problemas antes mesmo dos requisitos serem incorporados ao projeto; 

b) Quando é obtido um acordo entre o stakeholder e a organização, 

configura-se um compromisso das demais partes interessadas sobre os 

requisitos. 

São também citadas no documento, outras atribuições do processo de 

Gerência de Requisitos: 

a) Documentar mudanças nos requisitos e as suas justificativas; 

b) Manter rastreabilidade bidirecional dos requisitos entre si e destes com 

os demais artefatos em geral; 

c) Identificar inconsistências entre os requisitos, os planos de projeto e os 

produtos de trabalho do projeto. 
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De acordo com o documento (SOFTEX, 2009b) a rastreabilidade bidirecional 

figura entre uma das atribuições mais importantes da Gerência de Requisitos, 

possibilitando um maior controle sobre as mudanças ocorridas no projeto. 

A rastreabilidade bidirecional pode ocorrer basicamente de duas maneiras: 

horizontal ou vertical. 

A rastreabilidade bidirecional horizontal estabelece que a partir de um 

requisito seja possível identificar quais requisitos dependem dele e também de quais 

requisitos este requisito depende. 

Por sua vez, a rastreabilidade bidirecional vertical, define que a partir de um 

requisito seja possível identificar qual o seu requisito “pai” e quais os seus requisitos 

“filhos”. 

Dispondo destas características, a rastreabilidade bidirecional permite, por 

exemplo, que o impacto de uma alteração no projeto seja mensurado com relativa 

rapidez, proporcionando ao gestor instrumentos de negociação de prazo e 

orçamento com o cliente que solicitou a mudança. 

Além das boas práticas supracitadas, o guia estabelece para o nível G do 

modelo MPS.BR cinco resultados esperados para o processo de Gerência de 

Requisitos (SOFTEX 2009b). 

2.4.1.1. GRE1 – Os requisitos são entendidos, avali ados e aceitos junto 
aos fornecedores de requisitos, utilizando critério s objetivos 

 

O objetivo principal deste resultado é garantir que os requisitos estejam 

definidos e compreendidos de maneira clara, através de um consenso entre o 

desenvolvedor do software e o cliente. Toda a comunicação entre os fornecedores 

de requisitos e a equipe de desenvolvimento deve ser registrada através de atas, e-

mails e demais ferramentas de comunicação. 

A materialização do entendimento dos requisitos deve ser feita através de um 

documento de requisitos. Cada organização pode adotar a maneira que lhe for 

conveniente para manter o documento de requisitos, como planilhas, documentos de 

casos de uso e registros em sistemas apropriados. 
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Posteriormente à identificação dos requisitos do projeto, faz-se necessário 

garantir que estes atendam às necessidades do cliente e dos usuários. Deste modo, 

os requisitos deverão ser submetidos a uma avaliação baseada em alguns critérios 

objetivos e previamente definidos. Como critérios, são citados: 

a) Possuir identificação única; 

b) Estar escrito de maneira clara; 

c) Não ser ambíguo; 

d) Ser relevante; 

e) Ser completo; 

f) Estar consistente em relação aos demais requisitos; 

g) Ser implementável, testável e rastreável. 

O guia recomenda aplicar um checklist com estes critérios, para que a 

organização possa ter melhor visão dos problemas encontrados em suas 

especificações de requisitos. 

Recomenda-se também que a avaliação dos requisitos seja feita envolvendo a 

equipe técnica da organização desenvolvedora do produto e a equipe do cliente, 

permitindo que ambas as partes opinem, aprovem e se comprometam em relação 

aos requisitos do projeto. 

Posteriormente à avaliação o aceite dos requisitos deve ser registrado 

formalmente. Este aceite pode ser tratado como um marco no projeto, a partir do 

qual mudanças serão tratadas com maior critério para minimizar o impacto em 

cronograma e orçamento. Os novos requisitos incluídos através destas mudanças 

também devem passar pelo processo de avaliação, sob os mesmos critérios dos 

requisitos originais. 

 

2.4.1.2. GRE2 – O comprometimento da equipe técnica  com os requisitos 
aprovados é obtido 
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Após a aprovação dos requisitos, a equipe técnica deve registrar o seu 

comprometimento com eles, recomendando-se também a criação de atas, e-mails e 

algum outro mecanismo, assim como no comprometimento em GRE1 

Quaisquer mudanças aprovadas pelos fornecedores de requisitos podem 

resultar em impactos nos compromissos assumidos pela equipe técnica, neste caso 

deve ser obtido um novo comprometimento da equipe técnica com o novo conjunto 

de requisitos do projeto. 

 

2.4.1.3. GRE3 – A rastreabilidade bidirecional entr e os requisitos e os 
produtos de trabalho é estabelecida e mantida 

 

Há a necessidade de existência de um mecanismo que permita rastrear a 

dependência entre os requisitos e os produtos de trabalho. Esta rastreabilidade 

permite que o impacto de uma mudança em requisitos seja mensurado e auxilie na 

elaboração de estratégias para a implementação das mudanças planejadas. 

 

2.4.1.4. GRE4 – Revisões em planos e produtos de tr abalho do projeto 
são realizados visando a identificar e corrigir inc onsistências em relação 
aos requisitos 

 

Devem ser identificadas as inconsistências entre requisitos e demais produtos 

artefatos do projeto como planos, atividades e produtos de trabalho. As 

inconsistências porventura encontradas devem ser registradas e as ações 

destinadas à sua correção devem ser efetuadas. 

Quando ocorrem mudanças em requisitos, estas inconsistências tendem a 

ocorrer, o que torna o momento oportuno para uma busca destas inconsistências nos 

artefatos que podem ser afetados com a mudança. 
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2.4.1.5. GRE5 – Mudanças nos requisitos são gerenci adas ao longo do 
projeto 

 

Modificações em um projeto é um fato quase que certo. Novos requisitos são 

incluídos, requisitos anteriores são removidos e também podem ter seu conteúdo 

atualizado ou corrigido.  

As necessidades de alteração devem ser registradas em um histórico de 

decisões. Estas decisões devem ser tomadas analisando-se o impacto que a 

mudança trará ao projeto. A análise de impacto da modificação inclui aspectos como 

os seguintes: 

a) Influência em outros requisitos; 

b) Expectativa dos stakeholders; 

c) Esforço; 

d) Cronograma; 

e) Riscos; 

f) Custo. 

A existência de um mecanismo de rastreabilidade bidirecional é fundamental 

para facilitar a análise de impacto. 

As mudanças podem ocorrer em outros níveis de abstração dos requisitos, 

não somente nos requisitos do cliente. Podem por exemplo ocorrer mudanças em 

documentos de caso de uso ou em protótipos de tela. Estas mudanças também 

precisam ser controladas para que o resultado esperado GRE5 seja atingido. 

2.4.2. CMMI 
 

O modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) é o modelo de 

avaliação e certificação mais conhecido, usado e respeitado pela comunidade de 

engenharia de software. Foi baseado nas experiências de organizações bem 

sucedidas no desenvolvimento de projetos de software, o que faz com que seu 

conteúdo não adquira caráter meramente teórico (COUTO, 2007). Como citado 

anteriormente, foi baseado em alguns dos seus princípios que o modelo MPS.BR foi 

criado, tendo em vista justamente um alinhamento com os modelos mais 



 
 
 
 
 
 

37 

amplamente empregados do mercado. Sendo assim, muito do que se prega em 

relação ao MPS.BR também é válido para o modelo CMMI. 

A exemplo disso, o modelo CMMI classifica a maturidade das organizações 

através de estágios, que são chamados de níveis e evoluem do nível 1 (um) ao 5 

(cinco). Sendo eles (SEI, 2006): 

a) Nível 1 – Inicial. Os processos da organização ocorrem de maneira 

caótica e descentralizada; 

b) Nível 2 – Gerenciado. Garante que os projetos da organização são 

executados conforme o planejado, mesmo em momentos críticos de 

estresse; 

c) Nível 3 – Definido. Garante a execução dos projetos conforme o 

planejado, através de processos elaborados seguindo o conjunto de 

processos padrão da organização; 

d) Nível 4 – Gerenciado quantitativamente. A organização estabelece 

objetivos quantitativos para a qualidade e performance dos processos e 

os usa como critérios para gerenciamento; 

e) Nível 5 – Em otimização. A organização aperfeiçoa seus processos 

continuamente baseada nas estatísticas colhidas em relação aos 

objetivos quantitativos do nível 4. 

O primeiro passo do CMMI, o nível 2, trata a Engenharia de Requisitos com o 

processo de Gestão de Requisitos (REQM). Em outros níveis de maturidade, como o 

nível 3, é tratado entre outros, o processo de Desenvolvimento de Requisitos 

(REQD), porém esta análise se limitará ao nível 2 de maturidade. 

O propósito do processo de Gestão de Requisitos no CMMI é gerenciar os 

requisitos dos produtos do projeto e de seus componentes, bem como identificar 

inconsistências entre os requisitos e os planos e produtos de trabalho (SEI, 2006). 

Assim como o MPS.BR, CMMI sugere que os requisitos coletados devem ter 

suas eventuais falhas e inconsistências resolvidas antes de sua inclusão no projeto, 

para que o impacto da correção seja menor do que se estivesse sendo feito em 

tempo de implementação. Além disso, é sugerido que as mudanças nos requisitos 
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sejam geridas com maior critério após a obtenção de um compromisso entre o 

fornecedor de requisitos e o desenvolvedor (SEI, 2006). 

A rastreabilidade bidirecional entre requisitos e produtos de trabalho também 

é citada como fator decisivo para o controle das mudanças. 

Para atingir determinados níveis de maturidade, o CMMI propõe o alcance de 

metas. Estas metas por sua vez podem ser específicas (pertencem somente ao 

processo em questão, chamadas de SG) ou genéricas (podem aparecer em outros 

processos, chamadas de GG). Cada meta é subdividida em práticas que deve ser 

executadas para alcançar a meta. Estas práticas podem ser específicas (chamadas 

de SP) ou genéricas (chamadas de GP), dependendo do tipo da meta que a possuir 

(SEI, 2006).  

Para o nível 2 de maturidade do processo de Gestão de Requisitos são 

propostas duas metas, uma específica (SG1 – Gerenciar Requisitos) e uma genérica 

(GG2 – Instituir um Processo Gerenciado). Porém, nesta análise serão consideradas 

apenas as metas específicas, por tratarem diretamente de assuntos ligados a 

Engenharia de Requisitos. 

De acordo com SEI (2006) a meta específica “SG1 – Gerenciar Requisitos” 

define que os requisitos devem ser gerenciados e as inconsistências com os planos 

de projeto e os produtos de trabalho devem ser identificadas. Deve ser mantido um 

conjunto de requisitos aprovados durante todo o projeto através das seguintes 

tarefas: 

a) Gerenciar todas as modificações em requisitos; 

b) Manter relacionamentos entre requisitos, planos de projeto e produtos 

de trabalho; 

c) Identificar as inconsistências entre requisitos, planos de projeto e 

produto de trabalho; 

d) Executar ações corretivas necessárias. 

Para que a meta SG1 seja alcançada, as práticas específicas (SP) a seguir 

descritas devem ser implementadas, de acordo com SEI (2006). 
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2.4.2.1. SP1.1 - Obter o entendimento dos requisito s 
 

Os requisitos recebidos devem ser analisados em conjunto com o fornecedor 

dos requisitos, para que se obtenha um entendimento compartilhado do significado 

destes. O resultado desta análise é um conjunto de requisitos de comum acordo 

entre as partes. 

Devem ser estabelecidos critérios para distinguir os fornecedores de 

requisitos apropriados e também critérios para a aceitação de requisitos.  

Os requisitos do projeto devem ser analisados tendo por base os critérios 

supracitados. 

 

2.4.2.2. SP1.2 – Obter comprometimento com os requi sitos 
 

Esta atividade estabelece que os participantes que efetivamente 

implementarão os requisitos do projeto devem estar comprometidos com o conjunto 

atual de requisitos, planos de projeto e demais produtos de trabalho. O 

comprometimento deve ser refeito toda vez que houver alterações no projeto. 

O impacto de alterações em requisitos existentes e de novos requisitos deve 

ser estimado e negociado com os participantes anteriormente à obtenção do novo 

comprometimento. 

 

2.4.2.3. SP1.3 – Gerenciar mudanças nos requisitos 
 

Durante o projeto é natural que ajustem sejam feitos em requisitos existentes 

e também que novos requisitos sejam incorporados. É essencial controlar estas 

mudanças. 

É necessário documentar todos os requisitos e mudanças efetuadas neles. 

Deve ser mantido um histórico de mudanças, acompanhadas das suas justificativas. 

Todos estes dados devem estar disponíveis para auxiliar na tomada de decisão 

futura. 
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2.4.2.4. SP1.4 – Manter rastreabilidade bidireciona l dos requisitos 
 

A intenção desta prática é permitir que a partir de um requisito “fonte” se 

consiga navegar até os seus requisitos de mais baixo nível e vice versa. 

A rastreabilidade também pode ser aplicada entre requisitos e outros produtos 

de trabalho, facilitando a análise de impacto de uma mudança sobre os demais 

artefatos do projeto. 

 

2.4.2.5. SP1.5 – Identificar inconsistências entre produtos do trabalho e 
requisitos 

 

Esta prática específica tem o intuito de encontrar inconsistências entre os 

requisitos e os planos de projeto e produtos de trabalho. É também sua atribuição 

dar início aos procedimentos para corrigir os problemas. 

Devem ser encontradas as fontes de inconsistências e os motivos da sua 

existência. 

Devem ser identificadas também as mudanças que devem ser feitas nos 

planos de projeto e produtos trabalho resultantes das modificações aplicadas sobre 

os requisitos. 

2.5.  Processos da Engenharia de Requisitos 
 

Sommerville (2003) estabelece que a Engenharia de Requisitos é composta 

por quatro atividades de alto nível:  

a) Estudo da viabilidade do sistema; 

b) Obtenção e análise dos requisitos; 

c) Especificação e documentação de requisitos; 

d) Validação de requisitos. 
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Na figura 3 é possível visualizar cada uma destas atividades interagindo com 

as demais e também os documentos produzidos por cada uma delas. 

 
Figura 3 - Processo de engenharia de requisitos 

 

2.5.1. Estudo de Viabilidade 
 

Sob a ótica de Sommerville (2003), a construção de sistemas novos requer 

que o processo de Engenharia de Requisitos seja iniciado com um estudo de 

viabilidade. Este estudo é iniciado com uma descrição geral do sistema e de sua 

utilização no ambiente de uma organização. Como resultado do estudo, é produzido 

um relatório que recomenda se são viáveis os processos de engenharia de requisitos 

e de desenvolvimento de sistemas. 

Um estudo de viabilidade se propõe a responder as seguintes perguntas 

(SOMMERVILLE, 2003, p.104): 

a) O sistema contribui para os objetivos gerais da organização? 
b) O sistema pode ser implementado com a utilização de tecnologia atual e 

dentro das restrições de custo e de prazo? 
c) O sistema pode ser integrado com outros sistemas já em operação? 
 

Pode até parecer óbvio que se um sistema não estiver alinhado aos objetivos 

gerais da organização, este não terá valor algum para ela. Porém Sommerville 

(2003) confirma a existência de casos em que sistemas desalinhados são 
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desenvolvidos, seja por uma declaração fraca dos objetivos ou até mesmo fatores 

políticos e organizacionais que influenciam a compra de um sistema. 

A preparação de um estudo de viabilidade envolve a avaliação e coleta de 

informações necessárias para responder às perguntas citadas anteriormente. Tendo 

em mãos as informações, cabe ao responsável questionar suas fontes. Sommerville 

(2003, p.104) sugere algumas perguntas que devem ser feitas para facilitar este 

processo: 

a) Como a organização se comportaria se esse sistema não fosse 
implementado? 

b) Quais são os problemas com os processos atuais e como um 
novo sistema ajudaria a diminuir esses problemas? 

c) Que contribuição direta o sistema trará para os objetivos da 
empresa? 

d) As informações podem ser transferidas para outros sistemas 
organizacionais e também podem ser recebidas a partir deles? 

e) O sistema requer tecnologia que não tenha sido utilizada 
anteriormente na organização? 

f) O que precisa e o que não precisa ser compatível com o 
sistema? 

 
Entre as fontes de informações possíveis, figuram gerentes de departamentos 

que utilizarão o sistema, engenheiros de software que conheçam o sistema proposto, 

usuários finais do sistema, entre outros (SOMMERVILLE, 2003).  

Quando da disponibilidade das informações desejadas, deve-se construir o 

relatório do estudo de viabilidade. Este por sua vez deve recomendar ou não a 

continuidade do desenvolvimento do sistema proposto. Sommerville (2003) 

acrescenta que o relatório também pode sugerir mudanças de escopo, orçamento e 

cronograma, a fim de alinhar as características do sistema com a visão da empresa. 

2.5.2. Obtenção e análise de requisitos 
 

Após a determinação positiva quanto à viabilidade de desenvolvimento do 

sistema proposto, decorrem os processos de levantamento e análise dos requisitos. 

É nesta etapa do processo de engenharia de requisitos em que a equipe técnica 

interage com o usuário final, no intuito de colher maiores informações a respeito do 
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domínio do problema, das características e das restrições do sistema 

(SOMMERVILLE, 2003). 

O processo de levantamento e análise de requisitos envolve diferentes perfis 

de profissionais. Estes profissionais são chamados de stakeholders, que segundo a 

definição de Sommerville (2003, p.104) são ”qualquer pessoa que terá alguma 

influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema”. Dentre os exemplos de 

stakeholders podem ser citados os usuários finais do sistema e colaboradores da 

organização que será afetada por ele, os desenvolvedores do sistema, os 

especialistas do domínio e demais envolvidos. 

Sommerville (2003) propõe um modelo genérico para o processo de 

levantamento e análise de requisitos, o qual está sendo representado pela figura 4. 

O autor ressalta que por ser genérico, o modelo pode ser adaptado segundo a 

preferência e/ou características das organizações. 

 

Coleta de 

requisitos

Especificação de 

requisitos

Resolução de 

conflitos

Verificação de 

requisitos

Classificação

Definição de 

prioridades

Compreensão do 

domínio Documento de 

requisitos

Entrada do 

processo

 
Figura 4 - Processo de levantamento e análise de requisitos 

 

As atividades compreendidas pelo processo são as seguintes: 



 
 
 
 
 
 

44 

a) Compreensão do domínio: Os responsáveis pela coleta de requisitos 

deverão compreender o funcionamento do negócio para o qual o 

sistema está sendo desenvolvido; 

b) Coleta de requisitos: Nesta etapa há a interação com os stakeholders 

para que sejam descobertos seus requisitos. Como conseqüência, há 

um enriquecimento do conhecimento do domínio durante esta etapa. 

Em um parágrafo posterior, este assunto será abordado em maiores 

detalhes; 

c) Classificação: Ao atingir esta etapa do processo, os requisitos que se 

apresentam em um formato não estruturado deverão ser organizados 

em grupos coerentes; 

d) Resolução de conflitos: A existência de diversos stakeholders pode 

acarretar o surgimento de conflitos. Durante esta etapa do processo, 

estes conflitos são localizados e sanados; 

e) Definição de prioridades: Neste estágio, a participação dos 

stakeholders se faz necessário para que seja julgada a importância dos 

requisitos em relação aos outros requisitos coletados. Deste modo 

podem ser definidas prioridades; 

f) Verificação de requisitos: A consistência e completude dos requisitos 

devem ser postas a prova nesta etapa. Também é verificado 

alinhamento dos requisitos em relação às intenções dos stakeholders. 

O diagrama proposto por Sommerville (2003) revela que o levantamento e a 

análise dos requisitos de um sistema se dão de maneira cíclica e com 

retroalimentação entre as etapas. Como conseqüência deste comportamento, pode-

se observar o crescimento da compreensão dos analistas em relação aos requisitos 

à medida que se evolui por entre os ciclos do processo. 

A atividade de coleta dos requisitos, também chamada de elicitação de 

requisitos por alguns autores, figura entre as mais críticas do processo, pois é nela 

em que o cliente está diretamente envolvido com o processo e também é nela onde 

costumam se originar os problemas graves de um sistema mal especificado.  
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Para Goguen e Linde (1993), a elicitação de requisitos pode ser efetuada 

através de diversas técnicas, dentre estas os autores citam; 

a) Introspecção; 

b) Questionários; 

c) Entrevista aberta; 

d) Grupo de foco; 

e) Análise de Protocolo; 

A técnica da Introspecção sugere que os requisitos sejam criados pelo próprio 

engenheiro de requisitos, que deve se colocar no lugar do usuário e imaginar as 

propriedades das quais o sistema deverá dispor para satisfazer a necessidade do 

usuário. Esta técnica carece de exatidão, pois a concepção do engenheiro de 

requisitos, por mais técnica que seja, nunca será tão exata em relação à realidade 

quanto a concepção de um especialista no domínio do problema. 

Os questionários são entrevistas compostas de questões fechadas. São 

amplamente empregados e seus resultados são interessantes, tendo em vista seu 

conteúdo estatístico. Deve-se atentar ao perfil dos entrevistados, para que as 

perguntas certas sejam feitas as pessoas mais habilitadas a respondê-las, evitando 

assim respostas em branco. 

Nas entrevistas abertas, o entrevistador expõe uma pergunta e permite ao 

entrevistado que a responda da maneira que julgar adequado. Deve-se evitar 

perguntas que envolvam conhecimento tácito, ou seja, coisas que o entrevistado 

sabe fazer, mas de alguma forma não sabe descrever através de palavras. 

A técnica de grupos de foco é uma espécie de entrevista coletiva. Nesta 

técnica, são reunidos grupos para discutir algum tópico de interesse do pesquisador. 

Em pesquisas de mercado, esta técnica é bastante utilizada para colher opiniões dos 

potenciais compradores de um produto. Como vantagem, proporciona interações 

mais naturais entre as pessoas quando comparada às técnicas de questionário e 

entrevista aberta. Como desvantagens, pode permitir que um dos participantes, 

devido ao seu status na organização, não se sinta à vontade para expressar o que 

ele realmente pensa a respeito e também pode fazer com que participantes que não 
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tenham perfil técnico não saibam mensurar a importância das decisões tomadas 

durante uma sessão como esta. 

Na técnica de análise de protocolo, o pesquisador solicita ao participante que 

execute alguma tarefa e enquanto isso relate o seu pensamento a respeito. Deste 

modo o pesquisador terá uma idéia prática de como se dá a resolução de 

determinado problema e será capaz de especificar melhor seus requisitos.  

Esta técnica possui como desvantagens as seguintes características: 

 

a) O participante pode relatar o que ele imagina que o pesquisador queira 

ouvir, e não realmente o que ele está fazendo ou pensando; 

b) O participante pode também exercer uma espécie de rebeldia, tentando 

frustrar o pesquisador; 

2.5.3. Validação de requisitos 
 

Segundo Sommerville (2003), a atividade de validação de requisitos é 

responsável pela verificação da adequação destes em relação ao que o cliente 

deseja. 

É uma atividade muito importante no processo da engenharia de requisitos, 

pois a correção de um erro encontrado no documento de requisitos é muito menos 

custosa do que se este fosse encontrado durante a codificação do sistema. No 

primeiro caso, a correção acarretaria apenas uma revisão de impacto nos demais 

requisitos do documento, enquanto no segundo caso, além da correção do código, o 

sistema deveria ser testado novamente (SOMMERVILLE, 2003). 

Diversas verificações podem ser aplicadas sobre os requisitos. Sommerville 

(2003) cita como principais as seguintes: 

 

a) Verificações de validade: A concepção do usuário para os requisitos 

necessários ao sistema pode ser incompleta. Mais estudos e análises 

devem ser feitos para identificar funções adicionais que possam ser 

exigidas; 



 
 
 
 
 
 

47 

b) Verificações de consistência: Deve-se buscar a descrição de 

requisitos não conflitantes, ou seja, não devem existir restrições que se 

contradigam e nem mesmo descrições diferentes para uma mesma 

funcionalidade do sistema; 

c) Verificações de completeza: O documento de requisitos deverá 

contemplar todas as funções e restrições exigidas pelo usuário; 

d) Verificações de realismo: Os requisitos devem ser verificados no 

intuito de saber se eles realmente podem ser implementados. Além dos 

aspectos tecnológicos, esta verificação deverá levar em consideração 

prazo e orçamento do projeto de desenvolvimento do sistema; 

e) Facilidade de verificação: Para reduzir a possibilidade de 

divergências entre as interpretações dos clientes e dos fornecedores do 

sistema, os requisitos devem ser escritos de uma maneira que facilite a 

verificação. Isto possibilita a criação de um conjunto de verificações 

que pode ser utilizado para provar que o sistema atende às solicitações 

do cliente. 

Sommerville (2003) também cita algumas técnicas de validação de requisitos 

de software, que podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto: 

 

a) Revisões de requisitos: Os requisitos são analisados por uma equipe; 

b) Prototipagem: Um modelo executável do sistema é apresentado aos 

clientes. Deste modo, o sistema pode ser avaliado e possivelmente 

modificado sem custos altos; 

c) Geração de casos de teste: Ao criar cenários de teste para os 

requisitos, alguns problemas podem ser identificados. Se um teste é 

difícil ou impossível de ser projetado, significa que os requisitos têm 

implementação complexa e deverão ser reconsiderados; 

d) Análise automatizada de consistência: Se os requisitos foram 

expressos com uma notação formal, ferramentas podem ser utilizadas 

para que se faça a verificação da consistência do modelo. Para verificar 



 
 
 
 
 
 

48 

o modelo, a ferramenta deverá aplicar regras sobre uma base de dados 

de requisitos, e gerar um relatório ao final do processo. 

 

As dificuldades da tarefa de validação dos requisitos, sob a ótica de 

Sommerville (2003), não devem ser subestimadas. Segundo ele, é complicado para 

o usuário, e até mesmo para o profissional da computação, imaginar o sistema em 

funcionamento e julgar se ele será adequado ao fluxo de trabalho de uma 

organização. Deste modo, dificilmente a validação dos requisitos será capaz de 

revelar todos os problemas de um conjunto de requisitos, o que torna inevitáveis as 

correções no documento de requisitos mesmo após a sua homologação, 

2.5.4. Gerenciamento de requisitos 
 

O conjunto de requisitos de um sistema de grande porte certamente sofre 

modificações ao longo do tempo. Sommerville (2003) justifica este caso ao afirmar 

que a compreensão dos desenvolvedores em relação ao domínio do problema se 

modifica e se aprofunda à medida que processo de desenvolvimento do sistema se 

desdobra. Este ganho de conhecimento de reflete em modificações em requisitos 

previamente especificados. 

Novos requisitos podem surgir também durante o contato do usuário com o 

sistema. Sommerville (2003) lista as seguintes razões para o fato: 

a) Sistemas de grande porte possuem uma numerosa comunidade de 

usuários. Cada um deles possui uma concepção a respeito dos 

requisitos necessários ao sistema e a relação de prioridade ente eles, o 

que pode levar a conflitos e contradições. O conjunto final de requisitos 

de um sistema, deste modo se materializa como uma espécie de 

conciliação entre as opiniões dos usuários. O surgimento de novos 

requisitos se faz necessário quando se constata que o equilíbrio atual 

proporcionado pela conciliação precisa ser modificado; 

b) Os indivíduos que pagam pelo sistema normalmente não são os 

mesmo que o utilizarão. Os requisitos impostos pelos clientes levam 
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em consideração restrições organizacionais e orçamentárias, que 

podem entrar em conflito com os requisitos pretendidos pelos usuários 

finais do sistema proposto; 

c) O ambiente organizacional e técnico no qual o sistema está inserido 

pode sofrer modificações. Uma nova infra-estrutura de TI pode ser 

implantada, as prioridades da empresa contratante podem mudar, 

novas legislações podem entrar em vigor e uma série de outros fatores 

poderá culminar em alterações no conjunto de requisitos do sistema. 

 

Para que haja controle e compreensão sobre as mudanças nos requisitos de 

um sistema, lança-se mão do processo de gestão de requisitos. Este deve ser 

administrado em conjunto com os demais processos da engenharia de requisitos, e 

deve ser iniciado tão logo houver um esboço do documento de requisitos 

(SOMMERVILLE, 2003). 

O primeiro passo para o gerenciamento de requisitos é o planejamento, uma 

etapa essencial que, segundo Sommerville (2003) requer decisões a respeito dos 

seguintes aspectos: 

 

a) Identificação de requisitos: Os requisitos têm de ser identificados de 

maneira única, para que ao realizar uma referência cruzada com outros 

requisitos, não haja conflitos; 

b) Processo de gerenciamento de mudanças: É o conjunto das 

atividades que avaliam o impacto das mudanças nos requisitos. 

c) Políticas de facilidade de rastreamento: Definem quais as relações 

entre requisitos e entre requisitos e projetos que devem ser 

armazenadas para que em um momento posterior, possa ser efetuada 

uma análise de impacto; 

d) Suporte de Ferramentas:  Devido ao grande volume de dados 

envolvidos, é indicado o uso de ferramentas, desde as especializadas 
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para o gerenciamento de requisitos até planilhas eletrônicas e editores 

de texto. 

 

Quando modificações se fazem necessárias, é preciso verificar o impacto que 

estas causarão nos demais requisitos e no projeto do sistema. Sommerville (2003) 

propõe que esta análise de impacto seja subsidiada pela facilidade de rastreamento, 

uma propriedade da especificação de requisitos, que reflete a facilidade de se 

encontrar os requisitos relacionados ao requisito em questão. Existem três tipos de 

informações que podem ser armazenadas sobre a facilidade de rastreamento 

(SOMMERVILLE, 2003): 

 

a) Informações sobre a facilidade de rastreamento da o rigem: 

Relacionam o requisito com o stakeholder responsável pela sua 

criação. Deste modo, caso um requisito tenha de ser modificado, o 

stakeholder responsável poderá ser consultado. 

b) Informações sobre a facilidade de rastreamento de r equisitos: 

Relacionam requisitos dependentes. Deste modo, ao modificar um 

requisito, poderão ser identificados os demais requisitos que serão 

afetados; 

c) Informações sobre a facilidade de rastreamento de p rojeto: 

Relacionam requisitos aos módulos do sistema nos quais serão 

implementados. Deste modo, são conhecidos também os módulos 

afetados por uma modificação em um dado requisito. 

 

Estas informações sobre a facilidade de rastreamento, na prática, são 

representadas através de matrizes de facilidade de rastreamento. Estas matrizes 

relacionam requisitos aos stakeholders, módulos de um projeto, e entre si. Como 

exemplo, Sommerville (2003) cita uma matriz de dependência entre requisitos, onde 

todos eles aparecem como linhas e colunas, e quando houver dependência entre 
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requisitos, um sinal deverá ser colocado na intersecção entre a linha e a coluna que 

representam os requisitos envolvidos. 

Para o caso de sistemas de grande porte, o grande número de requisitos 

exige que a montagem da matriz de dependência seja feita de maneira automática, 

apoiada por alguma ferramenta que consulte um repositório de requisitos 

armazenados (SOMMERVILLE, 2003). 

É conveniente lançar mão de um processo formal para o gerenciamento de 

mudanças nos requisitos. Deste modo, todas as alterações em requisitos serão feitas 

de modo consistente e controlado. Sommerville (2003) propõe um processo 

composto pelas seguintes etapas: 

 

a) Análise do problema e especificação da mudança: Nesta etapa, o 

problema e a proposta de mudança são analisados, no intuito de 

verificar sua real necessidade; 

b) Análise do custo da mudança: Através das informações de facilidade 

de rastreamento e de conhecimentos gerais a respeito dos requisitos, o 

custo de uma modificação é estimado. Nesta etapa é decidido então se 

a alteração deverá ser levada adiante ou não; 

c) Implementação de mudanças: É nesta etapa que de fato as 

modificações entram em prática, tendo a documentação de requisitos, 

de projeto e também o código afetados. Deve-se buscar uma 

documentação que tenha uma estrutura flexível o suficiente para 

receber alterações. Uma sugestão seria modularizá-la tanto quando 

possível, assim como acontece com os softwares, para que o esforço 

de alteração seja o menor possível. 

 

Quando uma alteração tiver caráter de urgência, o profissional se sente 

tentado a realizar a implementação em código anteriormente à modificação da 

documentação. Apesar de convidativa, Sommerville (2003) alerta que esta prática 

faz com que a documentação se desajuste em relação à realidade do código, 
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deixando-a vulnerável ao esquecimento ou a uma especificação inconsistente. 

Sendo assim, algo que momentaneamente facilitou a vida de um desenvolvedor, 

pode se tornar um problema grande e caro. 

2.6. Engenharia de Requisitos e Reuso 
 

Zave (1997) afirma que o reuso de requisitos de software pode ser empregado 

na construção de sistemas similares e de sistemas que pertençam a uma mesma 

família de produtos. 

Segundo Lam, McDermid e Vickers (1997), o reuso de artefatos é largamente 

sugerido como método de melhoria da produtividade e qualidade do 

desenvolvimento de softwares. O reuso no nível de requisitos, mais especificamente, 

é capaz de prover um aumento significativo do reuso nas fases subseqüentes do 

processo de desenvolvimento. Apesar de algumas corporações terem relatado 

sucesso no reuso de requisitos, como Motorola, Digital e Hewlett-Packard, este 

assunto tem sido pouco evidenciado na literatura como parte do processo de 

desenvolvimento de software. 

Além da melhoria na produtividade e qualidade do software desenvolvido, 

Lam, McDermid e Vickers (1997) ressaltam que o reuso de requisitos entre sistemas 

funcionalmente semelhantes traria economia de recursos financeiros e uma maior 

confiabilidade nos requisitos que são utilizados diversas vezes em relação aos que 

são criados “do zero”. 

Estes mesmos autores ainda afirmam que “o reuso dos requisitos já foi 

examinado sob diversas perspectivas: analogia, raciocínio baseado em casos e 

modelagem genérica” (LAM; MCDERMID; VICKERS, 1997, p. 6, tradução nossa), e 

que infelizmente estas idéias foram capazes de solucionar apenas problemas de 

pequena escala, sendo que não foram suficientemente testadas em ambientes reais 

que exigissem maior capacidade. 

Entretanto, recentemente, têm sido reportados casos de sucesso com o uso 

da análise de domínio, um processo pelo qual a informação utilizada para o 

desenvolvimento de um sistema é identificada, armazenada e organizada de modo a 
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permitir seu reuso durante a criação de novos sistemas. As pesquisas anteriores 

nesta área se mostraram mais relevantes no que tange ao reuso de código, porém 

atualmente há um direcionamento para a utilização da análise de domínio em fases 

anteriores do desenvolvimento de software (LAM; MCDERMID; VICKERS, 1997). 

Zave (1997) cita o reuso dos requisitos para o desenvolvimento de sistemas 

similares como um dos problemas atuais da engenharia de requisitos. Afirmando 

também que: 

 [...] em outras palavras, este problema requer que se garanta a 
aplicação dos artefatos de engenharia de requisitos às famílias de 
sistemas. Um exemplo de solução para este problema é a 
modelagem conceitual de todo o domínio de uma aplicação (ZAVE, 
1997, p. 5, tradução nossa).  

 

Deste modo há subsídios para se concluir que o estado da arte da pesquisa 

em reuso de requisitos tende ao emprego de ontologias para que as informações a 

respeito do domínio do problema sejam corretamente armazenadas, organizadas, 

recuperadas e interpretadas. Possibilitando como conseqüência a efetividade no 

reuso de requisitos de software. 

 

2.7. Memória de Requisitos 
 

O conhecimento é o ativo mais valioso das organizações. Sua correta 

identificação, armazenamento, disseminação e recuperação certamente reduz os 

custos e alavanca os níveis de qualidade e produtividade em organizações de 

qualquer segmento. 

A Engenharia de Requisitos, enquanto tarefa intensiva em conhecimento, não 

foge à regra e tem muito a ganhar com a adoção da gestão do conhecimento 

(TOGNERI et al., 2004), sob a forma de uma memória de requisitos. 

2.7.1. Problemas gerados pela falta de uma memória de requisitos 
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As organizações desenvolvedoras de software sofrem com alguns problemas 

gerados pela falta de gerência do conhecimento. 

Segundo Togneri et al. (2004) os principais são: 

a) A maior parte do conhecimento de uma organização encontra-se na 

mente de seus membros; 

b) O conhecimento pode se perder caso um colaborador não queira 

compartilhá-lo, ou deixe a empresa; 

c) Escassez de conhecimento, dificultando a sua obtenção e uso por 

novos colaboradores; 

d) Falta de tempo para compartilhar o conhecimento; 

e) Dificuldade de localização do conhecimento necessário para uma 

tarefa; 

f) Dificuldade para reuso do conhecimento em projetos similares. 

Johnson e Harris (1991) abordam o mesmo tema citando: 

a) Falta de comunicação, que pode levar a desentendimentos; 

b) Erros nas especificações de requisitos devido às interpretações 

divergentes quanto ao domínio do problema; 

c) Pouco reuso de artefatos, fazendo com que seja necessário iniciar “do 

zero” a cada projeto. 

Complementando a opinião dos autores supracitados, podem ser 

acrescentados mais alguns problemas: 

a) Construir soluções para problemas já resolvidos. É comum a 

“reinvenção da roda” em uma mesma organização. Em muitas 

situações, inicia-se o desenvolvimento de uma solução sem que se 

tome conhecimento de que ela já existe no projeto da sala ao lado, já 

implementada, testada e aprovada pelos usuários. 

b) Dificuldade na localização de especialistas. As organizações são 

ambientes multidisciplinares, compostos por pessoas dotadas de 

interesses e conhecimento nas mais diversas áreas. Algumas delas 

não divulgam o conhecimento que possuem e que pode ser muito 
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valioso para um projeto em desenvolvimento. Ao desconhecer essas 

nuances, recursos críticos podem estar sendo injetados em 

consultorias externas, quando na realidade poderiam ser poupados ao 

lançar mão de um especialista interno. 

c) Grande número de requisitos semelhantes. Algumas partes de um 

sistema se comportam de maneira semelhante e por conseqüência 

geram requisitos semelhantes. Ao especificar um novo requisito, o 

engenheiro de requisitos pode se esquecer de algum detalhe 

importante do comportamento que este requisito compartilha com os 

demais, causando inconsistências na implementação. 

d) Pouco uso de lições aprendidas. Quando não se fazem registros das 

experiências positivas ou negativas com as quais se teve contato ao 

resolver algum problema ligado a algum requisito, corre-se o risco de 

escolher o caminho mais traumático ao tomar uma decisão. 

e) Perda de identidade em produtos de uma mesma empresa. É 

conveniente manter uma identidade de comportamento nos produtos 

de uma organização, para que os usuários se sintam familiarizados e 

confortáveis ao utilizá-los. Sem o estabelecimento de uma memória 

organizacional, torna-se complexo recuperar o conjunto de requisitos 

que conferem identidade a determinado produto. 

2.7.2. A Engenharia do Conhecimento e a Engenharia de Requisitos 
 

A crescente importância do gerenciamento do conhecimento do processo de 

desenvolvimento de software motivou pesquisas que se propuseram a solucionar 

alguns dos problemas citados anteriormente. A seguir, serão apresentadas algumas 

das pesquisas na área. 

2.7.2.1. CRETA 
 

Togneri et al. (2004) apresentaram a ferramenta CRETA, para apoio à 

Engenharia de Requisitos Cooperativa. Esta se propõe a integrar aplicações de 
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groupware (agenda eletrônica, correio e compromisso eletrônico, fóruns e chats) com 

a área de ER, monitorando suas principais atividades, como a elicitação, análise, 

negociação, documentação, validação, gerência de requisitos e acompanhamento do 

processo de ER. 

O acesso à aplicação se dá através da web, para que colaboradores 

geograficamente dispersos sejam capazes de interagir, consumindo e produzindo 

conhecimento remotamente. 

Enquanto sistema de gestão do conhecimento, CRETA possibilita “o registro 

do conhecimento criado ou capturado, a recuperação, o acesso, o uso, a 

disseminação e a manutenção do conhecimento armazenado” (Togneri et al., 2004, 

p.3). 

Os autores agruparam os itens de conhecimento em duas categorias: 

a) Itens de conhecimento formal, que agrupam conhecimento a respeito 

do processo de Engenharia de Requisitos, como suas atividades, 

modelos de ciclo de vida, padrões, recursos consumidos e produzidos 

(documentação, especificação, diagramas...). Possibilitando 

armazenamento e posterior consulta. Os itens de conhecimento formal 

foram definidos tomando por base uma ontologia que modela o 

processo de desenvolvimento de software. 

b) Itens de conhecimento informal, os quais agrupam conhecimento como 

as competências dos indivíduos, lições aprendidas e históricos de 

comunicações eletrônicas entre stakeholders. 

No que tange às lições aprendidas, os autores consideram que nem todas são 

de fato úteis à organização, portanto o sistema CRETA permite ao gestor do 

conhecimento que edite lições aprendidas cadastradas, estruturando-as da maneira 

mais correta no intuito de aprová-las. Deste modo, há uma seleção mais criteriosa do 

conhecimento que será injetado na memória organizacional, devido ao 

acompanhamento por um especialista. 
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Os históricos de comunicação entre os stakeholders são de suma importância, 

pois documentam as decisões que foram tomadas frente aos problemas e permitem 

aprendizado futuro. 

Para facilitar a busca por termos, o sistema mantém um índice de palavras 

chave, atualizado toda vez que um novo item de conhecimento é submetido ao 

sistema. Esta funcionalidade é controlada por um agente, chamado de “Agente 

Indexador de Conhecimento”. O agente varre os novos itens submetidos, em busca 

das palavras chave cadastradas previamente e os indexa. 

O usuário é capaz de estabelecer diversos filtros para consultar a memória 

organizacional e obter os resultados desejados, consultando os diversos itens de 

conhecimento cadastrados, localizando especialistas, acessando lições aprendidas e 

aprovadas, e demais documentos disponíveis. Há também atalhos para os itens de 

conhecimentos inseridos recentemente. 

Quando do reuso de um dos itens de conhecimento, CRETA permite que 

esses sejam avaliados pelo usuário, que atribui uma nota e pode inserir comentários 

relatando, por exemplo, os problemas encontrados ao reusar este item de 

conhecimento, bem como as soluções adotadas. 

O gestor do conhecimento, baseado na classificação fornecida pelos usuários, 

terá condições de realizar manutenções na memória organizacional, identificando e 

removendo itens obsoletos ou que não foram considerados “valiosos” pelos usuários. 

O sistema CRETA também possui um papel de disseminador ativo de 

conhecimento. Esta característica se torna bastante importante quando os usuários 

não estão motivados a buscar uma informação, ou não sabem da existência do 

conhecimento que necessitam para a realização de uma determinada tarefa na base 

de conhecimento. Esta funcionalidade também é executada por um agente. 

O sistema CRETA possui grande parte de suas funcionalidades controladas 

por agentes. Estes interagem segundo o modelo representado pela figura 5. 
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Figura 5 - Modelo de comunicação dos agentes CRETA 

 

O Agente Disseminador de Conhecimento detecta a inserção de novos itens 

de conhecimento e verifica se este é do interesse de algum dos stakeholders. 

Através do Agente Gerenciador de Serviço, solicita ao Agente Mensageiro que 

comunique via correio eletrônico da existência do item de conhecimento em questão. 

Para tal, o Agente Disseminador baseia-se nas informações cadastradas sobre as 

áreas de interesse dos participantes do projeto. 

O Agente Gerenciador de Serviço, por sua vez, é responsável pelo controle da 

comunicação entre os demais agentes do sistema. Sendo assim, toda a 

comunicação realizada entre os agentes, passa obrigatoriamente pelo Agente 

Gerenciador de Serviço, que trata de encaminhá-la ao agente mais apropriado para 

a situação. 

O Agente Assistente de Processo de ER monitora as ações do Gerente de 

Projeto durante a definição do processo de ER, e baseado nas informações 

fornecidas, compara o projeto que está sendo criado com os projetos que se 

encontram na memória organizacional, buscando semelhanças. Este agente então 

pode se comunicar com o Agente Atendente do Gerente de Projeto, fornecendo 

estatísticas e sugestões que provêem conhecimento ao Gerente de Projeto. 

Por fim, o Agente Indexador. Este age independente dos outros agentes, 

monitorando o banco de dados à espera do cadastro de um novo item de 

conhecimento, para que então possa indexá-lo. 
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2.7.2.2. ReqODE 
 

A ferramenta ReqODE (Martins, Nardi e Falbo, 2006), atua no apoio à 

Engenharia de Requisitos e faz parte de ODE (Ontology-based Development 

Environment) (Falbo et al., 2003), um ambiente de desenvolvimento de sistemas 

baseado em ontologias.  

Sua construção tomou por base uma ontologia de requisitos de software 

(Nardi e Falbo, 2006). 

ODE abrange um grande espectro de atividades do processo de 

desenvolvimento de software, e pouco a pouco vem evoluindo e avançando em 

novas frentes, como é o caso da Engenharia de Requisitos, tratada pelo sistema 

ReqODE. 

Martins, Nardi e Falbo (2006) argumentam que a integração de ReqODE em 

relação a ODE, traz uma série benefícios, pois possibilita o apoio em outras 

atividades do processo de desenvolvimento de software, bem como possibilita o 

reuso de informações criadas em outras atividades. 

As classes de ReqODE são definidas em três níveis: 

a) O nível ontológico (contido no pacote “Ontologia”) é responsável pela 

descrição das ontologias em si.  

b) O meta-nível (contido no pacote “Conhecimento”) abriga classes 

responsáveis pela descrição do conhecimento sobre um domínio de 

problema.  

c) O nível base (contido no pacote “Controle”), por sua vez, define as 

classes incumbidas de implementar as aplicações no contexto do 

ambiente. 

O conjunto de pacotes citados faz parte da camada de domínio do problema 

(CDP) da arquitetura de ODE. Outros quatro componentes integram a arquitetura: 

a) Componente de Interação Humana (CIH), responsável pelas classes 

que provêem a comunicação entre o usuário e o sistema; 

b) Componente de Gerência de Tarefas (CGT), responsável pelo controle 

das funcionalidades do sistema (classes de aplicação); 
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c) Componente de Gerência de Dados (CGD), responsável pela 

persistência dos dados em uma base de dados relacional; 

d) Componente de Controle de Interação (CCI), responsável por isolar o 

CIH de CGT e CDP, buscando aderência ao modelo MVC (Modelo, 

Visão e Controlador). 

 

 

Ao registrar um requisito em ReqODE, o Engenheiro de Requisitos deve 

descrevê-lo e atribuir um tipo. O tipo de um requisito é um objeto do meta-nível de 

ODE, descrito anteriormente. Seu cadastro é feito através do próprio ODE, o que 

permite que a organização customize o padrão de classificação dos requisitos, de 

acordo com as suas necessidades. 

Os requisitos inseridos no sistema podem ser refinados posteriormente, 

possibilitando a sua decomposição em outros requisitos e a definição de aspectos 

referentes à origem do requisito, como a justificativa para a sua criação. Além disso, 

é possível determinar relações de dependência e de conflito entre requisitos. 

A figura 6 exibe a interface do sistema, simulando sua utilização. Na árvore, 

ao lado esquerdo, ficam visíveis os requisitos funcionais e não funcionais. Os 

requisitos que derivam de outros, são apresentados de modo aninhado. Podem ser 

visualizadas diversas abas. Na janela mais ao fundo, a aba “Casos de Uso” permite 

que o engenheiro de requisitos selecione os casos de uso para os quais o requisito 

se aplica. Na janela que se apresenta a frente, a aba “Dados gerais” permite informar 

o tipo do requisito, sua prioridade, descrição, data de criação, responsável, 

interessados (stakeholders) e comentários. 
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Figura 6 - Interface do ReqODE 

 

A figura 7 apresenta uma fração do diagrama de classes do componente de 

domínio do problema (CDP) de ReqODE. Através do diagrama pode-se concluir que 

requisitos podem ser decompostos em outros requisitos, bem como podem possuir 

uma relação de dependência ou conflito com os demais requisitos. O modelo permite 

também que requisitos sejam associados a casos de uso e artefatos produzidos 

durante o processo de desenvolvimento de software, provendo rastreabilidade. Pode 

também ser registrado o contexto no qual o requisito foi levantado, ou seja, atividade 

do processo de software na qual se deu o levantamento, documentos consultados e 

indivíduos envolvidos.  

Requisitos também podem ser associados a módulos do sistema e recursos 

humanos também podem ser assinalados como responsáveis e interessados no 

mesmo. 
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De posse destas informações, o sistema é capaz de gerar o chamado 

“Documento de Rastreabilidade”. Este documento auxilia no gerenciamento de 

mudanças, pois mapeia os riscos, identificando os elementos do projeto que sofrerão 

impacto com a alteração pretendida. 

 
Figura 7 - Fração do diagrama de classes de ReqODE 

Martins, Nardi e Falbo (2006) aprofundam a argumentação de que a 

integração de ReqODE em relação a ODE é vantajosa, afirmando que: 

a) Torna-se possível relacionar requisitos a interessados (stakeholders) e 

aos seus responsáveis. Estes últimos são inseridos no sistema através 

das ferramentas de Gestão de Recursos Humanos e de Alocação de 

Recursos já existentes em ODE; 

b) Requisitos também podem ser associados a casos de uso. Os casos 

de uso são cadastrados no sistema através da ferramenta OODE, o 

modelador UML do ambiente ODE; 
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c) Requisitos podem ser relacionados a artefatos internos a ODE 

(produzidos por suas ferramentas), ou externos a ODE, que são 

cadastrados no ambiente através de uma ferramenta de apoio ao 

planejamento da documentação. Os autores consideram este aspecto 

como chave para que se promova a rastreabilidade. 

No que tange ao leque de tecnologia adotado, ReqODE foi construído com a 

linguajem Java e interface gráfica Swing, visando à portabilidade em termos de 

ambiente. Os dados são persistidos em uma base relacional PostgreSQL, através do 

framework Hibernate. Os autores ressaltam que o projeto foi todo desenvolvido com 

tecnologia livre, pois pretendem num futuro próximo disponibilizar ReqODE como 

software livre. 

2.7.2.2.1. Sugestão pró-ativa de conhecimento em ReqODE 
 

 

Pelo fato de ODE ser um ambiente extensível, novos componentes podem ser 

agregados para que seu funcionamento seja aperfeiçoado e que seu comportamento 

se torne mais aderente às necessidades do processo de desenvolvimento de 

software. 

Martins et al. (2007), avaliou o funcionamento de ReqODE e reconheceu que 

o mesmo proporcionava ao Engenheiro de Requisitos a capacidade de reusar o 

conhecimento e requisitos produzidos em projetos anteriores. Em contrapartida, 

identificou que o reuso do conhecimento se dá apenas de maneira passiva, ou seja, 

para que aconteça, o Engenheiro de Requisitos deve lançar mão de esforços de 

pesquisa e corre o risco de efetuar retrabalho caso não encontre o que procurava. 

A pró-atividade no reuso de requisitos em ReqODE, de acordo com Martins et 

al. (2007), permite a redução do risco de se desconsiderar algum conhecimento 

importante em determinado instante, por fornecer em momento oportuno o 

conhecimento relevante ao usuário. Conseqüentemente, agregando qualidade e 

melhor desempenho ao processo de desenvolvimento de softwares. 
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Sendo assim foi proposta uma infra-estrutura de agentes capaz de tornar pró-

ativa a disseminação de conhecimento em ReqODE, durante as atividades do 

processo de Engenharia de Requisitos. O ambiente ODE possui uma infra-estrutura 

de agentes já construída, que se chama AgeODE. 

Os agentes monitoram a existência de projetos similares àquele no qual o 

Engenheiro de Requisitos está trabalhando. Caso seja encontrado algum 

semelhante, é possível ter acesso aos seus requisitos e demais recursos 

(modelagens, especificações, ontologias, documentos...) para que estes sejam 

importados e reusados no projeto corrente. 

Para que os objetivos fossem alcançados, cinco agentes foram criados: 

a) Gerenciador de Engenharia de Requisitos, que observa o 

funcionamento do ambiente no intuito de identificar os momentos de 

sugestão de reuso; 

b) Identificador de Projetos Similares, que procura por projetos que se 

assemelham com outros quando solicitado; 

c) Identificador de Modelos, que leva em consideração o domínio do 

projeto corrente para encontrar ontologias e padrões de análise 

relacionados; 

d) Disseminador de Requisitos, que ao saber que o momento é oportuno 

se encarrega de apresentar os requisitos reusáveis; 

e) Disseminador de Modelos, que ao saber que o momento é oportuno se 

encarrega de apresentar os modelos reusáveis. 

 

3. Engenharia do Conhecimento 
 

Um breve histórico da Engenharia do Conhecimento foi traçado por Studer, 

Benjamin e Fensel (1997). Os autores creditam a origem da disciplina às pesquisas 

iniciais em Inteligência Artificial, que focavam-se no desenvolvimento de 

formalismos, mecanismos de inferência e ferramentas a fim de operacionalizar 

Sistemas Baseados em Conhecimento (Knowledge-based Systems - KBS). Estes 
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estudos restringiam-se à construção de sistemas de pequeno porte em ambiente 

acadêmico, no intuito de validar as diversas abordagens existentes. 

Apesar da obtenção de resultados promissores, o processo de transição da 

tecnologia para o ambiente comercial, construindo KBS´s de grande porte, falhou em 

diversos aspectos.  

Uma comparação direta pode ser delineada ente este acontecimento e a crise 

do software “tradicional” ocorrida ao final da década de sessenta. Em ambos os 

casos, as técnicas empregadas na construção de protótipos acadêmicos não 

resultaram em softwares escaláveis o suficiente para lidar com o porte das soluções 

exigidas por um ambiente corporativo. Sendo assim, do mesmo modo que a crise do 

software motivou o estabelecimento da Engenharia de Software, as dificuldades 

encontradas nas tentativas de utilização dos KBS´s em ambientes comerciais 

deixaram clara a necessidade de uma abordagem mais metodológica para a 

construção destes sistemas através da Engenharia do Conhecimento. 

A Engenharia do Conhecimento tem como objetivo a transformação da arte 

que era processo de criação dos Sistemas Baseados em Conhecimento em uma 

disciplina de engenharia, provendo métodos, linguagens e técnicas especializadas 

para a construção e manutenção dos KBS.  

Nos tópicos que seguem, serão abordadas algumas das técnicas de 

modelagem e representação do conhecimento que compõe o leque de soluções 

atual da Engenharia do Conhecimento: as ontologias e as taxonomias. 

3.1. Ontologias 
 

O termo ontologia não é exclusivo a ciência da computação e sua origem 

remonta do século dezenove. De acordo com Breitman e Leite (2004) a palavra 

deriva do grego “ontos” (ser) e “logos” (palavra), tendo sido introduzida por filósofos 

alemães. Sob o espectro da filosofia, as ontologias são empregadas no fornecimento 

de sistemas que auxiliam a categorizar e organizar a realidade. 

Na ciência da computação, seu emprego proporciona a reutilização de 

informação e tem se tornado comum nas áreas de integração de sistemas 
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inteligentes, sistemas de informação corporativos, software baseado em agentes e 

comércio eletrônico (BREITMAN; LEITE, 2004). 

No entanto, as ontologias ganharam maior notoriedade a partir da divulgação 

do conceito da web semântica, a qual permitiria que os documentos fossem dotados 

de significado. Essa capacidade seria atingida com a utilização das ontologias para a 

representação do conhecimento. 

Para a engenharia de requisitos, que é de fato uma tarefa intensiva em 

conhecimento, é muito conveniente que se consiga representar conhecimento de 

maneira estruturada, algo difícil de atingir utilizando as técnicas atuais de 

especificação de requisitos através de linguagem natural.  

3.1.1. Definição de Ontologia 
 

A definição de uma ontologia como sendo uma “[...] especificação explícita e 

formal de uma conceitualização compartilhada [...]”, proposta por Studer, Benjamin e 

Fensel (1997, p.184) é uma das mais difundidas e aceitas na literatura da Web 

Semântica. 

Freitas (2003) esclarece a definição dada acima da seguinte maneira: 

a) Por especificação explícita, entende-se definições de conceitos, 

instâncias, relações, restrições e axiomas; 

b) Por formal, que uma ontologia é compreensível por sistemas 

computacionais; 

c) Por conceitualização, que se trata de um modelo abstrato de uma 

área do conhecimento; 

d) Por compartilhada, por se tratar de um conhecimento advindo do 

consenso entre os especialistas de uma área do conhecimento. 

3.1.2. Tipos de ontologias 
 

Guarino (1998) propôs um sistema de classificação para as ontologias tendo 

como critério a sua generalidade. Deste modo o autor identificou os seguintes tipos 

de ontologias: 
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a) Ontologias de alto nível. São as que descrevem conceitos genéricos, 

como espaço, tempo, objeto, evento, ação. Estes conceitos são 

independentes de um domínio específico. Em teoria seriam utilizados 

por uma comunidade de usuários para confecção de novas ontologias. 

Breitman e Leite (2004) citam as ontologias WordNet e Cyc como 

exemplos desta classe; 

b) Ontologias de domínio. Descrevem o vocabulário relacionado a um 

domínio, como direito ou medicina através da especialização de uma 

ontologia de alto nível; 

c) Ontologias de tarefa: Descrevem uma tarefa ou atividade, como uma 

venda, por exemplo. Assim como as ontologias de domínio, são 

construídas a partir de uma ontologia de alto nível; 

d) Ontologias de aplicação: Descrevem conceitos de um domínio sendo 

aplicados em determinada tarefa. Breitman e Leite (2004) consideram 

as ontologias de aplicação como as mais específicas dentre as citadas 

por Guarino (1998); 

Gómez-Perez (1999, apud FREITAS, 2004) classifica as ontologias de 

maneira semelhante, porém algumas suas classes são de um nível mais alto e 

abstrato quando comparadas à classificação proposta por Guarino (1998). Percebe-

se também que Gómez-Perez subdivide algumas das classes de Guarino para 

explorá-las em maior profundidade. As classes são as seguintes: 

a) Ontologias de representação: Definem de maneira declarativa as 

primitivas de representação, como axiomas, atributos e frames; 

b) Ontologias gerais (ou de topo): Definições abstratas necessárias para a 

compreensão do conhecimento, como tempo, espaço, coisas. Nota-se 

nesta classe, grande semelhança com a abordagem de Guarino (1998), 

a qual se inicia neste nível; 

c) Ontologias centrais (core ontologies): Definem ramos de estudo e/ou 

conceitos mais genéricos de uma área do conhecimento, para que com 
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estes subsídios possam ser construídas ontologias mais especializadas 

baseadas nesta; 

d) Ontologias de domínio: Representam de maneira mais específica um 

dos ramos de uma ontologia central. Como exemplo pode ser citada 

uma ontologia de domínio que representa a área o direito tributário, 

uma das áreas representadas em uma ontologia sobre o direito; 

e) Ontologias de aplicação: Procuram solucionar problemas específicos 

de um domínio, como diagnosticar um problema do coração a partir de 

uma ontologia de domínio de cardiologia.  Nas ontologias de aplicação, 

normalmente são referenciados termos de uma ontologia de domínio. 

Observa-se que ambos os autores lançaram mão de uma abordagem similar, 

a qual propicia o reuso de ontologias mais genéricas na construção de ontologias 

direcionadas a áreas mais específicas do conhecimento. 

3.1.3. Benefícios das ontologias 
 

Freitas (2004) revela que alguns dos benefícios proporcionados pelas 

ontologias não foram previstos, e que só foram descobertos quando da 

implementação destas. O autor comenta os seguintes benefícios: 

a) Possibilidade de reuso de ontologias e bases de conhecimento. Este 

reuso tem um impacto muito positivo na produtividade do 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento, pois a 

construção de uma base de conhecimento é a etapa mais cara do 

processo; 

b) Disponibilidade de uma série de “ontologias de prateleira”, destinadas 

ao reuso. Como exemplos têm-se algumas com mais de duas mil 

definições, que incluem até metadados de imagens de satélite e 

integração com bases de dados de genoma; 

c) Possibilidade de tradução entre diversas linguagens de representação 

do conhecimento. Ferramentas como o Protégé, por exemplo, 
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permitem que uma mesma ontologia seja gerada em linguagens como 

RDF, OIL DAML-OIL e outras; 

d) Possibilidade de acesso on-line a servidores de ontologia. Deste modo 

instituições fariam uso das ontologias de maneira centralizada, 

incentivando a adoção de um vocabulário uniforme entre a comunidade 

de usuários; 

e) Viabilização de um componente que permite o mapeamento entre 

formalismos de representação do conhecimento, inspirado no ODBC 

(Open Database Connectivity). Este componente cria uma interface 

entre dois formalismos e permite que agentes heterogêneos se 

comuniquem. O componente se chama OKBC (Open Knowledge Base 

Connectivity). 

 

3.1.4.  Metodologias de construção de ontologias 
 
 

As metodologias de desenvolvimento de software descrevem as etapas e 

processos necessários para a construção de sistemas com um nível superior de 

qualidade.  

A construção de ontologias também pode obter vantagens com a aplicação de 

metodologias de desenvolvimento, e para tal, alguns grupos de pesquisa se 

dedicaram a criar estas metodologias. A seguir serão descritas algumas delas. 

3.1.4.1. TOVE (Toronto Virtual Enterprise) 
 

Grüninger e Fox (1995) afirmam que o objetivo da metodologia TOVE é criar 

um modelo organizacional da próxima geração, ou seja, um modelo organizacional 

do senso comum, que seja capaz de responder perguntas cujas respostas não se 

encontram explícitas no modelo. 

Deste modo, estamos falando de uma segunda geração da engenharia do 

conhecimento, na qual se manipulam ontologias ao invés de extrair as regras de 

negócios dos especialistas. 
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Estes autores propõem em seu trabalho uma seqüência de procedimentos 

para a construção e avaliação de Ontologias como se pode observar na figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Procedimento de construção e avaliação de ontologias 

3.1.4.1.1. Cenários de Motivação 
 

Os cenários de motivação, considerados essenciais por Grüninger e Fox 

(1995), normalmente assumem a forma de descrições de problemas encontrados em 

uma organização, cujas soluções ainda não foram abordadas em outras ontologias. 

Um cenário de motivação também fornece um conjunto de possíveis soluções para 

os problemas citados, colaborando para uma melhor compreensão do significado 

dos objetos e relações que farão parte da ontologia.  

 

3.1.4.1.2. Questões de competência informais 
 

De posse do cenário de motivação, deve ser elaborado um conjunto de 

questões às quais a ontologia deverá responder com seus recursos. Este conjunto é 

chamado de questões de competência informais, por ainda não estarem 

representado em uma linguagem formal. 

Ao estabelecer relações entre as questões de competência informais e o 

cenário de motivação, cria-se uma justificativa formal para a criação ou extensão de 

uma ontologia, determinando se a implementação é realmente necessária ou se as 

questões podem ser respondidas por ontologias já existentes. 

Cenários de 
Motivação 

Questões de 
Competência 

Informais 

Lógica de 1ª 
ordem: 

Terminologia 

Questões de 
Competência 

Formais 

Lógica de 1ª 
ordem: 

Axiomas 

Teoremas 
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As questões de competência informais devem ser apresentadas de maneira 

estratificada, com questões de nível superior requerendo as soluções de questões de 

nível inferior. 

A abordagem proposta pelos autores, que sugere a modelagem do 

conhecimento de uma organização através de ontologias, sugere que sejam criadas 

nesta fase as questões de competência para duas ontologias.  

A primeira delas, a ontologia de atividades, deve responder questões como as 

que seguem: 

a) Projeção Temporal: Dado um conjunto de ações que ocorrerão no 

futuro, quais as propriedades destas em um dado ponto no tempo? 

b) Planejamento e cronograma: Qual seqüência de atividades deve ser 

executada para atingir um objetivo? Em qual momento estas tarefas 

deverão ser iniciadas e terminadas? 

c) Monitoramento de execução e eventos externos: Qual o impacto de 

eventos externos e de eventos inesperados? 

d) Concorrência de tempo:  Qual o plano de tarefas que maximiza a 

concorrências entre atividades? 

A outra ontologia, conhecida como ontologia da organização, deve responder 

à questões como estas: 

a) Quais atividades um determinado agente pode executar? 

b) É possível a determinado agente executar uma ação em determinado 

momento? 

c) Para executar uma ação, qual permissão é necessária? 

d) Quais tarefas não podem ser executadas por um agente? 

e) Caso uma tarefa não possa ser executada por um agente, quais os 

agentes necessários para a sua conclusão? 

Definidas as questões de competência Grüninger e Fox (1995) sugerem que 

delas seja extraída a terminologia, ou seja, os nomes de objetos, propriedades de 

objetos e relações entre objetos encontrados nas questões. 
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3.1.4.1.3. Questões de competência formais 
 

De posse das questões de competência informais e da terminologia da 

ontologia, os autores sugerem a descrição das questões no formato de predicados 

da lógica de primeiro grau. 

 

3.1.4.1.4. Lógica de primeira ordem (axiomas) 
 

Os axiomas de uma ontologia especificam as definições de termos da 

ontologia e a interpretação de suas restrições. São definidos como sentenças de 

primeira ordem que usam os predicados da ontologia. 

Deste modo os axiomas servem para definir a semântica dos termos de uma 

ontologia. 

 

3.1.4.1.5. Teoremas de Completude 
 

De posse das questões de competência formais, os autores sugerem que 

sejam definidas as condições sob as quais as soluções para as questões são 

consideradas completas. Isto forma a base de teoremas de completude da ontologia. 

Teoremas de completude também fornecem meios de determinar a 

capacidade de extensão de uma ontologia, isso porque explicitam o papel de cada 

axioma ao provar os teoremas.  

3.1.4.2. Methontology  
 

Gómez-perez, Fernández e Juristo (1997) propuseram uma transformação na 

maneira de se construir ontologias, evoluindo-a de arte à engenharia. Segundo os 

autores, até o momento de sua pesquisa, diversas ontologias para os mais distintos 

propósitos foram construídas por vários grupos de pesquisa. No entanto, poucos 

trabalhos foram publicados a respeito de como construir as ontologias. Para 

solucionar este problema, criaram a “Methontology”, um método estruturado para a 
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construção de ontologias. A metodologia foi criada usando-se da experiência 

adquirida durante o desenvolvimento de uma ontologia para o domínio da química. 

A seguir são descritos as fases da metodologia. 

 

3.1.4.2.1. Especificação 
 

O objetivo desta fase é elaborar um documento de especificação para a 

ontologia, escrito em linguagem natural. Methontology propõe que pelo menos as 

seguintes informações estejam presentes no documento: 

a) O propósito da ontologia, incluindo o uso pretendido, os cenários de 

uso e os usuários finais; 

b) O nível de formalidade da ontologia. Uschold e Grüninger (1996, apud 

GOMEZ-PÉREZ; FERNÁNDEZ; JURISTO, 1997) classificam o nível de 

formalidade em: altamente informal, semi-informal, semi-formal e 

rigorosamente formal, dependendo da linguagem que foi utilizada para 

desenvolver a ontologia, que pode ser desde linguagem natural até 

uma linguagem rigorosamente formal; 

c) Escopo, que inclui o conjunto de termos que serão representados, suas 

características e granularidade; 

Como não se pode garantir a completude de um documento de especificação 

de ontologias, pois a qualquer momento, em algum lugar, alguém pode julgar 

conveniente acrescentar um novo termo, deve-se garantir a qualidade do documento 

de especificação da ontologia, atribuindo a ele as seguintes propriedades: 

a) Todos os termos são relevantes e não há termos duplicados; 

b) Cobrir todos os termos relevantes na granularidade estipulada; 

c) Consistência. Todos os termos fazem sentido no domínio do problema. 

 

3.1.4.2.2. Aquisição do conhecimento 
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Grande parte da aquisição do conhecimento ocorre simultaneamente à 

especificação de requisitos, salvo quando o engenheiro do conhecimento também é 

um especialista no domínio da ontologia. O volume de conhecimento adquirido tende 

a diminuir conforme o processo de desenvolvimento avança. 

Especialistas, documentos e outras ontologias são fontes de onde o 

conhecimento pode ser extraído através de técnicas como brainstorming, entrevistas, 

análise formal e informal de textos e ferramentas de aquisição de conhecimento. 

As técnicas utilizadas por Gomez-Pérez, Fernándes e Juristo (1997) em sua 

ontologia sobre química foram: 

a) Entrevistas não estruturadas com especialistas, para obter um 

rascunho do documento de especificação da ontologia; 

b) Análise textual informal, para estudar os principais conceitos e termos 

em alguma bibliografia; 

c) Análise textual formal. Deve-se identificar o tipo das estruturas a ser 

detectadas (afirmações, definições, entre outras) e o tipo de 

conhecimento trazido por cada uma (conceitos, atributos, valores e 

relacionamentos); 

d) Entrevistas estruturadas com especialistas para obter conhecimento 

detalhado acerca dos conceitos, suas propriedades e seus 

relacionamentos; 

 

3.1.4.2.3. Conceitualização 
 

Nesta fase o conhecimento do domínio é estruturado em um modelo 

conceitual que descreve o problema e a sua solução através do vocabulário 

identificado durante a fase de especificação da ontologia. O primeiro a se fazer é 

construir um glossário de termos (chamado de GT). Os termos abrangem conceitos, 

instâncias, verbos e propriedades. Deste modo o glossário reúne todo o 

conhecimento do domínio usável e potencialmente usável, bem como seu 

significado. Parte dos termos surge naturalmente durante a confecção do documento 
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de especificação da ontologia, e outros termos são identificados conforme o 

processo de desenvolvimento acontece. Estes novos termos devem ser 

acrescentados ao glossário. 

Os termos devem ser agrupados em conjuntos de conceitos e verbos. Cada 

conjunto possui conceitos e verbos que estão intimamente relacionados com os 

demais pertencentes ao mesmo grupo. Após a divisão, o desenvolvimento da 

ontologia pode ser distribuído entre equipes distintas. 

Em resumo, nesta fase é produzido um modelo conceitual que permitirá aos 

usuários finais: 

a) Definir se uma ontologia é útil para uma dada aplicação sem ter de 

consultar seu código fonte; 

b) Comparar o escopo e completude de diversas ontologias, sua 

capacidade de reuso e de compartilhamento; 

 

3.1.4.2.4. Integração 
 

Para agilizar a construção de uma ontologia deve ser considerado o reuso de 

definições contidas em ontologias já existentes, ao invés de iniciar “do zero”. Para 

tal, são sugeridas as seguintes práticas: 

a) Consultar meta ontologias, como a Cyc e Ontolingua, para escolher a 

que melhor se encaixa na conceitualização já realizada. 

b) Reusando ou não uma meta ontologia, deve-se buscar outras 

ontologias que possuam definição de termos cuja semântica é coerente 

com os termos incluídos na conceitualização já realizada. Deve-se 

realizar um esforço para traduzir os termos escolhidos para a 

linguagem na qual a ontologia está sendo desenvolvida. 

Caso seja observada a necessidade de inclusão de algum novo termo em 

uma das meta-ontologias, recomenda-se que o mantenedor da ontologia seja 

notificado dos benefícios desta inclusão. 
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Como resultado desta fase, propõe-se a criação do documento de integração, 

explicitando os termos reusados e as ontologias de onde foram retirados. 

 

3.1.4.2.5. Implementação 
 

A implementação de ontologias requer o uso de ambientes que suportem as 

meta ontologias e ontologias escolhidas durante a fase de integração. 

Um ambiente de desenvolvimento de ontologias deve prover no mínimo os 

seguintes recursos: 

a) Um analisador léxico e sintético para garantir a ausência de erros 

léxicos e sintéticos; 

b) Tradutores, para garantir a portabilidade das definições entre diversas 

linguagens; 

c) Um editor, para permitir a inclusão, remoção e edição das definições; 

d) Um navegador, para inspecionar a biblioteca de ontologias e suas 

definições; 

e) Uma ferramenta de busca, para encontrar as definições mais 

apropriadas; 

f) Avaliadores, para detectar incompletude, inconsistências e 

conhecimento redundante; 

g) Um gerenciador automático, para controlar a inclusão, remoção ou 

modificação de definições existentes. 

 

3.1.4.2.6. Avaliação 
 

Avaliação consiste na análise técnica da ontologia, seu ambiente de software 

e documentação em relação ao documento de especificação de requisitos, ocorrida 

durante as fases e entre as fases do ciclo de vida da ontologia. 

A avaliação inclui também a verificação e validação. Verificação refere-se ao 

processo que garante a corretude de uma ontologia, seus ambientes de software 
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relacionados e sua documentação durante cada fase e entre as fases do ciclo de 

vida. A validação garante que a ontologia, ambiente de software e a documentação 

correspondam ao sistema que devem representar. 

Para esta fase da metodologia, espera-se que seja produzido um documento 

que descreve como a ontologia foi avaliada, as técnicas empregadas, os tipos de 

problemas encontrados (inconsistências, incompletudes e redundâncias) e as fontes 

de conhecimento utilizadas na avaliação. 

 

3.1.4.2.7. Documentação 
 

Não há um consenso quanto às diretrizes para documentação de ontologias. 

Na maioria dos casos a documentação disponível se encontra no código da 

ontologia ou em artigos publicados a respeito da construção desta. 

Segundo Gomez-Pérez, Fernández e Juristo (1997), isto se deve a um ciclo 

vicioso. Poucos documentam as ontologias porque não há diretrizes para tal. Não há 

diretrizes para documentação porque não há metodologias para o desenvolvimento 

de ontologias. Não há metodologias para o desenvolvimento de ontologias porque os 

desenvolvedores não registram os passos adotados ao criar a sua ontologia. 

A metodologia Methontology pretende quebrar este ciclo incluindo tarefas de 

documentação durante todo o processo de desenvolvimento de ontologias. Como 

exemplos de documentos gerados tem-se: 

a) Documento de especificação de requisitos; 

b) Documento de aquisição de conhecimento; 

c) Documento de modelo conceitual. Contém um conjunto de 

representações que descrevem o domínio da aplicação; 

d) Documento de integração; 

e) Documento de implementação; 

f) Documento de avaliação. 

3.1.4.3. Ontology Development 101 
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Noy e McGuinness (2001) criaram um guia para a construção de ontologias e 

o batizaram de “Ontology Development 101”. O objetivo do guia é fornecer um ponto 

de partida para desenvolvedores novatos criarem as suas primeiras ontologias. 

A abordagem da metodologia é iterativa. Inicia-se com uma passada mais 

superficial pela ontologia. Em seguida há revisões e refinamentos para tratar dos 

detalhes da ontologia em evolução.  

Foram estabelecidas algumas regras fundamentais para a criação de 

ontologias, que devem ser levadas em consideração nas situações em que uma 

decisão de projeto é necessária: 

a) Não há uma única maneira correta de modelar um domínio. Sempre 

existirão alternativas, cujo uso dependerá do contexto do problema; 

b) O desenvolvimento de ontologias é necessariamente um processo 

iterativo; 

c) Substantivos e verbos das sentenças que descrevem o domínio do 

problema normalmente revelam objetos e relacionamentos de uma 

ontologia, respectivamente;  

Noy e McGuinness (2001) sugerem sete passos para a construção de uma 

ontologia, que serão descritos a seguir. 

 

3.1.4.3.1. Passo 1 - Determinar o domínio e o escopo da ontologia 
 

É sugerido que se inicie o desenvolvimento de uma ontologia definindo o seu 

domínio e escopo. Para tal, as seguintes perguntas devem ser respondidas: 

a) Qual o domínio que a ontologia vai cobrir? 

b) Para que fim será utilizada a ontologia? 

c) Para que tipos de perguntas a informação contida na ontologia deverá 

prover respostas? 

d) Quem utilizará e manterá a ontologia? 

Estas questões podem sofrer alterações durante o desenvolvimento da 

ontologia, mas a qualquer instante auxiliarão a determinar o escopo do modelo. 
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Uma das maneiras sugeridas para determinar o escopo da ontologia é montar 

uma lista de perguntas que a base de conhecimento baseada na ontologia deverá 

ser capaz de responder. Estas são chamadas de “Questões de Competência”, 

também abordadas por Grüninger e Fox (1995). As questões também facilitam a 

execução de testes de completude na ontologia, como por exemplo: 

a) A ontologia contém conhecimento suficiente para responder às 

questões? 

b) As questões requerem um nível de detalhamento especial ou a 

representação de uma área do conhecimento em particular? 

Ressalta-se quês estas questões são apenas um esboço e não há a 

necessidade construí-las exaustivamente. 

 

3.1.4.3.2. Passo 2 – Considerar o reuso de ontologias existentes 
 

Sempre é válido checar as ontologias já criadas e verificar se estas podem ser 

refinadas ou estendidas para atender ao domínio do problema desejado. Além disso, 

o reuso de ontologias pode se tornar requisito do projeto, caso seja necessário obter 

compatibilidade com outras aplicações que façam uso de ontologias já criadas. 

Diversas ontologias estão disponíveis em meio eletrônico para uso e podem 

ser importadas para o ambiente de desenvolvimento de ontologias que está sendo 

utilizado no projeto. A variedade de formalismos nos quais as ontologias se 

encontram representadas não constituem um grande risco, pois os ambientes de 

desenvolvimento de ontologias dispõem de ferramentas pra conversão. 

Dentre as ontologias para reutilização, podem ser citadas: 

a) Ontolingua Ontology Library; 

b) DAML Ontology Library; 

c) UNSPSC; 

d) RosettaNet; 

e) DMOZ. 
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3.1.4.3.3. Passo 3 – Listar termos relevantes para a ontologia 
 

É útil criar uma lista de todos os termos dos quais se deseja abordar na 

ontologia. Para uma ontologia relacionada à enologia, termos considerados 

relevantes seriam, por exemplo, “vinho”, “uva”, “vinícola”, “localização”, “coloração”, 

“corpo”, “sabor”, “nível de açúcar” e assim por diante. Inicialmente é importante 

construir a lista sem que haja preocupação com o papel dos termos na ontologia, ou 

seja, se eles serão classes (conceitos), relacionamentos ou atributos. 

Os dois próximos passos (definir as classes e sua hierarquia e definir 

propriedades dos conceitos) estão intimamente relacionados. Dificilmente será 

possível concluir completamente um dos passos para assim partir para o outro. O 

que usualmente acontece é a descrição de alguns conceitos na hierarquia e a 

seguinte enumeração de seus atributos, de modo cíclico. Estes dois passos são 

considerados os mais importantes no processo de desenvolvimento de ontologias. 

 

3.1.4.3.4. Passo 4 – Definir as classes e a hierarquia de classes 
 

Existem diversas abordagens para a hierarquização das classes de uma 

ontologia (USCHOLD; GRÜNINGER 1996, apud NOY; MCGUINESS, 2001): 

a) Abordagem top-down. A definição inicia com as classes mais genéricas 

e subseqüente especialização destas classes. Continuando a utilizar a 

enologia como exemplo, pode-se citar uma definição que inicia pelo 

termo “Vinho” e é especializada com os termos “Branco” e “Tinto”; 

b) Abordagem bottom-up. O processo se inicia com a definição das 

classes mais específicas e segue com o agrupamento destas em 

classes mais genéricas do domínio do problema. 

c) Abordagem combinada. Combina as abordagens top-down e bottom-

up. As classes mais relevantes são definidas e estas então são 

especializadas e generalizadas conforme necessário. 
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Nenhuma das abordagens é comprovadamente melhor do que as outras. 

Deve ser utiliza aquela que proporcionar maior conforto para o desenvolvedor.  

Independentemente da abordagem adotada, deve-se extrair as classes da 

lista de termos criada no passo 3. Em seguida as classes devem ser organizadas em 

uma estrutura hierárquica, basicamente questionando-se se ao pertencer a uma 

classe, uma instância necessariamente pertence à outra classe. Por exemplo, se a 

classe A é superclasse de B, então todas as instâncias da classe B também são 

instâncias da classe A. 

 

3.1.4.3.5. Passo 5 – Definir as propriedades das classes (slots) 
 

As classes por si só não são suficientes para fornecer as informações 

necessárias para responder às questões de competência do passo um. Para tal, 

deve ser definida a estrutura interna das classes, ou seja, suas propriedades. 

Da lista de termos descritos no passo três já foram escolhidas as classes. 

Grande parte dos termos restantes tende a ser propriedades destas classes. Para o 

domínio da enologia, estes termos podem incluir, por exemplo, a “cor” de um vinho, o 

“corpo”, o “sabor”, o “teor de açúcar” e a “localização” da vinícola. 

Para cada uma das propriedades da lista deve ser determinada a classe que 

ela descreve. Por exemplo, as propriedades “cor”, “sabor” e “teor de açúcar” 

pertencem à classe “Vinho” e a propriedade “localização” pertence à classe 

“Vinícola”. 

Noy e McGuiness (2001) classificam as propriedades nas seguintes 

categorias: 

a) Intrínsecas. Propriedades como o “sabor” do vinho; 

b) Extrínsecas. Propriedades como o “nome” de um vinho ou a “área” de 

sua origem; 

c) Partes. Caso o objeto representado pela classe seja estruturado, tanto 

partes físicas quanto lógicas podem ser transformadas em 

propriedades. Como exemplos de partes físicas, podem ser citados os 
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componentes de um automóvel. Já como partes lógicas, as partes de 

uma refeição (entrada, prato principal e sobremesa) podem ser 

consideradas com exemplos. 

d) Relacionamentos. Sãos os relacionamentos entre instâncias de uma 

mesma classe ou de classes distintas. Por exemplo, o “fabricante” de 

um vinho, que corresponde a um relacionamento entre objetos das 

classes “Vinho” e “Vinícola”. 

Todas as subclasses herdam as propriedades de sua superclasse. Por 

exemplo, as propriedades da classe “Vinho” serão todas herdadas pelas classes 

“Branco” e “Tinto”. 

As propriedades devem ser acrescentadas à classe mais genérica que pode 

possuí-la. Por exemplo, “corpo” e “cor” de um vinho, devem ser acrescentadas à 

classe “Vinho”, que é a mais genérica que podem possuir estas propriedades. 

 

3.1.4.3.6. Passo 6 – Definir as facetas das propriedades 
 

Facetas são características das propriedades de uma classe, como o tipo do 

dado armazenado, os valores permitidos, e numero de valores permitidos 

(cardinalidade). A seguir serão descritas as diversas facetas que uma propriedade 

pode possuir: 

a) Cardinalidade. Define a quantidade de valores que uma propriedade 

pode possuir. Em alguns casos é definida apenas como simples 

(permite apenas um valor) e múltipla (permite qualquer quantidade de 

valores). Existe também a possibilidade de especificar exatamente a 

quantidade mínima e máxima de valores permitida para cada 

propriedade; 

b) Tipo de dado. Descreve o tipo de dado permitido em cada propriedade. 

Os mais comuns são “String” (o valor é um texto), “Número” (o valor é 

numérico, e em alguns casos pode ser especializado em inteiro, real e 

outros), “Booleano” (o valor indica apenas verdadeiro ou falso), 
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“Enumeração” (o valor pode ser escolhido em uma lista pré-definida), 

Instância (o valor pode ser uma instância, de uma lista de classes 

permitidas); 

c) “Domínio” uma propriedade. O domínio de uma propriedade é A lista de 

classes que o possuem; 

d) “Range” de uma propriedade. Consiste no conjunto de classes 

permitidas para uma propriedade do tipo relacionamento. 

 

3.1.4.3.7. Passo 7 – Criar instâncias das classes 
 

O último passo consiste na criação de instâncias individuais para as classes 

da hierarquia. Para tal é necessária a execução dos seguintes passos: 

a) Escolher a classe; 

b) Criar uma instância desta classe; 

c) Preencher os valores de suas propriedades; 

Por exemplo, pode ser criada uma instância chamada “Chateau Morgon 

Beaujolais”, que representa um tipo especifico de vinho “Beaujolais”, uma subclasse 

de “Vinho” que contém todos os vinhos do tipo “Beaujolais”. 

Esta instância possuiria os seguintes valores para os seus atributos: 

d) Corpo: Leve; 

e) Cor: Vermelho; 

f) Sabor: Delicado; 

g) Nível de Tanino: Baixo; 

h) Uva: Gamay (instância da classe “Uva Vinífera”); 

i) Produtor: Chateau Morgon (instância da classe “Vinícola”; 

j) Região: Beaujolais (instancia da classe “Região Vinícola”); 

3.1.4.4. On-to-Knowledge 
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On-to-Knowledge é uma metodologia para o desenvolvimento de ontologias 

que serão empregadas em Sistemas de Gestão do Conhecimento (FENSEL; 

HERMELEN, 2008, apud RAUTENBERG; TODESCO; GAUTHIER, 2009). 

A metodologia é composta pelas cinco fases a seguir (RAUTENBERG; 

TODESCO; GAUTHIER, 2009): 

a) Estudo de viabilidade. Fase anterior ao desenvolvimento de ontologias. 

Lança mão da metodologia CommonKADS, da Engenharia do 

Conhecimento e propõe-se a identificar os problemas e oportunidades 

de uma organização, a fim de avaliar a necessidade de 

desenvolvimento de uma ontologia; 

b) Início da ontologia. O desenvolvimento propriamente dito inicia nesta 

fase. Neste momento são produzidos os documentos de especificação 

dos requisitos, para que sejam definidos o domínio e os objetivos da 

ontologia. São também identificadas as fontes de conhecimento, 

definidos atores de cenários, listadas as questões de competência, 

definidos aspectos sobre o ambiente de desenvolvimento e demais 

atividades; 

c) Refinamento. Nesta fase é desenvolvida a ontologia seguindo-se a 

documentação gerada na fase anterior. O conhecimento continua a ser 

extraído principalmente dos especialistas, e as mudanças necessárias 

são aplicadas para que a ontologia seja conduzida para uma versão 

estável; 

d) Avaliação. Nesta fase a completude e precisão da ontologia construída 

são avaliadas em relação à documentação que guiou a sua construção; 

e) Manutenção e evolução. Esta fase compete à organização, que fará 

com que a ontologia evolua para refletir o domínio com maior precisão 

e qualidade. É muito importante a ciência dos atores responsáveis e 

das regras para que a manutenção seja feita de maneira correta. 
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Esta metodologia garante grande atenção para as fases iniciais do 

desenvolvimento da ontologia, como a definição de um escopo, o estabelecimento 

de questões de competência e estudo de viabilidade. 

3.1.5. Ferramentas para manuseio de ontologias 
 

As linguagens para o desenvolvimento de ontologias geram arquivos texto, 

com formato semelhante a arquivos XML. Apesar da aparente simplicidade e da 

conseqüente possibilidade de se realizar a implementação em editor de texto 

simples, faz-se necessária à utilização de ambientes para o desenvolvimento de 

ontologias, de modo a mitigar a complexidade envolvida no processo.  

Cabe ressaltar que assim como as metodologias, cada ferramenta concentra 

um volume maior de esforços em determinadas áreas do processo de 

desenvolvimento de ontologias, fazendo com que em determinadas situações uma 

ferramenta seja complementar à outra. 

Para exemplificar, a seguir serão explanadas brevemente as ferramentas 

ontoKEM (Rautenberg et al., 2008) e Protégé. 

3.1.5.1. ontoKEM  
 

ontoKEM (Ontology Knowledge Engineering and Management) 

(RAUTENBERG et al., 2008) é uma ferramenta de Engenharia do Conhecimento 

concebida para apoiar a construção e documentação de ontologias. O acesso à 

ferramenta se dá através da web, o que confere grande mobilidade e flexibilidade ao 

desenvolvimento ao uso da mesma. 

A construção de ontologias através da ferramenta segue um processo 

baseado em três metodologias de desenvolvimento, a “On-to-Knowledge”, 

“Methontology” e “101”; 

O ontoKEM é utilizado didaticamente para o ensino da criação de ontologias, 

e também aplicado em alguns projetos em organizações de grande porte. 

Rautenberg et al. (2008) afirmam que a ferramenta ontoKEM obtém 

vantagens ao basear-se em um conjunto de outras metodologias, pois é comum que 
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uma metodologia não inclua alguma atividade que outra possua. Sendo assim as 

contribuições de cada metodologia para o ontoKEM foram as seguintes: 

a) On-to-Knowledge. Utiliza questões de competência para determinar o 

escopo da ontologia. O ontoKEM utiliza estas questões de forma 

semelhante e fornece ferramentas para documentação; 

b) Methontology. Tem grande foco nas atividades de documentação, 

sendo que cada uma de suas fases necessariamente produzem algum 

documento. Estes documentos foram utilizados como modelo para os 

documentos gerados pelo ontoKEM; 

c) 101. Propõe a construção de ontologias através de um processo 

iterativo de sete passos (determinar o escopo, considerar o reuso, listar 

termos, definir classes, definir propriedades, definir restrições e criar 

instâncias. O ontoKEM adota este processo. 

Rautenberg et al. (2008) afirmam que o grande trunfo da ferramenta ontoKEM 

está no processo de desenvolvimento e no conjunto de artefatos que a ferramenta 

gera, favorecendo a aquisição e formalização do conhecimento. 

Rautenberg, Todesco e Gauthier (2009) propuseram um processo para o 

desenvolvimento de ontologias através da Ferramenta ontoKEM, que conforme 

supracitado, baseia-se nas melhores práticas de outras metodologias. O processo é 

composto por cinco grandes atividades e suas tarefas: 

a) Especificação. Nesta atividade pretende-se: 

i. Identificar o escopo da ontologia. São definidos os usuários e as 

suas intenções de uso; 

ii. Identificar o propósito da ontologia. É identificado o motivo para 

a construção da ontologia; 

iii. Identificar as fontes de conhecimento. Devem ser localizadas 

fontes para que se obtenha o conhecimento a respeito do 

domínio da ontologia. Como fontes, podem ser citados, livros, 

artigos e especialistas; 
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iv. Considerar o reuso de ontologias. Deve ser verificada a 

existência de ontologias correlatas, das quais podem ser 

reaproveitados alguns recursos; 

v. Gerar questões de competência. Devem ser elaboradas as 

questões que a ontologia deverá responder; 

b)  Conceitualização. Esta atividade tem por objetivo a construção de um 

modelo conceitual da ontologia, de acordo com os artefatos construídos 

na atividade anterior. Suas tarefas são as seguintes: 

i. Listar os termos da ontologia. Devem ser enumerados os termos 

utilizados pelos especialistas no domínio do problema. Os 

termos podem ser encontrados nas fontes de conhecimento e 

também nas questões de competência; 

ii.  Agregar elementos reutilizáveis. Consiste em capturar os 

elementos que devem ser reutilizados a partir de outras 

ontologias; 

iii. Classificar os termos. Os termos devem ser classificados como 

classe, relação, propriedade de dados instância ou restrição; 

iv. Definir os termos. Deve ser explicitado o significado de cada 

termo da ontologia; 

c) Formalização. Transforma o modelo conceitual em modelo formal, ou 

seja, passível de implementação computacional. As tarefas são as que 

seguem: 

i. Definir a hierarquia de classes. As classes devem ser 

organizadas em uma árvore, de maneira semelhante ao conceito 

de herança da orientação a objetos; 

ii. Mapear as relações às classes. Para cada classe devem ser 

agrupados os termos classificados como “relação” e que 

representem uma ligação daquela classe com alguma outra; 
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iii. Mapear as propriedades de dados às classes. Devem ser 

associados às classes, os termos identificados que foram 

classificados como “propriedade de dados”; 

iv. Mapear restrições às classes. Deve ser verificada a existência 

de regras que limitem o conteúdo das relações e das 

propriedades de dados de cada classe; 

v. Mapear as instâncias às classes. Para cada uma das classes 

devem relacionados os termos classificados como “instâncias” 

que representam exemplos concretos daquela classe; 

vi. Refinar relações das classes. Para cada uma das relações 

identificadas devem ser identificadas as classes que devem ser 

apontadas. Devem também ser atribuídas características à 

relação, definindo se ela é funcional, inversa funcional, transitiva 

ou simétrica; 

vii.  Refinar as propriedades de dados das classes. Deve ser definido 

o tipo de dado (string, número ou booleano) de cada uma das 

propriedades de dado e também se esta é funcional; 

d) Implementação. Esta atividade proporciona menos contato com os 

especialistas do domínio. Pertencem a ela as seguintes atividades: 

i. Valorar as propriedades de dados. Devem ser atribuídos valores 

às propriedades de dados de cada instância; 

ii.  Valorar as relações. Cada uma das relações de uma instância 

deve ser preenchida com outras instâncias da ontologia; 

iii.  Valorar as restrições das classes. Devem ser valoradas as 

restrições de cada classe para com suas relações e 

propriedades de dados; 

e) Avaliação. O contato com os especialistas e usuários é retomado nesta 

atividade, tendo como o objetivo a avaliação da ontologia ao realizar as 

seguintes tarefas: 
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i. Avaliar a ontologia perante as fontes de conhecimento. Deve ser 

avaliada a coerência da ontologia desenvolvida em relação às 

fontes de conhecimento utilizadas; 

ii. Avaliar a ontologia perante um frame de referência. É uma 

avaliação técnica que confronta a ontologia com um frame de 

referência. Este frame é gerado a partir do propósito, do escopo 

e das questões de competência da ontologia, verificando sua 

precisão e completude; 

iii. Avaliar a ontologia perante a visão do usuário. A ontologia deve 

ser avaliada junto aos especialistas e usuários desta, para que 

sua utilidade seja certificada. 

3.1.5.2. Protégé  
 

Protégé é uma ferramenta gratuita e de código aberto que se destina a edição 

e gestão de ontologias e terminologias. Foi desenvolvido na Universidade de 

Stanford e utilizado em inúmeros projetos cujo escopo inclui base de conhecimento. 

Os pesquisadores Rubin, Noy e Musen adotaram a ferramenta em um projeto 

relacionado ao campo da Radiologia em 2007, e relataram a sua experiência em um 

artigo, revelando características do Protégé, sugerindo o uso de algumas extensões 

convenientes e também enumerando desafios aos quais os desenvolvedores da 

ferramentas deverão estar atentos para solucionar alguns problemas. 

 O Protégé é independente de domínio e de plataforma mais utilizada para 

este fim. A comunidade de usuários registrados, em 2007, já ultrapassava os setenta 

mil usuários. A comunidade de usuários é bastante atuante e engajada tanto no 

desenvolvimento da ferramenta, contribuindo freqüentemente com melhorias ao 

sistema, quanto na prestação de suporte através dos fóruns de discussão (RUBIN; 

NOY; MUSEN, 2007). 

A ferramenta foi construída com a linguagem Java, o que a torna compatível 

com uma ampla gama de plataformas. A arquitetura foi concebida em camadas, 

contendo uma camada de armazenamento de ontologias, uma camada de modelo 
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de conhecimento, uma camada de interface gráfica e uma camada de interface de 

programação de aplicação (API). A composição da arquitetura em camadas tornou a 

ferramenta modular e bastante flexível, sendo que para estender alguma 

funcionalidade não é necessária a modificação do código fonte do Protégé, bastando 

apenas instalar um plug-in (RUBIN; NOY; MUSEN, 2007). 

De acordo com Rubin, Noy e Musen (2007) a importação e exportação de 

ontologias é uma funcionalidade crítica para qualquer ferramenta, devido à existência 

de diversos formatos de armazenamento. A ferramenta Protégé é capaz de lidar com 

este problema ao se utilizar de plug-ins que permitem a compatibilidade com 

formatos como o XML, RDF, OWL e o formato nativo do próprio Protégé. 

A utilização da ferramenta pode ocorrer de modo individual, com o usuário 

acessando recursos localmente, ou de modo colaborativo, no qual se estabelece um 

servidor centralizado que atuará como repositório, no qual os usuários deverão se 

conectar para trabalhar nas ontologias (RUBIN; NOY; MUSEN, 2007). 

Ao acessar a ferramenta o usuário terá à sua disposição instrumentos para 

que possa criar classes, atributos, relacionamentos, restrições e instâncias, bem 

como definir a estrutura hierárquica das classes, que pode também ser modificada 

arrastando e soltando as classes. 

Outro ponto crítico para uma ferramenta de desenvolvimento de ontologias 

que foi salientado por Rubin, Noy e Musen (2007) é a questão do versionamento, 

assim como ocorre com o código fonte dos softwares. Para solucionar o problema, 

os autores sugerem a utilização do plug-in PROMPT, que age como um sistema 

SVN, porém trabalhando com ontologias e suas particularidades. Entre suas 

características consta a comparação de versões, na qual são descritas as alterações 

realizadas em uma versão em relação à outra versão mais antiga. 

Dando continuidade à discussão dos benefícios de alguns plug-ins, os autores 

sugeriram a utilização do “OntoViz”, que possibilita a visualização gráfica da 

ontologia, sua hierarquia e estrutura de relacionamentos. Segundo eles, a estrutura 

em árvore apresentada originalmente pela ferramenta não favorece a visualização de 

múltiplos relacionamentos entre as classes, o que justifica a utilização deste plug-in. 
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Rubin, Noy e Musen (2007) ressaltaram em seu trabalho que um fator chave 

para o sucesso de uma ontologia é o feedback proporcionado pelos usuários. Ocorre 

que em sua concepção original, o feedback do usuário não está “conectado” com a 

ontologias e seus componentes, tornando difícil ao administrador da ontologia a 

tarefa de rastrear e encontrar a localização dos problemas.  

Para tratar do problema, os autores sugerem a utilização de uma extensão 

chamada “Collaborative Protégé”, que permite que os usuários atribuam anotações 

aos componentes da ontologia. Estas anotações serão recebidas pelo administrador 

da ontologia que as analisará e tomará as providências necessárias. Há também um 

sistema de votação, que visa colher a opinião dos usuários em relação às propostas 

de modificações. 

Outro desafio explicitado pelos autores do trabalho é sincronização das 

versões finais e de desenvolvimento de uma ontologia. Normalmente as alterações 

efetuadas na versão de desenvolvimento só se tornarão disponíveis ao usuário 

assim que for lançado um novo release dessa ontologia. Segundo os autores, seria 

conveniente que houvesse uma única versão, atualizada automaticamente pelos 

desenvolvedores e que esteja sempre apta a receber comentários e avaliações dos 

usuários. 

Para solucionar o caso Rubin, Noy e Musen (2007) indicam a adoção do 

“WebProtege”, que permite que os usuários compartilhem, naveguem e editem 

ontologias através de um navegador web em uma interface similar à do Protégé para 

desktop. Deste modo, usuários podem submeter comentários à ontologia através da 

web, e os desenvolvedores, através da ferramenta desktop, podem realizar os 

ajustes necessários, que estarão disponíveis imediatamente. 

Apesar de fornecer soluções para grande parte dos problemas inerentes ao 

desenvolvimento de ontologias, ainda há alguns desafios que a comunidade de 

desenvolvimento terá de enfrentar de acordo com Rubin, Noy e Musen (2007). 

Primeiramente, a terminologia de um determinado domínio tende a evoluir 

conforme o surgimento de inovações. Deste modo, algumas classes podem se tornar 

obsoletas e devem ser removidas da ontologia. Quando uma classe é removida em 
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uma nova versão de ontologia, as aplicações que utilizam versões anteriores 

deverão receber manutenção para que seu funcionamento entre em conformidade. 

O segundo desafio é relacionado à visualização de ontologias. A abordagem 

de visualização do Protégé é um tanto compacta, o que pode prejudicar a 

compreensão do usuário quando este estiver lidando com estruturas de grande 

porte. 

O ultimo desafio diz respeito ao aprendizado do usuário no uso da ferramenta. 

De acordo com os autores, usuários novatos geralmente apresentam uma curva de 

aprendizado extensa. Porém parte do problema pode ser solucionada consultando o 

material disponível no site do projeto e também participando dos fóruns de 

discussão, onde ocorre o contato com usuários mais experientes e que podem 

acelerar o processo de aprendizado.  

 

3.2. Taxonomias 
 

De acordo com Vital (2007), a necessidade de automatizar meios de pesquisa 

e filtragem de informação através do uso das taxonomias foi motivada pela explosão 

informacional trazida pelos avanços tecnológicos, onde os usuários assumem papel 

essencial na produção, categorização e uso das informações. 

O termo taxonomia é originário do grego taxis, que significa “ordem”, e onoma, 

que significa “nome”.  Apesar do seu uso em ambientes digitais ter derivado da 

Biologia, onde é empregada para classificar seres vivos, nas Ciências da 

Informação, segundo Edols (2001, apud VITAL, 2007), Adams (2000, apud VITAL, 

2007) e Plosker (2005, apud VITAL, 2007), as taxonomias estão relacionadas com 

formas automatizadas de criação de informação. 

Olhando-se através do espectro da Gestão do Conhecimento, definem-se as 

taxonomias como “elementos estruturantes, estratégicos e centrais para negócios 

baseados em informação e conhecimento [...] para classificar e facilitar o acesso à 

informação” (TERRA, GORDON, 2002, apud VITAL, 2007, p. 46). 
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Já segundo Martinez et al. (2004, p.106, apud VITAL, 2007), uma taxonomia 

consiste em uma estrutura de rótulos ordenada que apóia a localização de 

informações. 

Vital (2007) ressalta que, na literatura para taxonomias, o tipo de estruturação 

de mais citado é o hierárquico, onde a informação é apresentada da forma mais 

genérica a mais específica.  

As taxonomias não se limitam a classificar termos para facilitar o acesso à 

informação. Elas também são capazes agilizar a comunicação entre especialistas e 

leigos, promover o consenso e construir um mapa de determinada área do 

conhecimento (TERRA et al., 2005, apud VITAL, 2007). 

Alguns autores vão além, como Almeida (2005, apud VITAL, 2007) que 

considera as ontologias como extensões de taxonomias, devido à sua capacidade de 

criar significado para os relacionamentos entre termos. 

Vital (2007) ainda aponta que há dificuldades nas organizações para prover 

acesso às informações que estão semi-estruturadas (em servidores da empresa), e 

ainda mais àquelas que não passaram por nenhum processo de estruturação (se 

encontram em arquivos pessoais). Segundo a autora, cabe à taxonomia a 

materialização de um elo entre os indivíduos e a informação. 

Apesar de possuírem uma definição relativamente simples, ao adentrar o 

ambiente organizacional as taxonomias podem assumir diferentes formas para 

atingir objetivos específicos. Conway e Sligar (2002, apud VITAL, 2007) classificam 

as taxonomias empregadas em ambientes corporativos em três tipos: taxonomia 

descritiva, taxonomia de navegação e taxonomia para gerenciamento de dados. 

As taxonomias descritivas consistem em vocabulários voltados para a 

otimização da busca por informações. São baseadas na estrutura de um tesauro e 

lidam com sinônimos e homônimos. Taxonomias deste tipo buscam a padronização 

de um glossário, tendo em vista melhorias na comunicação entre indivíduos. 

As taxonomias de navegação baseiam-se em modelos mentais de 

organização das informações. O usuário navega por esta estrutura e realiza suas 

descobertas. A taxonomia se modifica de acordo com o comportamento de busca 



 
 
 
 
 
 

94 

adotado pelos usuários. Os autores destacam que é necessário o conhecimento dos 

usuários da taxonomia, para que sua estrutura faça sentido para eles. 

As taxonomias de gerenciamento de dados, por sua vez, têm por finalidade 

facilitar o compartilhamento de informações para um grupo específico de uma 

organização, como uma equipe de vendas, por exemplo. Sua composição contempla 

uma lista de termos autorizados, porém sem estrutura hierárquica. É bastante 

semelhante à taxonomia descritiva, entretanto, não provê acesso a todas as 

informações produzidas na empresa. 

Uma taxonomia também pode ser classificada quanto à sua estruturação. 

Considerando que normalmente uma taxonomia é hierárquica, Blackburn (2006, 

apud VITAL, 2007) propõe a divisão das taxonomias em taxonomias por assunto, por 

unidade de negócio e funcionais. 

Taxonomias por assunto lançam mão de um vocabulário controlado e divide 

os termos por assunto. Partindo dos mais gerais aos mais específicos em ordem 

alfabética. Esta abordagem que o usuário esteja habituado com a área do 

conhecimento modelada na taxonomia. 

Taxonomias por unidade organizam-se de acordo com as unidades de 

negócio da organização na qual estão inseridas. Sua adoção é facilitada, pois os 

usuários já conhecem a estrutura das unidades de negócio. Por outro lado, qualquer 

reformulação na estrutura da empresa resultará em retrabalho para adequação da 

taxonomia à nova configuração do ambiente. Há também dificuldade de lidar com 

documentos compartilhados entre diversas unidades de negócio. 

Taxonomias funcionais têm sua estrutura baseada nas funções e atividades 

realizadas na organização. Os níveis mais genéricos da taxonomia são 

representados pelos processos organizacionais mais gerais. Os níveis intermediários 

são representados pelas funções que compõem os processos e os níveis inferiores 

são representados pelas atividades que compõem as funções. 

Blackburn (2006, apud VITAL 2007) sugere que apesar de seu trabalho dividir 

as taxonomias em três classes, deve-se optar por uma combinação as três 

abordagens, que melhor se adapte à realidade da organização em questão. 
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Vital (2007) reforça a idéia, citando que as duas maneiras de se classificar 

taxonomias que foram descritas anteriormente coincidem em alguns pontos e 

salientando que não se deve adotar apenas uma das tipologias ao construir uma 

taxonomia corporativa. 

O posicionamento híbrido assumido por Vital (2007) e Blackburn (2006, apud 

VITAL 2007) pode ser reforçado ainda mais com o exemplo a seguir. Woods (2004, 

apud VITAL 2007) afirma que em uma taxonomia clássica, um elemento pode 

aparecer em apenas um dos ramos da árvore. Entretanto, isto não é desejável em 

uma taxonomia corporativa, onde um mesmo documento pode ser necessário em 

diversas áreas de conhecimento de uma empresa. Deste modo fica claro que não se 

pode tomar apenas uma das técnicas como gabarito para a construção de uma 

taxonomia de uso empresarial, deve-se sim, moldar a taxonomia de acordo com o 

ambiente em que será inserida. 

 

3.1.1. Técnicas para a construção de taxonomias 
 

Segundo estudo realizado pelo Delphi Group (2002, apud VITAL, 2007, p. 51), 

empresa especializada na construção de taxonomias organizacionais, são quatro as 

etapas para o desenvolvimento de uma taxonomia: 

a) Desenvolvimento da estrutura da taxonomia; 
b) Categorização dos assuntos do documento em uma estrutura 
hierárquica; 
c) Apresentação da informação de forma que auxilie o usuário a 
localizar o que necessita; 
d) Monitoramento de inclusões de novas informações, mantendo a 
estrutura do conhecimento. 

A figura 9 representa as etapas principais e secundárias do desenvolvimento 

de uma taxonomia, de acordo com o Delphi Group (2002, apud VITAL, 2007, p. 51) 
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Figura 9 - Etapas do desenvolvimento de uma taxonomia 

 
Holgate (2004, VITAL, 2007, p. 52), por sua vez, cita quatro maneiras para se 

construir uma taxonomia: 

a) Iniciar de uma taxonomia pré-definida; 
b) Construir manualmente a taxonomia; 
c) Construir automaticamente uma taxonomia; 
d) Uma combinação de automática e manual (híbrida); 

 

O autor afirma que a escolha da maneira mais adequada depende dos 

critérios a seguir, que variam de acordo com a organização em questão (HOLGATE, 

2004, apud VITAL, 2007, p. 52): 

a) O problema que a taxonomia está respondendo; 
b) O tipo e o alcance da informação corporativa; 
c) O volume do conteúdo; 
d) A disponibilidade dos especialistas da área para 

desenvolverem a taxonomia. 
 
 

Vital (2007) levantou algumas características desejáveis às taxonomias. As 

citadas por Woods (2004, apud VITAL, 2007, p. 52) dizem que as taxonomias 

devem: 

a) Fazer parte de um processo de gestão do conhecimento 
mais amplo; 

b) Estar relacionadas com arquiteturas de administração da 
informação, como portais, datawarehousing, etc.; 

c) Estar relacionadas a um ambiente informacional integrado, 
procurando entender o fluxo informacional e semântico da 
organização. 
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As citadas por Terra et al. (2005, p. 3, apud VITAL, 2007) incluem os 

seguintes critérios: 

a) Comunicabilidade: os termos empregados devem ser ajustados à 

linguagem utilizada pelos usuários. Por exemplo, “cloreto de sódio” 

para especialistas e “sal” para leigos; 

b) Utilidade: apresentar somente os termos necessários para o caso. Não 

se deve aprofundar um tema caso não seja agregado valor; 

c) Estimulação: os termos utilizados devem estimular o usuário a 

prosseguir navegando pela taxonomia; 

d) Compatibilidade: a taxonomia deve conter apenas estruturas que façam 

parte das atividades desempenhadas pela organização; 

 

Ao final, Vital (2007) informa que a exemplo que qualquer outra forma de 

representação de informação e conhecimento, as taxonomias precisam acompanhar 

a natureza dinâmica do fluxo informacional das organizações, mantendo-se em 

constante evolução e manutenção. 

4. SISTEMA DE CONHECIMENTO PROPOSTO 
 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os requisitos que nortearam o 

desenvolvimento do sistema de conhecimento que se dispõe a solucionar os 

problemas listados na revisão bibliográfica.  

Além disso, ao final do capítulo, serão listados os problemas que foram 

sanados e os requisitos que possibilitaram a sua solução. 

O sistema construído se chama sapERe, e seus requisitos são os que 

seguem, cada um deles brevemente comentado e classificado entre requisitos não 

funcionais ou requisitos funcionais. 

 

4.1. Requisitos não funcionais 
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Constam a seguir os requisitos do sistema sapERe classificados como não 

funcionais. 

 

Req0001 - O sistema deverá prover recursos para ate nder equipes 

geograficamente dispersas 

A formação das equipes de projetos transcende o escritório local. Um sistema 

desenvolvido para uso destas equipes deverá oferecer subsídios para que uma 

equipe distribuída geograficamente seja capaz de acessar uma fonte unificada de 

dados. 

 

Req0002 - A eventual troca de componentes e tecnolo gias deverá 

proporcionar o menor impacto possível 

O sistema sapERe possui um leque de tecnologias e componentes sobre os 

quais se apóia para atingir seus objetivos. As características das organizações onde 

ele possivelmente será utilizado podem exigir que algumas destas tecnologias sejam 

substituídas por outras similares.  

O sistema sapERe deverá possuir uma arquitetura capaz de suportar estas 

customizações com o menor impacto resultante possível. 

 

4.2. Requisitos funcionais 
 

Constam a seguir os requisitos do sistema sapERe classificados como 

funcionais. 

 

Req0003 - O sistema deve permitir que o usuário ace sse o sistema 

através de sua senha 

O acesso do usuário ao sistema deverá ser autenticado por uma senha, para 

prover segurança e para diferenciar um usuário do outro no que tange às permissões 

de acesso aos recursos do sistema sapERe. 
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Req0004 - O sistema deve permitir que o usuário sai a do sistema 

O encerramento da sessão de uso do sistema deve ser feito de modo 

explícito, através de um botão no menu principal. 

 

Req0005 - O sistema deverá prover recursos para ger enciar os 

dados dos projetos da organização 

Dificilmente uma organização trabalha com apenas um projeto. Deste modo o 

sistema deve permitir que haja o controle sobre o portfólio de projetos da empresa, 

permitindo o reuso dos requisitos entre os projetos que compõem o portfólio. 

As funcionalidades disponíveis para o gerenciamento devem ser as seguintes: 

a) Inclusão de projetos no sistema; 

b) Exclusão de projetos do sistema; 

c) Edição de dados dos projetos; 

d) Busca de projetos no sistema. 

 

 

Req0006 - O sistema deverá prover recursos para ger enciar os 

dados dos pacotes dos projetos 

Softwares em sua maioria são estruturas complexas. Para lidar com esta 

complexidade é comum a sua divisão em partes lógicas como módulos ou 

componentes. O sistema sapERe deve permitir o gerenciamento destas divisões 

sem impor uma metodologia específica aos desenvolvedores. Deste modo optou-se 

por utilizar uma denominação genérica para estas “partes” do sistema, que neste 

trabalho são chamadas de “pacotes”. 

Devem estar disponíveis ao usuário as seguintes funcionalidades: 

a) Inclusão de pacotes no sistema; 

b) Exclusão de pacotes do sistema; 

c) Edição de dados dos pacotes; 

d) Relacionamento de pacotes com projetos; 
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e) Busca de pacotes no sistema. 

 

Req0007 - O sistema deverá prover recursos para ger enciar os 

dados dos casos de uso dos projetos 

Algumas das principais metodologias de desenvolvimento de softwares em 

uso atualmente utilizam do conceito dos casos de uso, como a metodologia RUP. O 

sistema sapERe deve permitir opcionalmente que o usuário gerencie os casos de 

uso de seu projeto, disponibilizando as seguintes funcionalidades: 

a) Inclusão de casos de uso no sistema; 

b) Exclusão de casos de uso do sistema; 

c) Edição de dados dos casos de uso; 

d) Relacionamento de casos de uso com projetos; 

e) Relacionamento de casos de uso com pacotes; 

f) Relacionamento de casos de uso com requisitos de negócio; 

g) Busca de casos de uso no sistema. 

 

Req0008 - O sistema deverá prover recursos para ger enciar os 

dados dos usuários dos projetos 

Deve haver uma área específica do sistema para que sejam gerenciados os 

usuários que terão acesso a ele. Apenas usuários administradores terão permissão 

para acessar as funcionalidades referentes ao gerenciamento de usuários, que são 

as seguintes: 

a) Inclusão de usuários no sistema; 

b) Exclusão de usuários do sistema; 

c) Edição de dados dos usuários; 

d) Busca de usuários no sistema. 

 

Req0009 - O sistema deverá permitir que se diferenc ie usuários 

administradores de usuários comuns 
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Algumas das funcionalidades do sistema sapERe são restritas a usuários 

administradores. Para que o acesso a estas funcionalidades seja garantido, o 

sistema deve permitir que ao cadastrar um novo usuário seja possível informar se ele 

é um usuário administrador ou um usuário comum. 

 

Req0010 - O sistema deverá prover recursos para ger enciar os 

dados dos requisitos dos projetos 

Os requisitos e o seu reuso são o tema principal deste trabalho. Sendo assim 

o sistema sapERe deve permitir que haja o gerenciamento dos requisitos do sistema, 

com favorecimento ao seu reuso. Aos usuários, serão disponibilizadas as seguintes 

funcionalidades: 

a) Inclusão de requisitos no sistema; 

b) Exclusão de requisitos do sistema; 

c) Edição de dados dos requisitos; 

d) Busca de requisitos no sistema. 

 

Req0011 - O sistema deverá permitir que sejam relac ionados os 

usuários responsáveis pelos requisitos 

A especificação de requisitos em linguagem natural abre a possibilidade de 

múltiplas interpretações, dada a multidisciplinaridade dos profissionais envolvidos em 

um projeto de desenvolvimento de software. 

Para amenizar este problema, o sistema deve exigir que sejam escolhidos e 

exibidos os usuários responsáveis pelos requisitos, para que quando um membro da 

equipe estiver em dúvida, possa localizar um especialista o mais rápido possível. 

 

Req0012 - O sistema deverá permitir que descritores  (tags) sejam 

relacionados aos requisitos 

O sistema sapERe deve permitir que descritores (tags) sejam relacionados 

aos requisitos, para que sejam fornecidos subsídios para a construção de uma 

taxonomia de descritores que apoiará a busca de requisitos. 
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Req0013 - O sistema deverá prover recursos para ger enciar (tratar) 

os descritores (tags) dos requisitos 

Devem ser disponibilizadas aos usuários administradores, maneiras de tratar 

os descritores que foram relacionados aos requisitos, para sejam eliminados erros de 

digitação e a possível ocorrência de termos distintos com o mesmo significado. 

As funcionalidades disponíveis relacionadas a este requisito são: 

a) Inclusão de novos descritores no sistema; 

b) Exclusão de descritores do sistema; 

c) Correção da grafia dos descritores; 

d) Substituição de um descritor por outro. 

 

Req0014 - O sistema deverá prover uma maneira de se  estruturar 

os descritores (tags) em uma taxonomia, para apoiar  as buscas por 

requisitos 

A revisão bibliográfica deste trabalho mostrou que as taxonomias podem 

contribuir para a categorização do conhecimento. Por este motivo optou-se por 

utilizá-la para que seja possível categorizar os requisitos do sistema, através dos 

descritores relacionados a eles. 

Para que seja possível montar uma taxonomia com os descritores dos 

requisitos, o sistema deve prover uma maneira de hierarquizar estes descritores. 

Esta funcionalidade deve estar acessível apenas para usuários 

administradores. 

 

Req0015 - O sistema deverá prover ferramentas de bu sca de 

requisitos baseadas na taxonomia de descritores 

O sucesso no reuso dos requisitos está intimamente ligado com a qualidade 

das ferramentas de busca que permitem ao usuário encontrar os requisitos que 

deseja reusar. 



 
 
 
 
 
 

103 

Deste modo, o sistema sapERe deve prover ao usuário ferramentas de busca 

que utilizem da estrutura hierárquica da taxonomia de descritores para auxiliar na 

busca por requisitos. 

 

Req0016 - O sistema deverá prover ferramentas de bu sca 

convencionais para requisitos  

A construção de uma taxonomia de descritores que classifique os requisitos 

de forma satisfatória depende do tratamento dos descritores relacionados aos 

requisitos, processo que requer a disponibilidade de um usuário administrador para 

ser realizado e que pode demandar certo tempo até atingir o nível ideal de 

qualidade. 

Para que as buscas por requisitos possam ser iniciadas tão logo o sistema for 

implantado e não dependam da evolução da taxonomia de descritores, faz-se 

necessário que o sistema sapERe disponibilize ferramentas convencionais de busca 

por requisitos, ou seja, ferramentas que não utilizem a taxonomia como subsídio. 

 

Req0017 - O sistema deverá prover ferramentas para reusar 

requisitos  

Para que seja possível a reutilização do conhecimento produzido durante o 

processo de análise e gestão dos requisitos, o sistema sapERe deve tornar possível 

ao usuário reusar qualquer requisitos que tenha sido resultado de qualquer 

modalidade de busca utilizada. 

O reuso consiste na criação de um novo requisito com os mesmos dados do 

requisito original, permitindo que o usuário altere estes dados conforme sua vontade. 

Para fins de rastreabilidade, deve ser mantido um relacionamento entre o novo 

requisito e o requisito original. 

 

Req0018 - O usuário do sistema deverá ser estimulad o a reusar 

requisitos 
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Para que se construa uma base de conhecimento sólida, é conveniente que o 

sistema estimule o usuário a lançar mão do reuso de requisitos em detrimento da 

criação de requisitos “do zero”. 

 

4.3. Problemas que o sistema é capaz de resolver 
 

Durante a revisão bibliográfica, mais precisamente no capítulo dois, foi feito 

um levantamento dos problemas que a falta de uma memória de requisitos poderia 

trazer a uma organização desenvolvedora de softwares. 

Os problemas encontrados foram identificados por Togneri et al. (2004), 

Johnson e Harris (1991) e pelo autor deste trabalho, em sua experiência com 

projetos de desenvolvimento de sistemas. 

A seguir constam os principais problemas e os requisitos que foram capazes 

de solucioná-los: 

a) O conhecimento pode se perder caso um colaborador não queira 

compartilhá-lo, ou deixe a empresa; 

i. Req0010, por permitir que os requisitos dos projetos sejam 

armazenados no sistema; 

ii. Req0014, por permitir a representação e classificação do 

conhecimento através de uma taxonomia; 

b) Dificuldade de localização do conhecimento necessário para uma 

tarefa; 

i. Req0015, por permitir a busca de requisitos através da 

taxonomia; 

ii. Req0016, por permitir a busca de requisitos através de métodos 

convencionais; 

c) Dificuldade para reuso do conhecimento em projetos similares. 

i. Req0015, por permitir a busca de requisitos através da 

taxonomia  
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ii. Req0016, por permitir a busca de requisitos através de métodos 

convencionais; 

iii. Req0017, por disponibilizar ao usuário os meios para reuso de 

requisitos; 

iv. Req0018, por estimular o usuário ao reuso; 

d) Falta de comunicação, que pode levar a desentendimentos; 

i. Req0001, por permitir que o sistema seja acessado por equipes 

geograficamente dispersas; 

e) Erros nas especificações de requisitos devido às interpretações 

divergentes quanto ao domínio do problema; 

i. Req0001, por permitir que o sistema seja acessado por equipes 

geograficamente dispersas; 

f) Construir soluções para problemas já resolvidos. É comum a 

“reinvenção da roda” em uma mesma organização. Em muitas 

situações, inicia-se o desenvolvimento de uma solução sem que se 

tome conhecimento de que ela já existe no projeto da sala ao lado, já 

implementada, testada e aprovada pelos usuários. 

i. Req0017, por disponibilizar ao usuário os meios para reuso de 

requisitos; 

ii. Req0018, por estimular o usuário ao reuso; 

g) Dificuldade na localização de especialistas. As organizações são 

ambientes multidisciplinares, compostos por pessoas dotadas de 

interesses e conhecimento nas mais diversas áreas. Algumas delas 

não divulgam o conhecimento que possuem e que pode ser muito 

valioso para um projeto em desenvolvimento. Ao desconhecer essas 

nuances, recursos críticos podem estar sendo injetados em 

consultorias externas, quando na realidade poderiam ser poupados ao 

lançar mão de um especialista interno. 

i. Req0011, por permitir que sejam relacionados aos requisitos os 

usuários responsáveis por eles; 
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h) Grande número de requisitos semelhantes. Algumas partes de um 

sistema se comportam de maneira semelhante e por conseqüência 

geram requisitos semelhantes. Ao especificar um novo requisito, o 

engenheiro de requisitos pode se esquecer de algum detalhe 

importante do comportamento que este requisito compartilha com os 

demais, causando inconsistências na implementação. 

i. Req0015, por permitir a busca de requisitos através da 

taxonomia  

ii. Req0016, por permitir a busca de requisitos através de métodos 

convencionais; 

i) Perda de identidade em produtos de uma mesma empresa. É 

conveniente manter uma identidade de comportamento nos produtos 

de uma organização, para que os usuários se sintam familiarizados e 

confortáveis ao utilizá-los. Sem o estabelecimento de uma memória 

organizacional, torna-se complexo recuperar o conjunto de requisitos 

que conferem identidade a determinado produto. 

i. Req0017, por disponibilizar ao usuário os meios para reuso de 

requisitos; 

ii. Req0018, por estimular o usuário ao reuso; 

 

5. SISTEMA DE CONHECIMENTO IMPLEMENTADO 
 
 

O presente capítulo destina-se a apresentar o sistema de conhecimento que 

foi construído para atender aos requisitos propostos no capítulo anterior, visando 

resolver os problemas citados durante a revisão bibliográfica deste trabalho. 

Primeiramente será apresentada a arquitetura do sistema, abordando seus 

componentes e o relacionamento existente entre eles. Em seguida serão listadas as 

tecnologias empregadas para a construção do sistema. Também serão detalhadas 

as funcionalidades disponíveis. Finalmente, os requisitos propostos no capítulo 

quatro serão confrontados com as funcionalidades do sistema de conhecimento 
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implementado em uma matriz, para que se assegure que o sistema atingiu os 

objetivos traçados. 

5.1. Arquitetura 
 

A arquitetura do sistema segue o modelo MVC (Model View Controller), sendo 

assim, é dividido nas camadas de apresentação, controle e dados.  

A escolha deste modelo se deve ao desejo de que o sistema oferecesse a 

infra-estrutura necessária para que a eventual troca de componentes e de 

tecnologias fosse a menos traumática possível, haja visto o ambiente dinâmico em 

que estará inserido. Além disso, a arquitetura MVC é amplamente aceita na 

comunidade de desenvolvimento, agregando benefícios comprovados por algumas 

décadas de utilização.  

Dentre os requisitos propostos para o sistema, figura a necessidade de 

funcionamento para equipes geograficamente distribuídas, uma realidade nos 

projetos de software. Esta necessidade resultou em um impacto direto na 

configuração da arquitetura da solução, sendo que para tal, deveria suportar o 

funcionamento na web. 

A figura 10 retrata a arquitetura do sistema sapERe. 
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WEB

Navegador

Banco de dados

Servidor de aplicação

Usuário Taxonomia
 

Figura 10 - Arquitetura do sistema sapERe 

5.2. Tecnologias 
 

Uma série de tecnologias foi combinada para que fosse possível atingir os 

objetivos traçados.  A seguir, as principais delas serão explanadas e seu uso será 

justificado. 

 

5.2.1. Java EE 
 

A plataforma Java Enterprise Edition foi escolhida para o desenvolvimento da 

camada de negócio da aplicação.  Os motivos para a sua adoção foram os 

seguintes: 

a) Capacidade de funcionamento multi-plataforma; 

b) Capacidade de funcionamento web; 
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c) Compatibilidade com diversos servidores de aplicação, gratuitos 

inclusive; 

d) Uso gratuito; 

e) Ferramentas de desenvolvimento poderosas e fáceis de usar; 

f) Vasta documentação disponível; 

g) Vasta comunidade desenvolvedora, facilitando a busca de auxílio em 

caso de problemas; 

h) Alta escalabilidade, tornando o sistema capaz de atender a um 

crescente número de usuários. 

 

5.2.2. JSP 
 

A tecnologia Java Server Pages (JSP) permite que sejam mesclados trechos 

de código em Java com código HTML. Esta característica traz a robustez e o poder 

de expressão da linguagem Java às páginas web. Sua escolha ocorreu pelos 

seguintes motivos: 

a) É uma tecnologia nativa em relação à plataforma Java; 

b) Permite a construção de páginas web com conteúdo dinâmico; 

c) Assim como Java, possui grande comunidade desenvolvedora e 

documentação disponível. 

 

5.2.3. Javascript 
 

Javascript é uma linguagem de programação que é executada do lado 

“cliente” de uma aplicação web, ou seja, no navegador. Sua escolha para compor o 

leque de tecnologias do sistema sapERe ocorreu devido aos motivos a seguir: 

a) Permite dar comportamento dinâmico à página web; 

b) Permite a customização dinâmica da aparência das páginas web; 

c) Permite a utilização da técnica AJAX, que será abordada em um tópico 

adiante. 
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É importante salientar que o uso da linguagem Javascript permitiu que no 

sistema, fosse empregada uma biblioteca Javascript gratuita para a construção das 

interfaces gráficas. A biblioteca se chama Rialto (http://rialto.improve-

technologies.com) e sua utilização foi decisiva para acelerar o andamento do projeto, 

poupando grande volume de esforço de implementação. 

 

5.2.4. AJAX 
 

De acordo com Barrett (2010), Ajax não é uma tecnologia, e sim um conjunto 

delas reunidas de uma forma inovadora. Basicamente, esta técnica permite que o 

cliente realize chamadas e receba respostas do servidor de modo assíncrono, 

otimizando a transferência dos dados. A seguir constam algumas das vantagens 

proporcionadas pelo uso do Ajax que influenciaram em sua escolha: 

a) Permite que o usuário prossiga utilizando a interface gráfica enquanto o 

servidor processa uma requisição anterior; 

b) Permite que a experiência de uso de um sistema web se aproxime ao 

dinamismo de um sistema desktop; 

c) Permite que o sistema forneça feedback durante a digitação de um 

texto, validando o conteúdo por exemplo; 

d) Permite que apenas o trecho necessário de uma página seja 

recarregado após uma requisição, diminuindo o tráfego de dados entre 

cliente e servidor. 

As requisições Ajax podem ser “escritas” de diversas formas. No sistema 

sapERe, foi escolhida a notação JSON (Javascript Object Notation) em detrimento 

do XML para montar as requisições. Os motivos foram os seguintes: 

a) JSON permite requisições de menor tamanho, reduzindo o tráfego de 

dados; 

b) JSON é mais legível para humanos, facilitando a localização de 

eventuais erros por parte do programador. 
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5.2.5. Banco de dados 
 

O processo de desenvolvimento do sistema sapERe adotou uma abordagem 

bastante tradicional no que tange à tecnologia de banco de dados. O SGBD 

(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) escolhido foi o PostgreSQL 

(www.postgresql.org) devido aos seus seguintes aspectos: 

a) É gratuito; 

b) É amplamente aceito na comunidade de desenvolvimento Java; 

c) Facilidade de uso; 

d) Homologado em sistemas Windows e Linux. 

Visto que há a possibilidade de migração para outro SGBD, seja por motivos 

tecnológicos ou políticos em uma organização, cabe relembrar que a arquitetura 

MVC na qual o sistema foi desenvolvido permite que estas mudanças ocorram de 

maneira controlada e com impacto reduzido. 

 
 

5.3. Aspectos da implementação do sistema 
 

Os tópicos a seguir tratarão de apresentar as funcionalidades do sistema 

sapERe, abordando os aspectos relevantes de sua construção. 

 

5.3.1. Acessando o sistema através da tela de login  
 

A tela de login permite que o usuário se identifique e seja autenticado pelo 

sistema através de uma senha. Os principais papéis da tela de login são os 

seguintes: 

a) Prover segurança ao conhecimento armazenado no sistema; 

b) Garantir que a sessão de uso do sistema respeite as permissões que o 

usuário possui em relação aos recursos do sistema. 

A estrutura da tela de login pode ser visualizada na figura 11.  
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Figura 11 - Tela de login 

5.3.2. Cadastro de projetos 
 

De acordo com os requisitos propostos em tópicos anteriores, uma 

organização desenvolvedora de software normalmente terá de lidar com diversos 

projetos simultaneamente, compondo um portfólio. 

Para que o sistema sapERe fosse capaz de fornecer subsídios para lidar com 

este portfólio, fez-se necessária a criação do cadastro de projetos. 

A tela de cadastro de projetos provê aos usuários do sistema as seguintes 

funcionalidades: 

a) Inclusão de novos projetos no sistema; 

b) Edição de dados dos projetos existentes no sistema; 

c) Exclusão de projetos existentes no sistema; 

d) Busca de projetos existentes no sistema. 

A figura 12 exibe uma porção da estrutura da tela do cadastro de projetos. 

Nesta parte da tela o usuário é capaz de buscar, excluir e solicitar a edição ou 

criação de um novo projeto. 
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Figura 12 - Cadastro de projetos 

 
Ao clicar no botão “Novo”, a tela de “Detalhes do Projeto”, representada pela 

figura 13, é exibida para que o usuário preencha os dados de um novo projeto.  
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Figura 13 - Detalhes do projeto 

 

Ao clicar em “Editar”, a mesma tela de detalhes do projeto é exibida, conforme 

figura 13, porém agora com os dados do projeto preenchidos para que possam ser 

alterados segundo a vontade do usuário. 

 

5.3.3. Cadastro de pacotes 
 

Uma prática comum no processo de desenvolvimento de softwares é a divisão 

do sistema em partes, de acordo com os mais variados critérios. Para permitir que os 

usuários realizem esta prática, sem impor uma metodologia, foi criada o cadastro de 

pacotes. Esta tela provê aos usuários do sistema as seguintes funcionalidades: 

a) Inclusão de novos pacotes no sistema, relacionando-os com seus 

respectivos projetos. 

b) Edição de dados dos pacotes existentes no sistema; 

c) Exclusão de pacotes existentes no sistema; 

d) Busca de pacotes existentes no sistema; 

A figura 14 exibe o leiaute do cadastro de pacotes. 



 
 
 
 
 
 

115 

 

 
Figura 14 - Cadastro de pacotes 

 

Ao clicar no botão “Novo”, é exibida a tela de “Detalhes do Pacote”, como na 

figura 15. O usuário então preenche os dados de um novo pacote, tomando o 

cuidado de selecionar o projeto ao qual pertence o pacote. 
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Figura 15 - Detalhes do pacote 

Ao clicar em “Editar”, a mesma interface apresentada na figura 15 é carregada 

com os dados do pacote selecionado, para que o usuário possa alterar os seus 

dados. 

 

5.3.4. Cadastro de casos de uso 
 

Grande parte das metodologias de desenvolvimento de sistemas utiliza o 

conceito dos casos de uso. Novamente, no intuito de contemplar as funcionalidades 

sem impor uma metodologia, o sistema sapERe dispõe de um cadastro de casos de 

uso, onde os usuários serão capazes de realizar: 

a) Inclusão de novos casos de uso no sistema, relacionando-os com 

requisitos de negócio (caso necessário), projeto e pacote; 

b) Edição de dados dos casos de uso existentes no sistema; 

c) Exclusão de casos de uso existentes no sistema; 

d) Busca de casos de uso existentes no sistema; 



 
 
 
 
 
 

117 

A seguir, a figura 16 demonstra a aparência da tela de cadastro de casos de 

uso. 

 
Figura 16 - Cadastro de casos de uso 

 
Ao clicar em “Novo”, a tela de “Detalhes do caso de uso” é apresentada 

conforme exibida na figura 17. A partir de então, o usuário preenche os campos para 

a criação de um novo caso de uso, lembrando-se de apontar a qual projeto, pacote e 

requisito de negócio o caso de uso está relacionado.  
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Figura 17 - Detalhes do caso de uso 

 
Clicando em “Editar” o usuário tem acesso à mesma interface demonstrada 

pela figura 17, desta vez preenchida com os dados do caso de uso selecionado para 

que o usuário realize as alterações que julgar necessárias. 

 

5.3.5. Cadastro de usuários 
 

É necessário gerenciar os usuários do sistema, para que todos os 

stakeholders do projeto tenham seu acesso garantido ao conhecimento relevante ao 

andamento e conclusão do mesmo. Visando o atendimento desta necessidade, o 

sistema sapERe fornece o cadastro de usuário, disponível apenas para usuários 

administradores, que deste modo serão capazes de realizar: 

a) Inclusão de novos usuários no sistema, definindo se são 

administradores ou não; 

b) Edição de dados dos usuários existentes no sistema; 
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c) Exclusão de usuários existentes no sistema; 

d) Busca de usuários existentes no sistema; 

A figura 18 revela as características da tela de cadastro de usuários.  

 
Figura 18 - Cadastro de usuários 

 
O usuário dispõe, ao clicar no botão “Novo”, da tela de “Detalhes do usuário”, 

cuja aparência é representada pela figura 19. Nesta tela o usuário administrador 

preenche os dados no novo usuário, definindo também se o perfil deste também é de 

administrador. 
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Figura 19 - Detalhes do usuário 

 
O clique no botão “Editar” por sua vez, coloca a mesma interface gráfica 

apresentada na figura 19 em modo de edição, carregando os dados do usuário 

selecionado. O usuário administrador então pode alterar os dados conforme sua 

necessidade. 

 

5.3.6. Cadastro de requisitos 
 

Sendo a gestão dos requisitos o principal objetivo do sistema sapERe, 

recursos especiais foram incluídos no cadastro de requisitos, de modo a favorecer o 

reuso. O leiaute da tela e o seu comportamento seguem o padrão das demais, 

tornando suave a curva de aprendizado. 

A tela oferece diversos caminhos para se atingir o reuso de requisitos, 

dispondo de algumas modalidades de busca diferenciadas. 

Ao acessar a tela, o usuário será capaz de executar os seguintes 

procedimentos: 

a) Inclusão de novos requisitos no sistema sem lançar mão do reuso; 

b) Inclusão de novos requisitos no sistema lançando mão do reuso; 

c) Edição de dados dos requisitos existentes no sistema; 

d) Exclusão de requisitos existentes no sistema; 

e) Busca de requisitos existentes no sistema; 
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A disposição da tela de cadastro de requisitos pode ser observada na figura 

20. 

 
Figura 20 - Cadastro de requisitos 

Em se tratando de uma das telas mais importantes do sistema, cada uma de 

suas funcionalidades será detalhada em maior profundidade. 

5.3.6.1. Incluindo requisitos sem lançar mão do reu so 
 

Para incluir um requisito “do zero”, basta clicar no botão “Novo”. Será exibida 

então uma janela conforme a figura 21, pronta para ser preenchida com os dados do 

novo requisito.  
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Figura 21 - Detalhes do requisito 

 

Deve-se atentar para que sejam efetuados os relacionamentos entre o novo 

requisito e um projeto e pacote existentes. Caso o requisito seja “de sistema”, o 

requisito deve também ser relacionado com um caso de uso. 

Devem ser definidos também os responsáveis pelo requisito, para que seja 

fácil encontrá-los caso seja necessária a resolução de eventuais problemas. 

Há uma área na tela para que o usuário preencha os descritores do requisito 

(também chamados de tags, por alguns autores). Descritores são palavras 

relacionadas ao requisito (uma espécie de palavra chave), de escolha do usuário, e 

que apoiarão as ferramentas de busca do sistema. Portanto o seu preenchimento é 

de suma importância. 

Sendo livre a digitação de descritores, existe o risco de que algumas 

inconsistências ocorram. Por exemplo, ao descrever um requisito abordando uma 

suposta “Inclusão de Clientes”, um dos usuários do sistema poderia relacionar ao 

requisito o descritor “Cliente”. Outro usuário, ao descrever um requisito que aborde a 
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exclusão de clientes, poderia incluir como descritor a palavra “Clientes”. Seria 

conveniente que essa situação não ocorresse, para que não prejudique as buscas 

por requisitos.  

Para amenizar este risco, criou-se um mecanismo de sugestão de descritores. 

Durante a digitação de um descritor, o sistema exibe uma lista com outros 

descritores que já existem no banco de dados. A partir de então o usuário decide se 

reusa um descritor ou se cria um novo. 

Todos os descritores incluídos pelos usuários nos requisitos serão tratados 

pelo usuário administrador, através da tela de gestão de descritores. Nesta tela é 

possível até mesmo hierarquizar os descritores, construindo uma taxonomia. Os 

pormenores da utilização da tela de gestão de descritores serão abordados mais 

adiante. 

 

5.3.6.2. Editando dados dos requisitos existentes n o sistema 
 

Ajustes são comuns nos dados de um requisito. Para que o usuário seja 

capaz de alterar os dados de um requisito cadastrado, é necessário o clique em 

“Editar” com um requisito selecionado na lista de resultado de busca. Será exibida 

uma interface gráfica como na figura 22, com os dados do requisito carregados para 

que o usuário os ajuste conforme suas necessidades. 
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Figura 22 - Editando dados de um requisito 

5.3.6.3. Excluindo requisitos existentes no sistema  
 

Para que um requisito seja removido do sistema, o procedimento é bastante 

simples. Basta que o usuário clique sobre um dos requisitos do resultado da busca e 

em seguida clique em “Excluir”. O sistema exigirá uma confirmação e efetuará a 

remoção do requisito. 

Cabe salientar que apesar de removido o requisito, seus descritores 

permanecem no banco de dados, para que continuem contribuindo para a 

classificação dos demais requisitos através da taxonomia. 

 

5.3.6.4. Busca de requisitos existentes no sistema 
 

O sapERe dispõe de quatro modalidades de busca de requisitos: 

a) Busca pela classificação de requisitos (árvore); 
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b) Busca customizada; 

c) Busca por digitação de descritores; 

d) Busca avançada; 

 

5.3.6.4.1. Busca pela classificação de requisitos (árvore); 
 

Esta modalidade de busca permite que o usuário navegue pela taxonomia 

construída com descritores que classifica os requisitos. Basicamente ela apresenta a 

taxonomia de descritores construída na tela de gestão de descritores, acrescida dos 

requisitos que estão relacionados com cada um dos descritores. A figura 23 ilustra a 

taxonomia comentada. 

 
Figura 23 - Taxonomia de classificação dos requisitos 

 

Deste modo o usuário será capaz de reusar requisitos com facilidade, pois ao 

saber qual o domínio do problema que deseja abordar, basta que localize os 

descritores desejados na árvore e navegue por eles visualizando os requisitos 

relacionados.  

Após alguns momentos de navegação, existirão subsídios suficientes para 

que o usuário encontre requisitos a respeito do assunto que procura e para que 

decida qual deles vai reusar ou até mesmo se um novo requisito será criado.  
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5.3.6.4.2. Busca por digitação de descritores 
 

A busca de requisitos por digitação de descritores também utiliza a taxonomia 

de descritores como subsídio da pesquisa, entretanto não o faz de modo gráfico, 

como o que ocorre na busca pela classificação de requisitos. 

Neste caso, de acordo com a figura 24, o sistema permite que o usuário digite 

um assunto que tem em mente, ou seja, um descritor de requisito. Em seguida o 

sistema apresenta no resultado da busca todos os requisitos relacionados àquele 

descritor, bem como os requisitos relacionados aos descritores que na taxonomia 

são hierarquicamente inferiores ao descritor informado.  

A partir da lista de requisitos encontrados, o usuário poderá proceder com 

outras ações, como reusar, excluir e editar os requisitos. 

 
Figura 24 - Busca por digitação de descritores 

5.3.6.4.3. Busca customizada 
 

Uma situação bastante comum ao realizar uma busca, é lembrar-se de 

alguma palavra relacionada ao requisito, mas não saber exatamente a qual campo 

ela pertence. No intuito de sanar este problema foi construída a busca customizada 

de requisitos, demonstrada na figura 25.  

 
Figura 25 - Busca customizada de requisitos 

 
O funcionamento é simples. Basta que o usuário digite a palavra pela qual 

deseja procurar, selecione os campos do requisito que serão varridos pela pesquisa 



 
 
 
 
 
 

127 

e clique em “Buscar”. Os requisitos encontrados são exibidos na lista de resultado de 

busca, de onde poderão ser reusados, editados ou excluídos. 

 

5.3.6.4.4. Busca avançada 
 

A busca customizada foi implementada para cobrir as lacunas que por ventura 

sejam deixadas pelas outras modalidades de busca. Em determinado momento, por 

exemplo, a taxonomia de descritores pode estar em um estágio inicial, contendo em 

sua estrutura um pequeno volume de descritores. Isto se reflete diretamente no 

poder de busca disponível aos usuários que ficará diminuído mesmo que 

momentaneamente.  

Para suprir esta necessidade, a busca customizada oferece a possibilidade de 

se pesquisar através de praticamente todos os atributos de um requisito, conforme 

pode ser observado na figura 26. 

 
Figura 26 - Busca customizada de requisitos 

 
Basta que o usuário preencha seus critérios de pesquisa nos campos 

desejados e clique em “Buscar”, para que o sistema forneça a lista de requisitos que 

atende aos critérios informados. A partir saí, cabe ao usuário decidir se irá reusar, 

excluir ou editar os requisitos encontrados. 

 

5.3.6.5. Incluindo requisitos lançando mão do reuso  
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A inclusão de requisitos através do reuso é a funcionalidade principal do 

sistema desenvolvido, portanto ao desenhar as interfaces gráficas procurou-se 

maneiras de incentivar o usuário a praticá-lo.  

O incentivo se dá por meio do destaque dos recursos que proporcionam o 

reuso em detrimento das que permitem a criação de requisitos “do zero”. 

Existem dois caminhos básicos para se alcançar o reuso de requisitos através 

do sistema sapERe: 

a) Através da árvore de classificação de requisitos (taxonomia); 

b) Através da lista de resultado de busca. 

5.3.6.5.1. Reuso através da árvore de classificação de requisitos 
 

Para que seja possível reusar um requisito através da árvore de classificação 

de requisitos é necessário que o administrador do sistema tenha realizado (ou pelo 

menos iniciado) a inclusão dos descritores de requisitos na taxonomia, através da 

tela de gestão de descritores, que será abordada em tópicos posteriores. 

Estando a taxonomia disponível, a mesma será exibida na tela de cadastro de 

requisitos, conforme destaque em vermelho na figura 27. 

 
Figura 27 - Árvore de classificação de requisitos 
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A partir daí o usuário navega pela árvore, assim como descrito no tópico 

5.3.6.4.1, a procura de um descritor que represente um assunto relacionado ao 

requisito que o usuário deseja reusar. Ao localizar e abrir o descritor, em sua 

estrutura interna serão exibidos os descritores hierarquicamente inferiores e os 

requisitos relacionados ao descritor em questão (vide figura 27). 

Ao clicar sobre os requisitos (representados pelo ícone da esfera azul), o 

sistema abre uma janela contendo os detalhes do requisito e um botão que permite 

ao usuário reusá-lo. Esta interface gráfica está ilustrada na figura 28. 

 
Figura 28 - Detalhes do requisito a ser reusado 

 
De posse dos detalhes do requisito, caso o usuário opte pelo reuso, procede 

então clicando em “Reusar este requisito”. O sistema então cria um novo requisito 

copiando os dados do requisito reusado e permitindo que o usuário realize as 

alterações que desejar.  
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Para prover rastreabilidade, todo requisito criado através do reuso mantém um 

relacionamento direto com o requisito que o originou, através do campo “Código do 

req. Reusado”. 

Esta técnica de reuso é bastante vantajosa, pois ao navegar o usuário vai se 

deparar com outros descritores que ainda não haviam lhe ocorrido, o que enriquece 

ainda mais a sua busca por requisitos e também o seu conhecimento a respeito dos 

requisitos produzidos pela organização. 

 

5.3.6.5.2. Reuso através da lista de resultado de busca 
 

A lista de resultado de busca é uma área da tela de cadastro de requisitos 

onde são listados os requisitos encontrados pelas buscas efetuadas. Cabe ressaltar 

que nele são exibidos os resultados das modalidades de busca a seguir: 

a) Busca por digitação de descritores (vide tópico 5.3.6.4.2); 

b) Busca customizada (vide tópico 5.3.6.4.3); 

c) Busca avançada (vide tópico 5.3.6.4.4). 

Ao executar uma busca através de qualquer uma das modalidades 

supracitadas, o usuário tem na lista de resultado de busca, à sua disposição os 

requisitos que atendem aos critérios da busca. Para reusar qualquer um deles, basta 

que o usuário selecione o desejado e clique em “Reusar”, botão que está destacado 

em vermelho na figura 29. 

 
Figura 29 - Lista de resultados da busca 
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Após o clique, o sistema carrega a tela de detalhes do requisito, com os dados 

do requisito selecionado carregados para que o usuário efetue as alterações 

desejadas. Para manter a rastreabilidade, uma relação direta é criada entre o novo 

requisito e o requisito que o originou, através do campo “Cód. Req. Reusado”. Estes 

aspectos podem ser visualizados na figura 30. 

 
Figura 30 - Detalhes do novo requisito criado através do reuso 

 

5.3.7. Gestão de descritores 
 

Conforme mencionado em tópicos anteriores, o sistema sapERe dispõe de 

uma taxonomia construída com os descritores relacionados aos requisitos incluídos 

no sistema. Esta taxonomia é responsável por facilitar as buscas de requisitos, ao 

permitir que o usuário navegue por uma estrutura hierárquica de termos. 

Para que a contribuição da taxonomia ao usuário seja maximizada, faz-se 

necessário construí-la de modo correto e bem estruturado. Sendo assim, o sistema 
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sapERe fornece através da “Gestão de Descritores, as ferramentas para que o 

usuário administrador trate os descritores relacionados aos requisitos, incluindo-os 

em uma estrutura hierárquica, a taxonomia. O leiaute desta tela está representado 

na figura 31. 

 
Figura 31 - Gestão de descritores 

 
À esquerda o sistema exibe o estado atual da taxonomia dos descritores. Há 

um nó especial chamado “Descritores órfãos”, onde ficam armazenados os 

descritores que foram incluídos nos requisitos, mas que ainda não foram tratados 

através das ferramentas da “Gestão de descritores. 

Ao clicar sobre qualquer um dos descritores, o sistema carrega os campos do 

quadro “Detalhes do descritor selecionado”, localizado à direita. Ali o usuário terá ao 

seu dispor as seguintes funcionalidades: 

a) Corrigir a digitação do descritor; 

b) Atribuir um novo “Descritor pai” ao descritor; 

c) Substituir o descritor por outro; 

d) Excluir o descritor selecionado; 

e) Incluir um descritor filho no descritor selecionado. 

A seguir estas funcionalidades serão explanadas. 
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5.3.7.1. Corrigindo a digitação de um descritor 
 

É comum a ocorrência de equívocos durante a digitação dos descritores. Para 

que seja mantido um padrão de qualidade da taxonomia, é conveniente que seja 

possível eliminar estes equívocos, permitindo que um descritor seja corrigido. 

Para tal, basta que o usuário clique sobre o descritor desejado (seja ele órfão 

ou não) e aguarde o seu carregamento no quadro “Detalhes do descritor 

selecionado”. As correções devem ser efetuadas campo “Descritor” e em seguida o 

usuário deve clicar em “Gravar”. Imediatamente o sistema atualiza a taxonomia, 

exibindo as correções efetuadas. Deste modo, ao utilizar o cadastro de requisitos, o 

usuário visualizará os descritores com a sua grafia correta. 

 

5.3.7.2. Atribuindo um novo “Descritor pai” ao desc ritor 
 

Para que o poder de pesquisa de requisitos seja ampliado, é conveniente que 

a taxonomia construída disponha de hierarquia entre os descritores que a compõe. 

Deste modo ao pesquisar por um descritor mais genérico, o sistema será capaz de 

exibir os requisitos relacionados aos descritores mais específicos. 

Para prover hierarquia entre os descritores, o usuário deve clicar sobre o 

descritor desejado e aguardar o carregamento de seus dados no quadro “Detalhes 

do descritor selecionado”. No campo “Descritor pai” o usuário deve selecionar o 

descritor que deseja que seja hierarquicamente superior ao descritor clicado. 

Ao clicar em “Gravar”, o sistema reconstrói a árvore da taxonomia, agora 

dotada de nova estrutura hierárquica.  

Este recurso também é utilizado que os descritores “órfãos” sejam incluídos 

na taxonomia e para os descritores que fazem parte da taxonomia sejam 

transformados em descritores “órfãos”. A saber, descritores “órfãos” são os que 

ainda não podem ser utilizados nas buscas por requisitos, por ainda não 

apresentarem “qualidade” suficiente. 
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Para que um requisito “órfão” seja incluído na taxonomia e comece a fazer 

parte das buscas, basta selecionar como seu descritor “pai” o item “Taxonomia dos 

descritores”. Para realizar o caminho inverso, basta selecionar um descritor já incluso 

na taxonomia e escolher como seu descritor “pai” o item “Descritores órfãos”. 

5.3.7.3. Substituindo um descritor por outro 
 

Em algumas situações é necessário que um descritor assuma o papel de 

outro na taxonomia. Esta necessidade foi identificada devido aos seguintes motivos: 

a) Descritores com grafia semelhante e significado idêntico podem surgir. 

O administrador pode decidir por permanecer com apenas um deles; 

b) Erros de digitação podem causar situações como a seguinte: a 

existência dos descritores “usuário” e “usuários” em uma mesma 

taxonomia. Para conferir maior poder de busca é conveniente que 

apenas um deles persista. 

Para realizar a substituição de descritores pela “Gestão de descritores”, o 

usuário deve selecionar na taxonomia o descritor que desejar substituir e aguardar o 

carregamento dos seus dados no quadro “Detalhes do descritor selecionado”. Em 

seguida deve selecionar a opção “Substituir por outro” e escolher no campo 

“Descritor substituto” o descritor que irá assumir o papel do descritor selecionado.  

Ao clicar em “Gravar” o sistema atualiza a taxonomia de descritores, 

procedendo da seguinte forma: 

a) O descritor substituto assume todos os descritores “filhos” do descritor 

substituído; 

b) O descritor substituto assume o papel do substituído nos requisitos em 

que o descritor substituído era utilizado; 

c) O descritor substituído é removido da taxonomia. 

 

5.3.7.4. Excluindo o descritor selecionado 
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Por certas vezes o usuário administrador terá de remover algum descritor da 

taxonomia. O procedimento é bastante simples, bastando que o descritor desejado 

seja selecionado na taxonomia e em seguida seja clicado em “Excluir selecionado”. 

 

5.3.7.5. Incluindo um descritor filho no descritor selecionado 
 

Em algumas ocasiões o administrador pode observar que existem dois 

descritores que poderiam pertencer a uma mesma categoria e que não estão 

relacionados através de um descritor “pai” em comum. Por exemplo, existem na 

taxonomia os descritores “automóvel” e “motocicleta”, entretanto não existe um 

descritor “meio de transporte” englobado estes dois. Para casos como este, é 

conveniente que o usuário seja capaz de incluir novos descritores na taxonomia, 

para aperfeiçoar a sua estrutura e potencializar a busca por requisitos. 

Para incluir novos descritores na taxonomia, basta clicar sobre um dos 

descritores, clicar em “Incluir descritor no nó selecionado”, preenchendo o nome do 

novo descritor e confirmando a operação. O novo descritor criado será “filho” do 

descritor que foi selecionado. 

Caso o usuário queira incluir o novo descritor na raiz da taxonomia, o item da 

árvore que deve ser selecionado é “Taxonomia dos descritores”. Caso a intenção 

seja incluir o novo descritor como Descritor “órfão”, para que seja tratado 

posteriormente, a seleção deverá ser feita no item “Descritores órfãos”. 

5.3.8. Encerrando a sessão de uso do sistema ( logoff ) 
 

Ao término de suas atividades com o sistema sapERe, o usuário deve 

explicitamente encerrar a sua sessão de uso do sistema. Para tal, basta clicar em 

“Sair”, no menu à esquerda do sistema. 

5.4. Matriz Requisitos X Recursos do sistema 
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Este tópico visa garantir que o sistema sapERe atende aos requisitos 

propostos no capítulo quatro. Para tal verificação, foi utilizada uma matriz que 

confronta os requisitos propostos com as funcionalidades implementadas, sendo que 

sempre que uma funcionalidade atender a um requisito, uma marcação estará 

presente na intersecção entre os dois. A matriz supracitada é representada pela 

tabela 2. 

Tabela 2 - Matriz Requisitos X Recursos do sistema 

 Arquit. 
MVC 

Arquit. 
WEB 

Login Cad. de 
projetos 

Cad. de 
pacotes 

Cad. 
de 

casos 
de uso 

Cad. de 
usuários 

Cad. de 
requisitos 

Gestão de 
descritores 

Logoff 

Req0001  X         
Req0002 X          
Req0003   X        
Req0004          X 
Req0005    X       
Req0006     X      
Req0007      X     
Req0008       X    
Req0009       X    
Req0010        X   
Req0011        X   
Req0012        X   
Req0013         X  
Req0014         X  
Req0015        X   
Req0016        X   
Req0017        X   
Req0018        X   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O sistema sapERe, fruto deste trabalho, alinha-se com o objetivo geral 

proposto no início do projeto. Suas funcionalidades permitem que o conhecimento 

produzido no processo de engenharia de requisitos seja armazenado e recuperado 

posteriormente. 

Este alinhamento foi validado através da utilização do sistema sapERe para a 

especificação de requisitos de um sistema completo. O sistema escolhido foi o 

próprio sapERe. 
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Após a conclusão da implementação do sistema, toda a sua especificação de 

requisitos foi incluída manualmente nele próprio, para simular a criação de um 

projeto real. Este processo agregou valor ao software, visto que inconsistências tanto 

na especificação quando na implementação puderam ser visualizadas e sanadas de 

forma prática e rápida. Além disso, pelo fato das interfaces gráficas do sistema 

assumirem um padrão de comportamento, as modalidades de reuso de requisitos 

foram amplamente utilizadas, assegurando ainda mais aderência do sistema em 

relação os objetivos gerais propostos. 

Para que se cumprisse o objetivo geral, uma série de objetivos específicos 

tiveram de ser alcançados. 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica tendo como tema a 

Engenharia de Requisitos. Foram abordadas as suas definições, histórico, seu 

relacionamento com os modelos de maturidade CMMI e MPS.BR, seus processos e 

tópicos a respeita das memórias de requisito e do reuso de requisitos. Este 

levantamento proporcionou uma noção geral da Engenharia de Requisitos enquanto 

área de estudos, possibilitando a identificação de desafios no que tange à resolução 

dos problemas encontrados. 

A revisão bibliográfica prosseguiu com um levantamento na área de 

Engenharia de Conhecimento, uma potencial fonte de soluções para os problemas 

inerentes a Engenharia de Requisitos, visto que as atividades desta última são 

intensivas no uso do conhecimento. Foram abordados brevemente os conceitos da 

disciplina e as Ontologias e Taxonomias enquanto formas de representação e 

classificação do conhecimento. Este trecho do trabalho possibilitou que técnicas para 

solucionar os problemas propostos fossem conhecidas, levando a opção pelas 

Taxonomias. 

De posse do embasamento teórico necessário para a construção do sistema, 

partiu-se para uma fase mais prática, onde todos os requisitos do sistema de 

conhecimento a ser implementado foram especificados. Em seguida deu-se início a 

implementação propriamente dita, através de linguagens de programação. Este 

processo agregou valor no sentido da criação uma documentação para nortear o 
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desenvolvimento do software. Concomitantemente, ficou clara a importância da 

adoção de um sistema computacional para gerir os requisitos, visto a complexidade 

encontrada no seu manuseio em documentos textuais comuns. 

Finalmente, as funcionalidades que compõem o sistema sapERe foram 

confrontadas com os requisitos especificados, para validar o alinhamento do sistema 

com os propósitos iniciais do projeto. Todos os requisitos foram atendidos pelas 

funcionalidades do sistema, consolidando o sucesso do projeto desenvolvido.  
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7. TRABALHOS FUTUROS 
 

Ao final do projeto, abriu-se um leque de oportunidades para dar continuidade 

à pesquisa. 

Com o desenrolar dos projetos, a quantidade de requisitos tende a crescer 

bastante , o que aumenta a complexidade de visualização da lista de requisitos na 

tela de cadastro de requisitos. Seria conveniente que houvesse estudos no intuito de 

um ranquear dos requisitos através de alguns critérios, exibindo os requisitos mais 

reusados em uma posição de maior destaque, por exemplo. 

Seria interessante também automatizar parte do processo de tratamento dos 

descritores (tags) associados aos requisitos, utilizando-se de stemmers para a 

correção de erros ou até mesmo para a sugestão automática de descritores 

relevantes aos requisitos. 

Esforços também poderiam ser direcionados para o emprego do conceito de 

sinônimos entre os descritores dos requisitos. Como sugestão, pode ser considerada 

a substituição do uso das taxonomias pelos tesauros. 

Há um íntimo relacionamento entre requisitos de software e os demais 

artefatos do projeto, como diagramas, código fonte e documentos. Deste modo 

recomenda-se o estudo do relacionamento entre estes componentes e o possível 

reuso dos artefatos de projeto atrelados aos requisitos.  

A versão atual do projeto possui apenas uma taxonomia para armazenar os 

descritores, ou seja, um determinado termo terá sempre o mesmo significado para a 

organização que estiver utilizando o sistema. A realidade nos mostra que este 

modelo é insuficiente, pois é comum que as organizações tenham de lidar com mais 

de uma área de conhecimento, nas quais um mesmo termo pode assumir 

significados distintos. Estudos para que o sistema suporte a criação de taxonomias 

distintas para cada área do conhecimento seriam convenientes para sanar este 

problema. 
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Abstract. Dividing software development teams into distinct project cells deteriorate 
the communication among them. This also increase the reconstruction of solutions 
already addressed in prior projects. This work intends to propose and build a 
knowledge based system able to promote knowledge reuse in Requirement 
Engineering. 

Resumo. A configuração de equipes de desenvolvimento de softwares em células de 
projeto distintas prejudica a comunicação entre elas, favorecendo a recriação de 
soluções já existentes em projetos anteriores. O presente trabalho visa à proposição 
e construção de um sistema de conhecimento que seja capaz de promover o reuso do 
conhecimento produzido pelos processos da Engenharia de Requisitos.   

1. Introdução 

Tomando-se como exemplo as equipes de desenvolvimento de softwares, seja em 
organizações que tenham a tecnologia da informação como um fim ou naquelas que a tenham 
apenas como um meio, observa-se que grande parte delas tende a formar uma equipe para 
cada projeto vigente. 

Esta estruturação em “células de projeto” permite que as equipes se isolem umas das 
outras, fazendo com que em algumas situações, tanto desenvolvedores como gestores 
desconheçam os problemas e soluções que se desdobram na célula vizinha. Deste modo, fica 
prejudicado o reuso de artefatos entre as equipes de projetos distintos. 

A situação acima descrita onera a organização em diversos aspectos, como os que 
seguem: 

a) Possibilidade de construção de duas soluções para um mesmo problema, em 
equipes distintas; 

b) Menor qualidade e velocidade na implementação dos artefatos de projeto, ao 
não reusar conhecimento e recursos já consolidados, desenvolvidos pelas 
outras equipes da organização; 

c) Maior custo de operação, ao despender de mais horas para se concluir um 
projeto; 
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d) Menor interação entre as equipes, fazendo com que se percam oportunidades 
de intercâmbio de conhecimento e de crescimento profissional; 

Este artigo tem por objetivo apresentar o sistema sapERe (Sistema de Conhecimento 
para o Processo de Análise e Gestão de Requisitos) que se propõe a solucionar a problemática 
apresentada. 

Inicialmente será abordada a Engenharia de Requisitos e alguns de seus problemas. 
Em seguida, o foco será a Engenharia do Conhecimento e suas técnicas que se prestam a 
solucionar os problemas apresentados. As seções seguintes apresentarão aspectos da 
especificação e da implementação do sistema sapERe, bem como as conclusões obtidas e 
trabalhos futuros. 

2. Engenharia de Requisitos 

Há diversas definições para esta área de estudo, devido a sua grande abrangência e 
subjetividade.  

Enquanto parte da Engenharia de Software, a Engenharia de Requisitos estuda os 
objetivos e restrições dos sistemas de software. Também há interesse na relação destes 
aspectos com a especificação precisa do comportamento do software e a com a sua evolução 
através do tempo e das famílias de produtos (ZAVE, 1997). 

Sob a ótica de Sommerville (1995), o processo de definição dos serviços que um 
sistema deverá prover, e das restrições sob as quais ele deverá operar é chamado de 
Engenharia de Requisitos. 

Ainda segundo este autor, os requisitos do sistema deverão informar “o que” o sistema 
deverá fazer, em detrimento de “como” o fará. 

Kotonya e Sommerville (1998 apud LOPES, 2002, p. 16) definem Engenharia de 
Requisitos como “a forma como escolhemos denominar as atividades desenvolvidas, no 
contexto do ciclo de vida de software, relacionadas com a definição dos requisitos de um 
sistema”. 

Lopes (2002, p. 15), por sua vez estabelece que:  

Engenharia de Requisitos é um amplo campo de estudos, inserido no 
contexto da Engenharia de Software, e relacionado à identificação, 
validação e documentação das funções e restrições que precisam ser 
respeitadas por um software em sua construção e operação. Existem muitas 
definições na literatura. 

2.1. Problemas gerados pela falta de uma memória de requisitos 

O conhecimento é o ativo mais valioso das organizações. Sua correta identificação, 
armazenamento, disseminação e recuperação certamente reduz os custos e alavanca os níveis 
de qualidade e produtividade em organizações de qualquer segmento. 

A Engenharia de Requisitos, enquanto tarefa intensiva em conhecimento, não foge à 
regra e tem muito a ganhar com a adoção da gestão do conhecimento (TOGNERI et al., 2004), 
sob a forma de uma memória de requisitos. 
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As organizações desenvolvedoras de software sofrem com alguns problemas gerados 
pela falta de gerência do conhecimento. 

Segundo Togneri et al. (2004) os principais são: 

a) A maior parte do conhecimento de uma organização encontra-se na mente de 
seus membros; 

b) O conhecimento pode se perder caso um colaborador não queira compartilhá-
lo, ou deixe a empresa; 

c) Escassez de conhecimento, dificultando a sua obtenção e uso por novos 
colaboradores; 

d) Falta de tempo para compartilhar o conhecimento; 

e) Dificuldade de localização do conhecimento necessário para uma tarefa; 

f) Dificuldade para reuso do conhecimento em projetos similares. 

g) Johnson e Harris (1991) abordam o mesmo tema citando: 

h) Falta de comunicação, que pode levar a desentendimentos; 

i) Erros nas especificações de requisitos devido às interpretações divergentes 
quanto ao domínio do problema; 

j) Pouco reuso de artefatos, fazendo com que seja necessário iniciar “do zero” a 
cada projeto. 

Complementando a opinião dos autores supracitados, podem ser acrescentados mais 
alguns problemas: 

a) Construir soluções para problemas já resolvidos. É comum a “reinvenção da 
roda” em uma mesma organização. Em muitas situações, inicia-se o 
desenvolvimento de uma solução sem que se tome conhecimento de que ela já 
existe no projeto da sala ao lado, já implementada, testada e aprovada pelos 
usuários. 

b) Dificuldade na localização de especialistas. As organizações são ambientes 
multidisciplinares, compostos por pessoas dotadas de interesses e 
conhecimento nas mais diversas áreas. Algumas delas não divulgam o 
conhecimento que possuem e que pode ser muito valioso para um projeto em 
desenvolvimento. Ao desconhecer essas nuances, recursos críticos podem estar 
sendo injetados em consultorias externas, quando na realidade poderiam ser 
poupados ao lançar mão de um especialista interno. 

c) Grande número de requisitos semelhantes. Algumas partes de um sistema se 
comportam de maneira semelhante e por conseqüência geram requisitos 
semelhantes. Ao especificar um novo requisito, o engenheiro de requisitos 
pode se esquecer de algum detalhe importante do comportamento que este 
requisito compartilha com os demais, causando inconsistências na 
implementação. 
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d) Pouco uso de lições aprendidas. Quando não se fazem registros das 
experiências positivas ou negativas com as quais se teve contato ao resolver 
algum problema ligado a algum requisito, corre-se o risco de escolher o 
caminho mais traumático ao tomar uma decisão. 

e) Perda de identidade em produtos de uma mesma empresa. É conveniente 
manter uma identidade de comportamento nos produtos de uma organização, 
para que os usuários se sintam familiarizados e confortáveis ao utilizá-los. Sem 
o estabelecimento de uma memória organizacional, torna-se complexo 
recuperar o conjunto de requisitos que conferem identidade a determinado 
produto. 

3. Engenharia do Conhecimento 

 De acordo com Studer, Benjamin e Fensel (1997), a Engenharia do Conhecimento tem 
como objetivo a transformação da arte que era processo de criação dos Sistemas Baseados em 
Conhecimento em uma disciplina de engenharia, provendo métodos, linguagens e técnicas 
especializadas para a construção e manutenção dos KBS.  

A motivação para a pesquisa nesta área surgiu do fracasso na tentativa de migração dos 
sistemas baseados em conhecimento acadêmicos em ambientes corporativos, cuja demanda 
por robustez não foi atendida. Este contexto se compara com o surgimento da Engenharia de 
Software, que foi motivada pela crise do software do final da década de sessenta. 

A seguir serão explanadas alguma das técnicas da Engenharia do Conhecimento que se 
prestam a solucionar os problemas inerentes à Engenharia de Requisitos. 

3.1. Ontologias 

O termo ontologia não é exclusivo a ciência da computação e sua origem remonta do 
século dezenove. De acordo com Breitman e Leite (2004) a palavra deriva do grego “ontos” 
(ser) e “logos” (palavra), tendo sido introduzida por filósofos alemães. Sob o espectro da 
filosofia, as ontologias são empregadas no fornecimento de sistemas que auxiliam a 
categorizar e organizar a realidade. 

Na ciência da computação, seu emprego proporciona a reutilização de informação e 
tem se tornado comum nas áreas de integração de sistemas inteligentes, sistemas de 
informação corporativos, software baseado em agentes e comércio eletrônico (BREITMAN; 
LEITE, 2004). 

No entanto, as ontologias ganharam maior notoriedade a partir da divulgação do 
conceito da web semântica, a qual permitiria que os documentos fossem dotados de 
significado. Essa capacidade seria atingida com a utilização das ontologias para a 
representação do conhecimento. 

Para a engenharia de requisitos, que é de fato uma tarefa intensiva em conhecimento, é 
muito conveniente que se consiga representar conhecimento de maneira estruturada, algo 
difícil de atingir utilizando as técnicas atuais de especificação de requisitos através de 
linguagem natural.  
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A definição de uma ontologia como sendo uma “[...] especificação explícita e formal 
de uma conceitualização compartilhada [...]”, proposta por Studer, Benjamin e Fensel (1997, 
p.184) é uma das mais difundidas e aceitas na literatura da Web Semântica. 

Freitas (2004) esclarece a definição dada acima da seguinte maneira: 

a) Por especificação explícita, entende-se definições de conceitos, instâncias, 
relações, restrições e axiomas; 

b) Por formal, que uma ontologia é compreensível por sistemas computacionais; 

c) Por conceitualização, que se trata de um modelo abstrato de uma área do 
conhecimento; 

d) Por compartilhada, por se tratar de um conhecimento advindo do consenso 
entre os especialistas de uma área do conhecimento. 

3.1.1. Benefícios das ontologias 

Freitas (2004) revela que alguns dos benefícios proporcionados pelas ontologias não 
foram previstos, e que só foram descobertos quando da implementação destas. O autor 
comenta os seguintes benefícios: 

a) Possibilidade de reuso de ontologias e bases de conhecimento. Este reuso tem 
um impacto muito positivo na produtividade do desenvolvimento de sistemas 
baseados em conhecimento, pois a construção de uma base de conhecimento é 
a etapa mais cara do processo; 

b) Disponibilidade de uma série de “ontologias de prateleira”, destinadas ao reuso. 
Como exemplos têm-se algumas com mais de duas mil definições, que incluem 
até metadados de imagens de satélite e integração com bases de dados de 
genoma; 

c) Possibilidade de tradução entre diversas linguagens de representação do 
conhecimento. Ferramentas como o Protégé, por exemplo, permitem que uma 
mesma ontologia seja gerada em linguagens como RDF, OIL DAML-OIL e 
outras; 

d) Possibilidade de acesso on-line a servidores de ontologia. Deste modo 
instituições fariam uso das ontologias de maneira centralizada, incentivando a 
adoção de um vocabulário uniforme entre a comunidade de usuários; 

e) Viabilização de um componente que permite o mapeamento entre formalismos 
de representação do conhecimento, inspirado no ODBC (Open Database 
Connectivity). Este componente cria uma interface entre dois formalismos e 
permite que agentes heterogêneos se comuniquem. O componente se chama 
OKBC (Open Knowledge Base Connectivity). 

3.1.2. Taxonomias 

Olhando-se através do espectro da Gestão do Conhecimento, definem-se as 
taxonomias como “elementos estruturantes, estratégicos e centrais para negócios baseados em 
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informação e conhecimento [...] para classificar e facilitar o acesso à informação” (TERRA, 
GORDON, 2002, apud VITAL, 2007, p. 46). 

Já segundo Martinez et al. (2004, p.106, apud VITAL, 2007), uma taxonomia consiste 
em uma estrutura de rótulos ordenada que apóia a localização de informações. 

Vital (2007) ressalta que, na literatura para taxonomias, o tipo de estruturação de mais 
citado é o hierárquico, onde a informação é apresentada da forma mais genérica a mais 
específica.  

As taxonomias não se limitam a classificar termos para facilitar o acesso à informação. 
Elas também são capazes agilizar a comunicação entre especialistas e leigos, promover o 
consenso e construir um mapa de determinada área do conhecimento (TERRA et al., 2005, 
apud VITAL, 2007). 

Alguns autores vão além, como Almeida (2005, apud VITAL, 2007) que considera as 
ontologias como extensões de taxonomias, devido à sua capacidade de criar significado para 
os relacionamentos entre termos. 

3.1.3. Benefícios das taxonomias 

No trabalho de Vital (2007) puderam ser identificados alguns dos benefícios  obtidos 
ao lançar mão das taxonomias como técnica de classificação do conhecimento: 

a) Agilização da comunicação entre especialistas e leigos; 

b) Promoção do consenso sobre determinada área do conhecimento; 

c) Possibilidade de estruturação do conhecimento sob diversos pontos de vista, de 
acordo com o perfil dos usuários. 

4. Sistema de Conhecimento Proposto 

A presente seção tem por objetivo apresentar os principais requisitos que nortearam o 
desenvolvimento do sistema de conhecimento que se dispõe a solucionar os problemas 
listados na revisão bibliográfica.  

Além disso, ao final da seção, serão listados os principais problemas que foram 
sanados e os requisitos que possibilitaram a sua solução. 

O sistema construído se chama sapERe, e seus principais requisitos são os que seguem, 
cada um deles brevemente comentado e classificado entre requisitos não funcionais ou 
requisitos funcionais. 

4.1. Requisitos não-funcionais 

Constam a seguir os requisitos do sistema sapERe classificados como não funcionais. 

Req0001 - O sistema deverá prover recursos para atender equipes 
geograficamente dispersas 

A formação das equipes de projetos transcende o escritório local. Um sistema 
desenvolvido para uso destas equipes deverá oferecer subsídios para que uma equipe 
distribuída geograficamente seja capaz de acessar uma fonte unificada de dados. 
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Req0002 - A eventual troca de componentes e tecnologias deverá proporcionar o 
menor impacto possível 

O sistema sapERe possui um leque de tecnologias e componentes sobre os quais se 
apóia para atingir seus objetivos. As características das organizações onde ele possivelmente 
será utilizado podem exigir que algumas destas tecnologias sejam substituídas por outras 
similares.  

O sistema sapERe deverá possuir uma arquitetura capaz de suportar estas 
customizações com o menor impacto resultante possível. 

4.2. Principais requisitos funcionais 

Constam a seguir os principais requisitos do sistema sapERe classificados como 
funcionais. 

Req0009 - O sistema deverá permitir que se diferencie usuários administradores 
de usuários comuns 

Algumas das funcionalidades do sistema sapERe são restritas a usuários 
administradores. Para que o acesso a estas funcionalidades seja garantido, o sistema deve 
permitir que ao cadastrar um novo usuário seja possível informar se ele é um usuário 
administrador ou um usuário comum. 

Req0010 - O sistema deverá prover recursos para gerenciar os dados dos 
requisitos dos projetos 

Os requisitos e o seu reuso são o tema principal deste trabalho. Sendo assim o sistema 
sapERe deve permitir que haja o gerenciamento dos requisitos do sistema, com favorecimento 
ao seu reuso. Aos usuários, serão disponibilizadas as seguintes funcionalidades: 

a) Inclusão de requisitos no sistema; 

b) Exclusão de requisitos do sistema; 

c) Edição de dados dos requisitos; 

d) Busca de requisitos no sistema. 

Req0011 - O sistema deverá permitir que sejam relacionados os usuários 
responsáveis pelos requisitos 

A especificação de requisitos em linguagem natural abre a possibilidade de múltiplas 
interpretações, dada a multidisciplinaridade dos profissionais envolvidos em um projeto de 
desenvolvimento de software. 

Para amenizar este problema, o sistema deve exigir que sejam escolhidos e exibidos os 
usuários responsáveis pelos requisitos, para que quando um membro da equipe estiver em 
dúvida, possa localizar um especialista o mais rápido possível. 

Req0012 - O sistema deverá permitir que descritores (tags) sejam relacionados 
aos requisitos 
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O sistema sapERe deve permitir que descritores (tags) sejam relacionados aos 
requisitos, para que sejam fornecidos subsídios para a construção de uma taxonomia de 
descritores que apoiará a busca de requisitos. 

Req0013 - O sistema deverá prover recursos para gerenciar (tratar) os 
descritores (tags) dos requisitos 

Devem ser disponibilizadas aos usuários administradores, maneiras de tratar os 
descritores que foram relacionados aos requisitos, para sejam eliminados erros de digitação e a 
possível ocorrência de termos distintos com o mesmo significado. 

As funcionalidades disponíveis relacionadas a este requisito são: 

e) Inclusão de novos descritores no sistema; 

f) Exclusão de descritores do sistema; 

g) Correção da grafia dos descritores; 

h) Substituição de um descritor por outro. 

Req0014 - O sistema deverá prover uma maneira de se estruturar os descritores 
(tags) em uma taxonomia, para apoiar as buscas por requisitos 

A revisão bibliográfica deste trabalho mostrou que as taxonomias podem contribuir 
para a categorização do conhecimento. Por este motivo optou-se por utilizá-la para que seja 
possível categorizar os requisitos do sistema, através dos descritores relacionados a eles. 

Para que seja possível montar uma taxonomia com os descritores dos requisitos, o 
sistema deve prover uma maneira de hierarquizar estes descritores. 

Esta funcionalidade deve estar acessível apenas para usuários administradores. 

Req0015 - O sistema deverá prover ferramentas de busca de requisitos baseadas 
na taxonomia de descritores 

O sucesso no reuso dos requisitos está intimamente ligado com a qualidade das 
ferramentas de busca que permitem ao usuário encontrar os requisitos que deseja reusar. 

Deste modo, o sistema sapERe deve prover ao usuário ferramentas de busca que 
utilizem da estrutura hierárquica da taxonomia de descritores para auxiliar na busca por 
requisitos. 

Req0016 - O sistema deverá prover ferramentas de busca convencionais para 
requisitos  

A construção de uma taxonomia de descritores que classifique os requisitos de forma 
satisfatória depende do tratamento dos descritores relacionados aos requisitos, processo que 
requer a disponibilidade de um usuário administrador para ser realizado e que pode demandar 
certo tempo até atingir o nível ideal de qualidade. 

Para que as buscas por requisitos possam ser iniciadas tão logo o sistema for 
implantado e não dependam da evolução da taxonomia de descritores, faz-se necessário que o 
sistema sapERe disponibilize ferramentas convencionais de busca por requisitos, ou seja, 
ferramentas que não utilizem a taxonomia como subsídio. 
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Req0017 - O sistema deverá prover ferramentas para reusar requisitos  

Para que seja possível a reutilização do conhecimento produzido durante o processo de 
análise e gestão dos requisitos, o sistema sapERe deve tornar possível ao usuário reusar 
qualquer requisitos que tenha sido resultado de qualquer modalidade de busca utilizada. 

O reuso consiste na criação de um novo requisito com os mesmos dados do requisito 
original, permitindo que o usuário altere estes dados conforme sua vontade. Para fins de 
rastreabilidade, deve ser mantido um relacionamento entre o novo requisito e o requisito 
original. 

Req0018 - O usuário do sistema deverá ser estimulado a reusar requisitos 

Para que se construa uma base de conhecimento sólida, é conveniente que o sistema 
estimule o usuário a lançar mão do reuso de requisitos em detrimento da criação de requisitos 
“do zero”. 

4.3. Problemas que o sistema é capaz de resolver 

Durante a revisão bibliográfica, foi feito um levantamento dos problemas que a falta de 
uma memória de requisitos poderia trazer a uma organização desenvolvedora de softwares. 

Os problemas encontrados foram identificados por Togneri et al. (2004), Johnson e 
Harris (1991) e pelo autor deste trabalho, em sua experiência com projetos de 
desenvolvimento de sistemas. 

A seguir constam os principais problemas e os requisitos que foram capazes de 
solucioná-los: 

a) O conhecimento pode se perder caso um colaborador não queira compartilhá-
lo, ou deixe a empresa; 

i. Req0010, por permitir que os requisitos dos projetos sejam 
armazenados no sistema; 

ii.  Req0014, por permitir a representação e classificação do conhecimento 
através de uma taxonomia; 

b) Dificuldade de localização do conhecimento necessário para uma tarefa; 

i. Req0015, por permitir a busca de requisitos através da taxonomia; 

ii.  Req0016, por permitir a busca de requisitos através de métodos 
convencionais; 

c) Dificuldade para reuso do conhecimento em projetos similares. 

i. Req0015, por permitir a busca de requisitos através da taxonomia  

ii.  Req0016, por permitir a busca de requisitos através de métodos 
convencionais; 

iii.  Req0017, por disponibilizar ao usuário os meios para reuso de 
requisitos; 

iv. Req0018, por estimular o usuário ao reuso; 
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d) Falta de comunicação, que pode levar a desentendimentos; 

i. Req0001, por permitir que o sistema seja acessado por equipes 
geograficamente dispersas; 

e) Erros nas especificações de requisitos devido às interpretações divergentes 
quanto ao domínio do problema; 

i. Req0001, por permitir que o sistema seja acessado por equipes 
geograficamente dispersas; 

f) Construir soluções para problemas já resolvidos. É comum a “reinvenção da 
roda” em uma mesma organização. Em muitas situações, inicia-se o 
desenvolvimento de uma solução sem que se tome conhecimento de que ela já 
existe no projeto da sala ao lado, já implementada, testada e aprovada pelos 
usuários. 

i. Req0017, por disponibilizar ao usuário os meios para reuso de 
requisitos; 

ii.  Req0018, por estimular o usuário ao reuso; 

g) Dificuldade na localização de especialistas. As organizações são ambientes 
multidisciplinares, compostos por pessoas dotadas de interesses e 
conhecimento nas mais diversas áreas. Algumas delas não divulgam o 
conhecimento que possuem e que pode ser muito valioso para um projeto em 
desenvolvimento. Ao desconhecer essas nuances, recursos críticos podem estar 
sendo injetados em consultorias externas, quando na realidade poderiam ser 
poupados ao lançar mão de um especialista interno. 

i. Req0011, por permitir que sejam relacionados aos requisitos os 
usuários responsáveis por eles; 

h) Grande número de requisitos semelhantes. Algumas partes de um sistema se 
comportam de maneira semelhante e por conseqüência geram requisitos 
semelhantes. Ao especificar um novo requisito, o engenheiro de requisitos pode 
se esquecer de algum detalhe importante do comportamento que este requisito 
compartilha com os demais, causando inconsistências na implementação. 

i. Req0015, por permitir a busca de requisitos através da taxonomia  

ii.  Req0016, por permitir a busca de requisitos através de métodos 
convencionais; 

i) Perda de identidade em produtos de uma mesma empresa. É conveniente 
manter uma identidade de comportamento nos produtos de uma organização, 
para que os usuários se sintam familiarizados e confortáveis ao utilizá-los. Sem 
o estabelecimento de uma memória organizacional, torna-se complexo 
recuperar o conjunto de requisitos que conferem identidade a determinado 
produto. 

i. Req0017, por disponibilizar ao usuário os meios para reuso de 
requisitos; 
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ii.  Req0018, por estimular o usuário ao reuso; 

5. Sistema de Conhecimento Implementado 

A presente seção destina-se a apresentar o sistema de conhecimento que foi construído para 
atender aos requisitos propostos anteriormente, visando resolver os problemas citados durante 
a revisão bibliográfica deste trabalho. 

5.1. Arquitetura 

A arquitetura do sistema segue o modelo MVC (Model View Controller), sendo assim, 
é dividido nas camadas de apresentação, controle e dados.  

A escolha deste modelo se deve ao desejo de que o sistema oferecesse a infra-estrutura 
necessária para que a eventual troca de componentes e de tecnologias fosse a menos 
traumática possível, haja visto o ambiente dinâmico em que estará inserido. Além disso, a 
arquitetura MVC é amplamente aceita na comunidade de desenvolvimento, agregando 
benefícios comprovados por algumas décadas de utilização.  

Dentre os requisitos propostos para o sistema, figura a necessidade de funcionamento 
para equipes geograficamente distribuídas, uma realidade nos projetos de software. Esta 
necessidade resultou em um impacto direto na configuração da arquitetura da solução, sendo 
que para tal, deveria suportar o funcionamento na web. 

A figura 1 retrata a arquitetura do sistema sapERe. 
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Figura 32 - Arquitetura do sistema sapERe 

5.2. Funcionalidades do sistema 

As principais funcionalidades do sistema sapERe são as seguintes: 

a) Cadastro de Projetos; 

b) Cadastro de Pacotes; 

c) Cadastro de Casos de Uso; 

d) Cadastro de Usuários; 

e) Cadastro de Requisitos; 

f) Gestão de Descritores; 

Será descrito nesta seção o comportamento das telas de Cadastro de Requisitos e de 
Gestão de Requisitos, simulando a criação de um novo requisito e seu reuso posterior. As 
demais telas tem cunho operacional e não serão abordadas neste artigo. 

5.2.1. Incluindo um requisito 

A figura 2 representa a interface gráfica do Cadastro de Requisitos.  
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Figura 33 – Cadastro de Requisitos 

Esta tela permite que o usuário preencha os campos que descrevem as principais 
características de um requisito. Cabe ressaltar que para facilitar a busca e consequente reuso 
do requisito, é conveniente que o usuário liste palavras descritores (tags) relacionadas ao 
requisito. 

5.2.2. Tratando os descritores de requisito 

A figura 3 retrata a interface gráfica de Gestão de Descritores. 
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Figura 34 – Gestão de Descritores 

Após a inclusão de um requisito, os seus descritores são transportados para a Gestão de 
Descritores, onde o usuário terá condições de tratá-los, corrigindo erros de digitação, criando 
novos descritores, removendo descritores e atribuindo uma estrutura hierárquica entre eles, 
compondo assim uma taxonomia de descritores. Esta taxonomia apoiará a busca de requisitos 
para posterior reuso. 

5.2.3. Incluindo um requisito através do reuso 

A figura 4 exibe a interface gráfica responsável pela busca de requisitos através da 
taxonomia de descritores. A taxonomia expõe os descritores e os requisitos que estão 
relacionados  a eles, de modo hierárquico. Através dela o usuário tem condições de buscar o 
requisito que pretende reusar navegando por entre os termos da árvore que representarem 
temas do seu interesse. 
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Figura 35 – Busca de Requisitos 

Assim que encontrar o requisito desejado, o sistema permite que o usuário crie novos 
requisitos, reusando o primeiro. Ao optar por reusar, o sistema copia os dados do requisito 
original e permite ao usuário que realize alterações, como pode ser observado na figura 5. É 
importante ressaltar que o sistema sapERe mantém a rastreabilidade entre os requisitos 
provenientes de reuso e seus requisitos originais. 
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Figura 36 – Reuso de Requisitos 

5.3. Matriz Requisitos X Recursos do Sistema 

Esta seção visa demonstrar que o sistema sapERe atende aos requisitos propostos 
anteriormente. Para tal verificação, foi utilizada uma matriz que confronta os requisitos 
propostos com as funcionalidades implementadas, sendo que sempre que uma funcionalidade 
atender a um requisito, uma marcação estará presente na intersecção entre os dois. A matriz 
supracitada é representada pela tabela 1. 
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Tabela 3 - Matriz Requisitos X Recursos do sistema 

 
Arquit. 
MVC 

Arquit. 
WEB 

Login 
Cad. de 
projetos 

Cad. de 
pacotes 

Cad. de 
casos de 

uso 

Cad. de 
usuários 

Cad. de 
requisitos 

Gestão de 
descritores 

Logoff 

Req0001  X         
Req0002 X          
Req0003   X        
Req0004          X 
Req0005    X       
Req0006     X      
Req0007      X     
Req0008       X    
Req0009       X    
Req0010        X   
Req0011        X   
Req0012        X   
Req0013         X  
Req0014         X  
Req0015        X   
Req0016        X   
Req0017        X   
Req0018        X   

6. Considerações Finais 

O sistema sapERe, fruto deste trabalho, alinha-se com o objetivo geral proposto no início do 
projeto. Suas funcionalidades permitem que o conhecimento produzido no processo de 
engenharia de requisitos seja armazenado e recuperado posteriormente. 

Este alinhamento foi validado através da utilização do sistema sapERe para a 
especificação de requisitos de um sistema completo. O sistema escolhido foi o próprio 
sapERe. 

Após a conclusão da implementação do sistema, toda a sua especificação de requisitos 
foi incluída manualmente nele próprio, para simular a criação de um projeto real. Este 
processo agregou valor ao software, visto que inconsistências tanto na especificação quando 
na implementação puderam ser visualizadas e sanadas de forma prática e rápida. Além disso, 
pelo fato das interfaces gráficas do sistema assumirem um padrão de comportamento, as 
modalidades de reuso de requisitos foram amplamente utilizadas, assegurando ainda mais 
aderência do sistema em relação os objetivos gerais propostos. 

7. Trabalhos Futuros 

Ao final do projeto, abriu-se um leque de oportunidades para dar continuidade à pesquisa. 

Com o desenrolar dos projetos, a quantidade de requisitos tende a crescer bastante , o 
que aumenta a complexidade de visualização da lista de requisitos na tela de cadastro de 
requisitos. Seria conveniente que houvesse estudos no intuito de um ranquear dos requisitos 
através de alguns critérios, exibindo os requisitos mais reusados em uma posição de maior 
destaque, por exemplo. 
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Seria interessante também automatizar parte do processo de tratamento dos descritores 
(tags) associados aos requisitos, utilizando-se de stemmers para a correção de erros ou até 
mesmo para a sugestão automática de descritores relevantes aos requisitos. 

Esforços também poderiam ser direcionados para o emprego do conceito de sinônimos 
entre os descritores dos requisitos. Como sugestão, pode ser considerada a substituição do uso 
das taxonomias pelos tesauros. 

Há um íntimo relacionamento entre requisitos de software e os demais artefatos do 
projeto, como diagramas, código fonte e documentos. Deste modo recomenda-se o estudo do 
relacionamento entre estes componentes e o possível reuso dos artefatos de projeto atrelados 
aos requisitos.  

A versão atual do projeto possui apenas uma taxonomia para armazenar os descritores, 
ou seja, um determinado termo terá sempre o mesmo significado para a organização que 
estiver utilizando o sistema. A realidade nos mostra que este modelo é insuficiente, pois é 
comum que as organizações tenham de lidar com mais de uma área de conhecimento, nas 
quais um mesmo termo pode assumir significados distintos. Estudos para que o sistema 
suporte a criação de taxonomias distintas para cada área do conhecimento seriam convenientes 
para sanar este problema. 
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APÊNDICE B – Código fonte 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ServletControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.controle; 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.palavrachave.AcoesPalavraChaveEnumeration ; 
import com.ufsc.palavrachave.PalavraChaveDAO; 
import com.ufsc.requisito.AcoesRequisitoEnumeration; 
import com.ufsc.requisito.RequisitoDAO; 
import com.ufsc.usuario.AcoesUsuarioEnumeration; 
import com.ufsc.utils.JSONSerializador; 
 
 
 
 
/**  
 * Servlet  implementation class ServletControle  
 */  
public class ServletControl extends HttpServlet { 
 private static final long serialVersionUID  = 1L; 
        
    /**  
     * @see HttpServlet#HttpServlet()  
     */  
    public ServletControl() { 
        super(); 
         
    } 
 
 /**  
  * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, Http ServletResponse 
response)  
  */  
 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletRespo nse 
response) throws ServletException, IOException{    
   
  String txtParam = request.getParameter( "jsonObject" ); 
  String txtComboAutoComplete = request.getParamete r( "text" ); 
  String codeCodeLabelRequisito = request.getParame ter( "CODE"); 
  String labelCodeLabelRequisito = request.getParam eter( "LABEL" ); 
  String treeIDParaReloadNode = request.getParamete r( "TREEID" ); 
  String nodeIDParaReloadNode = request.getParamete r( "NODEID" ); 
  String codigoPalavraParaReloadNode = null; 
  String nomeArvoreParaReloadNode = null; 
  if ((nodeIDParaReloadNode != null) && (treeIDParaReloadNode != null)){ 
   codigoPalavraParaReloadNode = 
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nodeIDParaReloadNode.split( "_" )[0]; 
   nomeArvoreParaReloadNode = treeIDParaReloadNode. split( "_" )[0]; 
  }  
   
  String txtRetorno; 
  AcoesControl controle; 
  JSONObject jsonObjParam; 
  JSONObject jsonObjRetorno; 
   
  if ((txtComboAutoComplete == null) && (codeCodeLabelRequisito == 
null)&& (labelCodeLabelRequisito == null) &&(codigoPalavraParaReloadNode == null) 
    && (nomeArvoreParaReloadNode == null)){ 
   try { 
    jsonObjParam = new JSONObject(txtParam); 
    controle = new AcoesControl(); 
     
     
    jsonObjRetorno = controle.executa(jsonObjParam) ; 
   
    txtRetorno = 
JSONSerializador. serializaJson (jsonObjRetorno); 
    response.getWriter().write(txtRetorno); 
     
   } catch (Exception e) { 
    jsonObjRetorno = new JSONObject(); 
    try { 
     jsonObjRetorno.put( "excecao" , e.getMessage());
      
     txtRetorno = 
JSONSerializador. serializaJson (jsonObjRetorno); 
     response.getWriter().write(txtRetorno); 
     e.printStackTrace(); 
    } catch (JSONException e1) {    
  
     e1.printStackTrace(); 
    } catch (Exception e2) {      
     e2.printStackTrace(); 
    } 
     
   }  
  } else if (txtComboAutoComplete != null){ 
   JSONArray palavrasChaveSugeridas; 
   ObjetosEnumeration objeto = 
ObjetosEnumeration. getInstance ( "palavraChave" ); 
   AcoesPalavraChaveEnumeration acao = 
AcoesPalavraChaveEnumeration. getInstance ( "sugerirPalavrasChave" ); 
   jsonObjParam = new JSONObject(); 
   try { 
    controle = new AcoesControl(); 
     
    jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. OBJETO.toString(), 
objeto); 
    jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. ACAO.toString(), 
acao);     
    jsonObjParam.put(PalavraChaveDAO. NOME, 
txtComboAutoComplete); 
     
    jsonObjRetorno = controle.executa(jsonObjParam) ; 
    palavrasChaveSugeridas = 
jsonObjRetorno.getJSONArray(PalavraChaveDAO. PALAVRAS_CHAVE_SUGERIDAS);  
   
    txtRetorno = 
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JSONSerializador. serializaJson (palavrasChaveSugeridas); 
     
    response.getWriter().write(txtRetorno);   
  
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
  } else if ( ((codeCodeLabelRequisito!= null) || (labelCodeLabelRequisito 
!= null))){ 
   JSONArray retornoCodeLabel; 
   ObjetosEnumeration objeto = 
ObjetosEnumeration. getInstance ( "requisito" ); 
   AcoesRequisitoEnumeration acao = 
AcoesRequisitoEnumeration. getInstance ( "filtrarRequisitosParaCodeLabel" ); 
   jsonObjParam = new JSONObject(); 
   try { 
    controle = new AcoesControl(); 
     
    jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. OBJETO.toString(), 
objeto); 
    jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. ACAO.toString(), 
acao); 
    jsonObjParam.put(RequisitoDAO. CODIGO, 
codeCodeLabelRequisito); 
    jsonObjParam.put(RequisitoDAO. NOME, 
labelCodeLabelRequisito); 
     
    jsonObjRetorno = controle.executa(jsonObjParam) ; 
    retornoCodeLabel = 
jsonObjRetorno.getJSONArray(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS);   
  
    txtRetorno = 
JSONSerializador. serializaJson (retornoCodeLabel); 
     
    response.getWriter().write(txtRetorno);   
  
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
  } else if ((codigoPalavraParaReloadNode != null) && 
(nomeArvoreParaReloadNode != null)){ 
   String javascriptNosFilhos; 
   ObjetosEnumeration objeto = null; 
   Object acao = null; 
   jsonObjParam = new JSONObject(); 
    
   if 
(nomeArvoreParaReloadNode.equals(NomeArvoreParaRelo adNodeEnumeration. ARVORE_PALAVRA_
CHAVE.toString())){ 
    objeto = ObjetosEnumeration. getInstance ( "palavraChave" ); 
    acao = 
AcoesPalavraChaveEnumeration. getInstance ( "carregarPalavrasFilhasNaArvore" ); 
   } else if 
(nomeArvoreParaReloadNode.equals(NomeArvoreParaRelo adNodeEnumeration. ARVORE_FILTRO_P
ALAVRAS_CHAVE.toString())){ 
    objeto = ObjetosEnumeration. getInstance ( "requisito" ); 
    acao = 
AcoesRequisitoEnumeration. getInstance ( "carregarPalavrasERequisitosFilhosNaArvore" ); 
   } 
   try { 
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    controle = new AcoesControl(); 
     
    jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. OBJETO.toString(), 
objeto); 
    jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. ACAO.toString(), 
acao); 
   
 jsonObjParam.put(ParametrosEnumeration. CONTEXTO_SITE.toString(), 
request.getContextPath()+request.getServletPath());  
    jsonObjParam.put(PalavraChaveDAO. CODIGO, 
codigoPalavraParaReloadNode); 
         
    jsonObjRetorno = controle.executa(jsonObjParam) ; 
    /*  
     * Neste  caso  n„o È utilizado  o JSONSerializador, pois  o 
mÈtodo j· retorna  uma  string  
     * com  os  textos  "escapados "  
     */  
    javascriptNosFilhos = 
jsonObjRetorno.getString(PalavraChaveDAO. JAVASCRIPT_PALAVRAS_FILHAS); 
     
     
    response.getWriter().write(javascriptNosFilhos) ; 
    
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
   
   
 }     
 
 /**  
  * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, Htt pServletResponse 
response)  
  */  
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResp onse 
response) throws ServletException, IOException { 
  String txtParam = request.getParameter( "jsonObject" ); 
  String txtRetorno; 
  AcoesControl controle; 
  JSONObject jsonObjParam; 
  JSONObject jsonObjRetorno; 
   
  try { 
   jsonObjParam = new JSONObject(txtParam); 
   controle = new AcoesControl(); 
   String acao = 
jsonObjParam.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
    
   if 
(acao.equals(AcoesUsuarioEnumeration. EFETUAR_LOGOFF.toString())){ 
    request.getSession().invalidate(); 
   } else{ 
    jsonObjRetorno = controle.executa(jsonObjParam) ;  
     
    if (jsonObjRetorno != null){ 
    
 request.getSession().setAttribute(ObjetosEnumerati on. USUARIO.toString(), 
jsonObjRetorno);        
     txtRetorno = jsonObjRetorno.toString(); 
     response.getWriter().write(txtRetorno); 
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    } else{ 
     request.getSession().invalidate(); 
     throw new Exception( "Usu·rio ou senha n„o 
encontrados" ); 
    } 
   } 
    
    
    
   
    
  } catch (Exception e) { 
   jsonObjRetorno = new JSONObject(); 
   try { 
    jsonObjRetorno.put( "excecao" , e.getMessage()); 
    txtRetorno = jsonObjRetorno.toString(); 
    response.getWriter().write(txtRetorno); 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (JSONException e1) {      
    e1.printStackTrace(); 
   } 
  }  
   
 } 
 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.controle; 
 
import java.sql.SQLException ; 
import java.text.ParseException ; 
 
import org.json.JSONException ; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.casodeuso.CasoDeUsoModel; 
import com.ufsc.pacote.PacoteModel; 
import com.ufsc.palavrachave.PalavraChaveModel; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoModel; 
import com.ufsc.requisito.RequisitoModel; 
import com.ufsc.usuario.UsuarioModel; 
 
public class AcoesControl { 
  
 private String objeto ;  
 private ObjetosEnumeration objetosEnum ; 
 private ProjetoModel modelProjeto ; 
 private PacoteModel modelPacote ; 
 private CasoDeUsoModel modelCasoDeUso ; 
 private UsuarioModel modelUsuario ; 
 private RequisitoModel modelRequisito ; 
 private PalavraChaveModel palavraChaveModel ; 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws Exception{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  objeto  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. OBJETO.toString()); 
  objetosEnum  = ObjetosEnumeration. getInstance ( objeto ); 
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  switch ( objetosEnum ) { 
  case PROJETO: 
   modelProjeto  = new ProjetoModel(); 
   retorno = modelProjeto .executa(jsonObject); 
   break; 
   
  case PACOTE: 
   modelPacote  = new PacoteModel(); 
   retorno = modelPacote .executa(jsonObject); 
   break; 
    
  case CASO_DE_USO: 
   modelCasoDeUso  = new CasoDeUsoModel(); 
   retorno = modelCasoDeUso .executa(jsonObject); 
   break; 
    
  case USUARIO: 
   modelUsuario  = new UsuarioModel(); 
   retorno = modelUsuario .executa(jsonObject); 
   break; 
    
  case REQUISITO: 
   modelRequisito  = new RequisitoModel(); 
   retorno = modelRequisito .executa(jsonObject); 
   break; 
    
  case PALAVRA_CHAVE: 
   palavraChaveModel  = new PalavraChaveModel(); 
   retorno = palavraChaveModel .executa(jsonObject); 
   break; 
 
  default: 
   break; 
  } 
   
  return retorno; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ComponentesRespostaEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.controle; 
 
public enum ComponentesRespostaEnumeration { 
 ESTRUTURA( "estrutura" ), 
 ENTIDADE( "entidade" ); 
 
 private String componente ; 
 
 private ComponentesRespostaEnumeration(String pComponente)  
 { 
  this. componente  = pComponente; 
 } 
 
 public static ComponentesRespostaEnumeration getInstance(String pComponente) 
 { 
  for(ComponentesRespostaEnumeration componente : 
ComponentesRespostaEnumeration. values ()) 
  { 
   if(componente.toString().equals(pComponente)) 
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   { 
    return componente; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. componente ; 
 } 
 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NomeArvoreParaReloadNodeEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.controle; 
 
public enum NomeArvoreParaReloadNodeEnumeration { 
 ARVORE_FILTRO_PALAVRAS_CHAVE( "arvoreFiltroPalavrasChave" ), 
 ARVORE_PALAVRA_CHAVE( "arvorePalavrasChave" ); 
 
 private String arvore ; 
 
 private NomeArvoreParaReloadNodeEnumeration(String pArvore ) 
 { 
  this. arvore  = pArvore; 
 } 
 
 public static NomeArvoreParaReloadNodeEnumeration getInstance(St ring pArvore) 
 { 
  for(NomeArvoreParaReloadNodeEnumeration arvore : 
NomeArvoreParaReloadNodeEnumeration. values ()) 
  { 
   if(arvore.toString().equals(pArvore)) 
   { 
    return arvore; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. arvore ; 
 } 
 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ObjetosEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.controle; 
 
 
 
public enum ObjetosEnumeration { 
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 PACOTE( "pacote" ), 
 PROJETO( "projeto" ),  
 CASO_DE_USO( "casoDeUso" ), 
 USUARIO( "usuario" ), 
 REQUISITO( "requisito" ), 
 PALAVRA_CHAVE( "palavraChave" ); 
 
 private String objeto ; 
 
 private ObjetosEnumeration(String pObjeto) 
 { 
  this. objeto  = pObjeto; 
 } 
 
 public static ObjetosEnumeration getInstance(String pObjeto) 
 { 
  for(ObjetosEnumeration objeto : ObjetosEnumeration. values ()) 
  { 
   if(objeto.toString().equals(pObjeto)) 
   { 
    return objeto; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. objeto ; 
 } 
 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ParametrosEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.controle; 
 
public enum ParametrosEnumeration { 
 OBJETO( "objeto" ), 
 CONTEXTO_SITE( "contextoSite" ), 
 ACAO( "acao" ); 
 
 private String parametro ; 
 
 private ParametrosEnumeration(String pParametro) 
 { 
  this. parametro  = pParametro; 
 } 
 
 public static ParametrosEnumeration getInstance(String pParametr o) 
 { 
  for(ParametrosEnumeration parametro : ParametrosEnumer ation. values ()) 
  { 
   if(parametro.toString().equals(pParametro)) 
   { 
    return parametro; 
   } 
  } 
  return null; 
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 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. parametro ; 
 } 
 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesCasoDeUsoEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.casodeuso; 
 
 
public enum AcoesCasoDeUsoEnumeration { 
 EXCLUIR_CASO_DE_USO( "excluirCasoDeUso" ), 
 CARREGAR_CASO_DE_USO( "carregarCasoDeUso" ), 
 FILTRAR_CASOS_DE_USO( "filtrarCasosDeUso" ), 
 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipalCasoDeUso" ), 
 NOVO_CASO_DE_USO( "novoCasoDeUso" ), 
 GRAVAR_CASO_DE_USO( "gravarCasoDeUso" ),  
 CARREGAR_COMBO_PACOTES( "carregarComboPacotes" ); 
 
 private String casoDeUso ; 
 
 private AcoesCasoDeUsoEnumeration(String pCasoDeUso) 
 { 
  this. casoDeUso  = pCasoDeUso; 
 } 
 
 public static AcoesCasoDeUsoEnumeration getInstance(String pCaso DeUso) 
 { 
  for(AcoesCasoDeUsoEnumeration casoDeUso : 
AcoesCasoDeUsoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(casoDeUso.toString().equals(pCasoDeUso)) 
   { 
    return casoDeUso; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. casoDeUso ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesCasoDeUsoEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.casodeuso; 
 
 
public enum AcoesCasoDeUsoEnumeration { 
 EXCLUIR_CASO_DE_USO( "excluirCasoDeUso" ), 
 CARREGAR_CASO_DE_USO( "carregarCasoDeUso" ), 
 FILTRAR_CASOS_DE_USO( "filtrarCasosDeUso" ), 
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 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipalCasoDeUso" ), 
 NOVO_CASO_DE_USO( "novoCasoDeUso" ), 
 GRAVAR_CASO_DE_USO( "gravarCasoDeUso" ),  
 CARREGAR_COMBO_PACOTES( "carregarComboPacotes" ); 
 
 private String casoDeUso ; 
 
 private AcoesCasoDeUsoEnumeration(String pCasoDeUso) 
 { 
  this. casoDeUso  = pCasoDeUso; 
 } 
 
 public static AcoesCasoDeUsoEnumeration getInstance(String pCaso DeUso) 
 { 
  for(AcoesCasoDeUsoEnumeration casoDeUso : 
AcoesCasoDeUsoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(casoDeUso.toString().equals(pCasoDeUso)) 
   { 
    return casoDeUso; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. casoDeUso ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CasoDeUsoControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.casodeuso; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ComponentesRespostaEnumeration; 
import com.ufsc.pacote.PacoteControl; 
import com.ufsc.pacote.PacoteDAO; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoControl; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoDAO; 
import com.ufsc.sequencia.SequenciaControl; 
 
public class CasoDeUsoControl { 
  
 private CasoDeUsoDAO casoDeUsoDAO; 
  
  
 public CasoDeUsoControl(){ 
  setCasoDeUsoDAO( new CasoDeUsoDAO()); 
 } 
 
 public JSONObject carregarTelaPrincipal() throws SQLException, JSONException 
{   
  ProjetoControl projetoControl;   
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  PacoteControl pacoteControl; 
  JSONObject retorno = new JSONObject();    
  JSONArray listaDeProjetos; 
  JSONArray listaDeCasosDeUso;  
  JSONArray listaDePacotes; 
   
  projetoControl = new ProjetoControl(); 
  pacoteControl = new PacoteControl(); 
  listaDeCasosDeUso = this.getListaDeCasosDeUso();   
  listaDeProjetos = projetoControl.getListaDeProjet os(); 
  listaDePacotes = pacoteControl.getListaDePacotes( ); 
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
  retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, listaDeCasosDeUso); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
   
  return retorno; 
 } 
 
 
 public JSONArray getListaDeCasosDeUso() throws SQLException, JSONException {
   
  return getCasoDeUsoDAO().getListaDeCasosDeUso(); 
 } 
  
 public JSONObject carregarComboPacotes(JSONObject jsonObj ect) throws 
JSONException, SQLException { 
  PacoteControl pacoteControl = new PacoteControl(); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
  jsonObject.put(PacoteDAO. FK_PROJETO, 
jsonObject.getInt(CasoDeUsoDAO. FK_PROJETO));    
   
  retorno = pacoteControl.filtrarPacotes(jsonObject ); 
   
  return retorno;   
 } 
  
 public JSONObject carregarEstrutura() throws SQLException, JSONException {
   
  ProjetoControl projetoControl; 
  JSONArray listaDeProjetos; 
     
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
     
  projetoControl = new ProjetoControl();    
  listaDeProjetos = projetoControl.getListaDeProjet os();  
  
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos);  
  
   
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarEstruturaParaEdicao(JSONObject entidade) throws 
SQLException, JSONException{ 
  JSONObject filtro; 
  JSONObject retorno;   
  JSONArray listaDePacotes; 
  PacoteControl pacoteControl; 
   



 
 
 
 
 
 

174 

  pacoteControl = new PacoteControl(); 
  filtro = new JSONObject(); 
  retorno = this.carregarEstrutura(); 
   
  filtro.put(PacoteDAO. FK_PROJETO, 
entidade.getString(CasoDeUsoDAO. FK_PROJETO)); 
  listaDePacotes = 
pacoteControl.filtrarPacotes(filtro).getJSONArray(P acoteDAO. LISTA_DE_PACOTES); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
  
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject novoCasoDeUso() throws JSONException, SQLException { 
  int proximoCodigo; 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl();   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject();   
        
  proximoCodigo = 
sequenciaControl.proximoCodigo(CasoDeUsoDAO. NOME_TABELA); 
  entidade.put(CasoDeUsoDAO. CODIGO, proximoCodigo);    
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstrutura()); 
   
   
  return retorno;   
 } 
  
 public JSONObject gravarCasoDeUso(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException {   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeCasosDeUso; 
   
   
  if(casoDeUsoExistente(jsonObject)){ 
   getCasoDeUsoDAO().atualizarCasoDeUso(jsonObject) ; 
  } else{ 
   getCasoDeUsoDAO().incluirCasoDeUso(jsonObject); 
   SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
   sequenciaControl.atualizaSequencia(CasoDeUsoDAO. NOME_TABELA); 
  } 
    
  listaDeCasosDeUso = getCasoDeUsoDAO().getListaDeC asosDeUso(); 
  retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, listaDeCasosDeUso); 
    
    
     
   
  return retorno; 
   
 } 
  
 public JSONObject carregarCasoDeUso(JSONObject jsonObject ) throws 
JSONException, SQLException { 
  int codigoCasoDeUso; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject(); 
   
  codigoCasoDeUso = jsonObject.getInt(CasoDeUsoDAO. CODIGO);  
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  entidade = getCasoDeUsoDAO().carregarCasoDeUso(co digoCasoDeUso); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstruturaParaEdicao(entidade)); 
   
  return retorno;   
 } 
 
 
 private boolean casoDeUsoExistente(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException { 
  boolean casoDeUsoExistente = false; 
  int codigoCasoDeUso; 
   
  codigoCasoDeUso = jsonObject.getInt(CasoDeUsoDAO. CODIGO); 
  if (getCasoDeUsoDAO().carregarCasoDeUso(codigoCasoDeU so) != null){ 
   casoDeUsoExistente = true; 
  } 
   
  return casoDeUsoExistente; 
 } 
  
 public JSONObject excluirCasoDeUso(JSONObject jsonObject)  throws 
JSONException, SQLException { 
  JSONArray listaDeCasosDeUso; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  int codigoCasoDeUso; 
      
  codigoCasoDeUso = jsonObject.getInt(CasoDeUsoDAO. CODIGO); 
  getCasoDeUsoDAO().excluirCasoDeUso(codigoCasoDeUs o); 
   
  listaDeCasosDeUso = getCasoDeUsoDAO().getListaDeC asosDeUso(); 
  retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, listaDeCasosDeUso); 
   
  return retorno;  
 } 
  
 public JSONObject filtrarCasosDeUso(JSONObject jsonObject ) throws 
JSONException, SQLException {   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
   
  JSONArray listaDeCasosDeUso = 
getCasoDeUsoDAO().filtrarCasoDeUso(jsonObject);  
  retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, listaDeCasosDeUso); 
   
  return retorno;   
 } 
 
 public void setCasoDeUsoDAO(CasoDeUsoDAO pacoteDAO) { 
  this. casoDeUsoDAO = pacoteDAO; 
 } 
 
 
 public CasoDeUsoDAO getCasoDeUsoDAO() { 
  return casoDeUsoDAO; 
 } 
} 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CasoDeUsoDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.casodeuso; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.dao.GenericDAO; 
import com.ufsc.pacote.PacoteDAO; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoDAO; 
import com.ufsc.requisito.RequisitoDAO; 
 
public class CasoDeUsoDAO extends GenericDAO{ 
 public static final String NOME_TABELA = "caso_de_uso" ; 
 public static final String CODIGO = "caus_pkcd" ; 
 public static final String NOME = "caus_nm" ; 
 public static final String DESCRICAO = "caus_ds" ; 
 public static final String FK_PROJETO = "caus_fkcd_projeto" ; 
 public static final String FK_PACOTE = "caus_fkcd_pacote" ; 
 public static final String FILTRO_NOME_REQUISITO_DE_NEGOCIO = 
"filtro_rqst_nm" ; 
 public static final String FILTRO_CODIGO_REQUISITO_DE_NEGOCIO = 
"filtro_rqst_pkcd" ; 
 
 public static final String FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO = "caus_fkcd_reqnegocio" ; 
 public static final String LISTA_DE_CASOS_DE_USO = "listaDeCasosDeUso" ; 
  
 public CasoDeUsoDAO(){ 
  super(); 
 } 
 
 public JSONArray getListaDeCasosDeUso() throws SQLException, JSONException {
   
  JSONArray listaDeCasosDeUso = new JSONArray(); 
  JSONObject casoDeUso; 
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(PacoteDAO. NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(RequisitoDAO. CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " JOIN " ); 
  sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
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  sql.append( " = " ); 
  sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( FK_PACOTE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(PacoteDAO. CODIGO); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. CODIGO); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   casoDeUso = new JSONObject(); 
   casoDeUso.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   casoDeUso.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   casoDeUso.put(ProjetoDAO. NOME, rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
   casoDeUso.put(PacoteDAO. NOME, rs.getString(PacoteDAO. NOME)); 
   if(rs.getString(RequisitoDAO. CODIGO) != null){ 
    casoDeUso.put(RequisitoDAO. NOME, 
rs.getString(RequisitoDAO. CODIGO)+ " - " +rs.getString(RequisitoDAO. NOME)); 
   }    
   listaDeCasosDeUso.put(casoDeUso); 
  } 
    
    
  return listaDeCasosDeUso; 
 } 
 
 public void incluirCasoDeUso(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
   
  String fkPacote = jsonObject.getString( FK_PACOTE); 
  String fkReqNegocio = jsonObject.getString( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  if (!fkPacote.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
  }    
  if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
  }    
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  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "'," ); 
  sql.append(jsonObject.getString( FK_PROJETO)); 
   
  if (!fkPacote.isEmpty()){ 
   sql.append( " , " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_PACOTE)); 
  } 
  if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
   sql.append( " , " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO)); 
  } 
   
  sql.append( ")" ); 
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
    
   
 } 
  
 public void atualizarCasoDeUso(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  
  String fkPacote = jsonObject.getString( FK_PACOTE); 
  String fkReqNegocio = jsonObject.getString( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "', " ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getString( FK_PROJETO)); 
  if (!fkPacote.isEmpty()){ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_PACOTE)); 
  } else{ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = NULL" );     
  } 
  if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO)); 
  } else{ 
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   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
   sql.append( " = NULL" );     
  } 
   
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
  
   
 } 
 
 public JSONObject carregarCasoDeUso( int codigoCasoDeUso) throws SQLException, 
JSONException {   
  JSONObject casoDeUso = null; 
   
      
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PACOTE); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. CODIGO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoCasoDeUso); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   
   casoDeUso = new JSONObject(); 
   casoDeUso.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   casoDeUso.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   casoDeUso.put( DESCRICAO, rs.getString( DESCRICAO)); 
   casoDeUso.put( FK_PROJETO, rs.getString( FK_PROJETO)); 
   casoDeUso.put( FK_PACOTE, rs.getString( FK_PACOTE)); 
   casoDeUso.put( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO, 
rs.getString( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO)); 
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   casoDeUso.put(RequisitoDAO. NOME, 
rs.getString(RequisitoDAO. NOME)); 
  } 
    
    
  return casoDeUso;   
 } 
 
 public void excluirCasoDeUso( int codigoCasoDeUso) throws SQLException { 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoCasoDeUso); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
 } 
 
 public JSONArray filtrarCasoDeUso(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException { 
  String codigoCasoDeUso = "" ; 
  String nomeCasoDeUso = "" ; 
  String fkProjeto = "" ; 
  String fkPacote = "" ; 
  String fkReqNegocio = "" ; 
  String nomeReqNegocio = "" ; 
   
  JSONArray listaDeCasosDeUso = new JSONArray(); 
  JSONObject casoDeUso; 
   
   if(jsonObject.has( CODIGO)){ 
    codigoCasoDeUso = jsonObject.getString( CODIGO); 
   } 
   if(jsonObject.has( NOME)){ 
    nomeCasoDeUso = jsonObject.getString( NOME); 
   } 
   if(jsonObject.has( FK_PROJETO)){ 
    fkProjeto = jsonObject.getString( FK_PROJETO); 
   } 
   if(jsonObject.has( FK_PACOTE)){ 
    fkPacote = jsonObject.getString( FK_PACOTE); 
   } 
   if(jsonObject.has( FILTRO_CODIGO_REQUISITO_DE_NEGOCIO)){ 
    fkReqNegocio = 
jsonObject.getString( FILTRO_CODIGO_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
   } 
   if(jsonObject.has( FILTRO_NOME_REQUISITO_DE_NEGOCIO)){ 
    nomeReqNegocio = 
jsonObject.getString( FILTRO_NOME_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
   } 
    
   StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   sql.append( "SELECT " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
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   sql.append( "," ); 
   sql.append(PacoteDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(RequisitoDAO. CODIGO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
   sql.append( " FROM " ); 
   sql.append( NOME_TABELA); 
   sql.append( " JOIN " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_PROJETO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
   sql.append( " LEFT JOIN " ); 
   sql.append(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(PacoteDAO. CODIGO); 
   sql.append( " LEFT JOIN " ); 
   sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(RequisitoDAO. CODIGO); 
    
   if (!nomeCasoDeUso.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(nomeCasoDeUso); 
    sql.append( "%')" ); 
     
    if (!codigoCasoDeUso.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( CODIGO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(codigoCasoDeUso); 
    } 
     
    if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PROJETO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkProjeto); 
    } 
    if (!fkPacote.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PACOTE); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkPacote); 
    } 
    if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkReqNegocio); 
    } 
    if (!nomeReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
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     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeReqNegocio); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
     
   } else if (!codigoCasoDeUso.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(codigoCasoDeUso); 
     
    if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PROJETO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkProjeto); 
    }     
    if (!fkPacote.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PACOTE); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkPacote); 
    } 
    if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkReqNegocio); 
    } 
    if (!nomeReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeReqNegocio); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
     
   } else if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( FK_PROJETO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkProjeto); 
     
    if (!fkPacote.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PACOTE); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkPacote); 
    } 
    if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkReqNegocio); 
    } 
    if (!nomeReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeReqNegocio); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 



 
 
 
 
 
 

183 

   } else if (!fkPacote.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( FK_PACOTE); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkPacote); 
     
    if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkReqNegocio); 
    } 
    if (!nomeReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeReqNegocio); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (!fkReqNegocio.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( FK_REQUISITO_DE_NEGOCIO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkReqNegocio); 
     
    if (!nomeReqNegocio.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeReqNegocio); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (!nomeReqNegocio.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append(RequisitoDAO. NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(nomeReqNegocio); 
    sql.append( "%')" ); 
   } 
   sql.append( " ORDER BY " ); 
   sql.append( CODIGO); 
    
   Statement stmt = getConexao().getConnection().cr eateStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString()) ; 
    
   while(rs.next()){   
    casoDeUso = new JSONObject(); 
    casoDeUso.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
    casoDeUso.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
    casoDeUso.put(ProjetoDAO. NOME, 
rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
    casoDeUso.put(PacoteDAO. NOME, 
rs.getString(PacoteDAO. NOME)); 
    if(rs.getString(RequisitoDAO. CODIGO) != null){ 
     casoDeUso.put(RequisitoDAO. NOME, 
rs.getString(RequisitoDAO. CODIGO)+ " - " +rs.getString(RequisitoDAO. NOME)); 
    } 
    listaDeCasosDeUso.put(casoDeUso); 
   } 
    
   
  return listaDeCasosDeUso; 
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 } 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CasoDeUsoModel.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.casodeuso; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
 
public class CasoDeUsoModel { 
  
 private AcoesCasoDeUsoEnumeration acoesEnum; 
 private String acao ; 
  
 private CasoDeUsoControl casoDeUsoControl ; 
  
 public CasoDeUsoModel(){ 
  setCasoDeUsoControl( new CasoDeUsoControl()); 
 } 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws SQLException, 
JSONException{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  acao  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
  acoesEnum = AcoesCasoDeUsoEnumeration. getInstance ( acao ); 
   
  switch ( acoesEnum) { 
   
  case CARREGAR_TELA_PRINCIPAL: 
   retorno = getCasoDeUsoControl().carregarTelaPrin cipal(); 
   break;    
    
  case CARREGAR_COMBO_PACOTES: 
   retorno = 
getCasoDeUsoControl().carregarComboPacotes(jsonObje ct); 
   break; 
    
  case NOVO_CASO_DE_USO: 
   retorno = getCasoDeUsoControl().novoCasoDeUso();  
   break;  
    
  case GRAVAR_CASO_DE_USO: 
   retorno = getCasoDeUsoControl().gravarCasoDeUso( jsonObject); 
   break; 
    
  case CARREGAR_CASO_DE_USO: 
   retorno = getCasoDeUsoControl().carregarCasoDeUs o(jsonObject); 
   break;  
    
  case EXCLUIR_CASO_DE_USO: 
   retorno = getCasoDeUsoControl().excluirCasoDeUso (jsonObject); 
   break;  
    
  case FILTRAR_CASOS_DE_USO: 
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   retorno = getCasoDeUsoControl().filtrarCasosDeUs o(jsonObject); 
   break;  
    
  default: 
   break; 
  } 
  return retorno; 
 }  
   
 
 private void setCasoDeUsoControl(CasoDeUsoControl casoDeUsoCont rol) { 
  this. casoDeUsoControl  = casoDeUsoControl; 
 } 
 
 private CasoDeUsoControl getCasoDeUsoControl() { 
  return casoDeUsoControl ; 
 } 
} 

 
package com.ufsc.conexao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.SQLException; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conexao.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
public class Conexao { 
  
   private Connection connection ; 
    
   public Conexao(){ 
    try { 
   Class. forName ( "org.postgresql.Driver" ); 
  
 setConnection(DriverManager. getConnection ( "jdbc:postgresql://localhost:5432/T
CC", "postgres" , "postgres" ));     
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
    
   e.printStackTrace(); 
  } catch (SQLException e) { 
    
   e.printStackTrace(); 
  } 
     
   } 
 
 public void setConnection(Connection con) { 
  this. connection  = con; 
 } 
 
 public Connection getConnection() { 
  return connection ; 
 } 
 
 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GenericDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.dao; 
 
import com.ufsc.conexao.Conexao; 
 
public class GenericDAO { 
  
 private Conexao conexao ; 
  
 public GenericDAO(){ 
  setConexao( new Conexao()); 
 } 
 
 public void setConexao(Conexao conexao) { 
  this. conexao  = conexao; 
 } 
 
 public Conexao getConexao() { 
  return conexao ; 
 } 
 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OperadoresSQLEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.dao; 
 
 
public enum OperadoresSQLEnumeration { 
 DATA_MENOR_QUE( "operador_data_menor_que" ), 
 DATA_MAIOR_QUE( "operador_data_maior_que" ), 
 DATA_IGUAL( "operador_data_igual" ); 
 
 private String operadorSQL ; 
 
 private OperadoresSQLEnumeration(String pOperadorSQL) 
 { 
  this. operadorSQL  = pOperadorSQL; 
 } 
 
 public static OperadoresSQLEnumeration getInstance(String pOpera dorSQL) 
 { 
  for(OperadoresSQLEnumeration operadorSQL : 
OperadoresSQLEnumeration. values ()) 
  { 
   if(operadorSQL.toString().equals(pOperadorSQL)) 
   { 
    return operadorSQL; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
  
 public static String getValue(String pOperadorSQL){ 
  String retorno = null; 
  for(OperadoresSQLEnumeration operadorSQL : 
OperadoresSQLEnumeration. values ()) 
  { 
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   if(operadorSQL.toString().equals(pOperadorSQL)) 
   { 
    switch (operadorSQL) { 
    case DATA_MENOR_QUE: 
     retorno =  "<" ; 
     break; 
    case DATA_MAIOR_QUE: 
     retorno =  ">" ; 
     break; 
    case DATA_IGUAL: 
     retorno =  "=" ; 
     break; 
 
    default:      
     retorno = null; 
     break; 
    } 
     
   } 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. operadorSQL ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesPacoteEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.pacote; 
 
 
public enum AcoesPacoteEnumeration { 
 EXCLUIR_PACOTE( "excluirPacote" ), 
 CARREGAR_PACOTE( "carregarPacote" ), 
 FILTRAR_PACOTES( "filtrarPacotes" ), 
 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipalPacote" ), 
 NOVO_PACOTE( "novoPacote" ), 
 GRAVAR_PACOTE( "gravarPacote" ); 
 
 private String acao ; 
 
 private AcoesPacoteEnumeration(String pAcao) 
 { 
  this. acao  = pAcao; 
 } 
 
 public static AcoesPacoteEnumeration getInstance(String pAcao) 
 { 
  for(AcoesPacoteEnumeration acao : AcoesPacoteEnumerati on. values ()) 
  { 
   if(acao.toString().equals(pAcao)) 
   { 
    return acao; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
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 public String toString()  
 { 
  return this. acao ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PacoteControl .java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.pacote; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ComponentesRespostaEnumeration; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoControl; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoDAO; 
import com.ufsc.sequencia.SequenciaControl; 
 
public class PacoteControl { 
  
 private PacoteDAO pacoteDAO ; 
  
  
 public PacoteControl(){ 
  setPacoteDAO( new PacoteDAO()); 
 } 
 
 public JSONObject carregarTelaPrincipal() throws SQLException, JSONException 
{   
  ProjetoControl projetoControl; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDePacotes;   
  JSONArray listaDeProjetos; 
   
   
  projetoControl = new ProjetoControl(); 
  listaDePacotes = this.getListaDePacotes();   
  listaDeProjetos = projetoControl.getListaDeProjet os(); 
   
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
   
  return retorno; 
 } 
 
 
 public JSONArray getListaDePacotes() throws SQLException, JSONException {
   
  return getPacoteDAO().getListaDePacotes(); 
 } 
  
 public JSONObject carregarEstrutura() throws SQLException, JSONException {
   
  ProjetoControl projetoControl; 
  JSONArray listaDeProjetos;   
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  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
     
  projetoControl = new ProjetoControl(); 
  listaDeProjetos = projetoControl.getListaDeProjet os();  
    
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos);  
  
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject novoPacote() throws JSONException, SQLException { 
  int proximoCodigo; 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl();   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject();   
        
  proximoCodigo = sequenciaControl.proximoCodigo(Pa coteDAO. NOME_TABELA); 
  entidade.put(PacoteDAO. CODIGO, proximoCodigo);    
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstrutura()); 
    
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject gravarPacote(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException {   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDePacotes; 
   
  
  if(pacoteExistente(jsonObject)){ 
   getPacoteDAO().atualizarPacote(jsonObject); 
  } else{ 
   getPacoteDAO().incluirPacote(jsonObject); 
   SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
   sequenciaControl.atualizaSequencia(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
  } 
    
  listaDePacotes = getPacoteDAO().getListaDePacotes (); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
     
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarPacote(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  int codigoPacote; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject(); 
   
  codigoPacote = jsonObject.getInt(PacoteDAO. CODIGO); 
  entidade = getPacoteDAO().carregarPacote(codigoPa cote); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstrutura()); 
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  return retorno; 
 } 
 
 
 private boolean pacoteExistente(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  boolean pacoteExistente = false; 
  int codigoPacote; 
   
  codigoPacote = jsonObject.getInt(PacoteDAO. CODIGO); 
  if (getPacoteDAO().carregarPacote(codigoPacote) != null){ 
   pacoteExistente = true; 
  } 
  
  return pacoteExistente; 
   
 } 
  
 public JSONObject excluirPacote(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  JSONArray listaDePacotes; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  int codigoPacote; 
     
  codigoPacote = jsonObject.getInt(PacoteDAO. CODIGO); 
  getPacoteDAO().excluirPacote(codigoPacote); 
   
  listaDePacotes = getPacoteDAO().getListaDePacotes (); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
  
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject filtrarPacotes(JSONObject jsonObject) throws SQLException, 
JSONException {   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
   
  JSONArray listaDePacotes = getPacoteDAO().filtrar Pacotes(jsonObject);
  
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
  
  return retorno; 
 } 
 
 public void setPacoteDAO(PacoteDAO pacoteDAO) { 
  this. pacoteDAO  = pacoteDAO; 
 } 
 
 
 public PacoteDAO getPacoteDAO() { 
  return pacoteDAO ; 
 } 
} 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PacoteDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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package com.ufsc.pacote; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.dao.GenericDAO; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoDAO; 
 
public class PacoteDAO extends GenericDAO{ 
 public static final String NOME_TABELA = "pacote" ; 
 public static final String CODIGO = "pcte_pkcd" ; 
 public static final String NOME = "pcte_nm" ; 
 public static final String DESCRICAO = "pcte_ds" ; 
 public static final String FK_PROJETO = "pcte_fkcd_projeto" ; 
 public static final String LISTA_DE_PACOTES = "listaDePacotes" ; 
  
 public PacoteDAO(){ 
  super(); 
 } 
 
 public JSONArray getListaDePacotes() throws SQLException, JSONException {
   
  JSONArray listaDePacotes = new JSONArray(); 
  JSONObject pacote; 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " , " ); 
  sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   pacote = new JSONObject(); 
   pacote.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   pacote.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   pacote.put(ProjetoDAO. NOME, rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
   listaDePacotes.put(pacote); 
  } 
   
   
  return listaDePacotes; 
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 } 
 
 public void incluirPacote(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( FK_PROJETO)); 
  sql.append( "')" ); 
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
  
 } 
  
 public void atualizarPacote(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "', " ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getString( FK_PROJETO)); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
 } 
 
 public JSONObject carregarPacote( int codigoPacote) throws SQLException, 
JSONException {   
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  JSONObject pacote = null; 
   
    
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoPacote); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   
   pacote = new JSONObject(); 
   pacote.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   pacote.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   pacote.put( DESCRICAO, rs.getString( DESCRICAO)); 
   pacote.put( FK_PROJETO, rs.getString( FK_PROJETO)); 
  } 
   
  
  return pacote; 
 } 
 
 public void excluirPacote( int codigoPacote) throws SQLException { 
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoPacote); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
 } 
 
 public JSONArray filtrarPacotes(JSONObject jsonObject) throws SQLException, 
JSONException { 
  String codigoPacote = "" ; 
  String nomePacote = "" ; 
  String fkProjeto = "" ; 
   
  JSONArray listaDePacotes = new JSONArray(); 
  JSONObject pacote; 
     
   if (jsonObject.has( CODIGO)){ 
    codigoPacote = jsonObject.getString( CODIGO); 
   } 
   if (jsonObject.has( NOME)){ 
    nomePacote = jsonObject.getString( NOME); 
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   } 
   if (jsonObject.has( FK_PROJETO)){ 
    fkProjeto = jsonObject.getString( FK_PROJETO); 
   } 
    
   StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   sql.append( "SELECT " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME);  
   sql.append( " FROM " ); 
   sql.append( NOME_TABELA); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " WHERE " ); 
   sql.append( FK_PROJETO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
    
   if (!nomePacote.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND UPPER(" ); 
    sql.append( NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(nomePacote); 
    sql.append( "%')" ); 
     
    if (!codigoPacote.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( CODIGO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(codigoPacote); 
    } 
     
    if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PROJETO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkProjeto); 
    } 
     
   } else if (!codigoPacote.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(codigoPacote); 
     
    if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PROJETO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkProjeto); 
    }     
   } else if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND " ); 
    sql.append( FK_PROJETO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkProjeto); 
   } 
   sql.append( " ORDER BY " ); 
   sql.append( CODIGO); 
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   Statement stmt = getConexao().getConnection().cr eateStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString()) ; 
    
   while(rs.next()){   
    pacote = new JSONObject(); 
    pacote.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
    pacote.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
    pacote.put(ProjetoDAO. NOME, 
rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
    listaDePacotes.put(pacote); 
   } 
    
   
  return listaDePacotes; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PacoteModel.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.pacote; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
 
public class PacoteModel { 
  
 private AcoesPacoteEnumeration acoesEnum; 
 private String acao ; 
  
 private PacoteControl pacoteControl ; 
  
 public PacoteModel(){ 
  setPacoteControl( new PacoteControl()); 
 } 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws SQLException, 
JSONException{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  acao  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
  acoesEnum = AcoesPacoteEnumeration. getInstance ( acao ); 
   
  switch ( acoesEnum) { 
   
  case CARREGAR_TELA_PRINCIPAL: 
   retorno = getPacoteControl().carregarTelaPrincip al(); 
   break;    
    
  case NOVO_PACOTE: 
   retorno = getPacoteControl().novoPacote(); 
   break;  
    
  case GRAVAR_PACOTE: 
   retorno = getPacoteControl().gravarPacote(jsonOb ject); 
   break; 
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  case CARREGAR_PACOTE: 
   retorno = getPacoteControl().carregarPacote(json Object); 
   break;  
    
  case EXCLUIR_PACOTE: 
   retorno = getPacoteControl().excluirPacote(jsonO bject); 
   break;  
    
  case FILTRAR_PACOTES: 
   retorno = getPacoteControl().filtrarPacotes(json Object); 
   break;  
    
  default: 
   break; 
  } 
  return retorno; 
 }  
   
 
 private void setPacoteControl(PacoteControl pacoteControl) { 
  this. pacoteControl  = pacoteControl; 
 } 
 
 private PacoteControl getPacoteControl() { 
  return pacoteControl ; 
 } 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesPalavraChaveEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.palavrachave; 
 
 
public enum AcoesPalavraChaveEnumeration { 
  
 GRAVAR_PALAVRA_CHAVE( "gravarPalavraChave" ), 
 SUGERIR_PALAVRA_CHAVE( "sugerirPalavrasChave" ), 
 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipal" ), 
 SUBSTITUIR_PALAVRA_CHAVE( "substituirPalavraChave" ), 
 EXCLUIR_PALAVRA_CHAVE( "excluirPalavraChave" ), 
 CARREGAR_PALAVRAS_CHAVE_FILHAS_NA_ARVORE( "carregarPalavrasFilhasNaArvore" ), 
 INCLUIR_PALAVRA_CHAVE_NA_ARVORE( "incluirPalavraChaveNaArvore" ); 
  
 
 private String palavraChave ; 
 
 private AcoesPalavraChaveEnumeration(String pPalavraChave)  
 { 
  this. palavraChave  = pPalavraChave; 
 } 
 
 public static AcoesPalavraChaveEnumeration getInstance(String pP alavraChave) 
 { 
  for(AcoesPalavraChaveEnumeration palavraChave : 
AcoesPalavraChaveEnumeration. values ()) 
  { 
   if(palavraChave.toString().equals(pPalavraChave)) 
   { 
    return palavraChave; 
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   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. palavraChave ; 
 } 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PalavraChaveControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.palavrachave; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import javax.servlet.ServletContext; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ComponentesRespostaEnumeration; 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
import com.ufsc.requisito.RequisitoDAO; 
import com.ufsc.sequencia.SequenciaControl; 
import com.ufsc.utils.JSEscape; 
 
public class PalavraChaveControl { 
  
 private PalavraChaveDAO palavraChaveDAO ; 
  
  
 public PalavraChaveControl(){ 
  setPalavraChaveDAO( new PalavraChaveDAO()); 
 } 
 /**  
  * Processa  o array de  palavras  chave  recebido , incluindo  no banco  as 
palavras  inÈditas e retornando  uma  
  * lista  com  id e nome  de  todas  as palavras  informadas .  
  * @param jsonObject Objeto  contendo  todos  os  par‚metros  da  tela  
  * @return Retorna  uma  lista  com  id e nome  de  todas  as palavras  chave  
recebidas  no par‚metro  
  * @throws Exception  
  */  
 public JSONArray incluirPrepararPalavrasChave(JSONObject jsonObject) throws 
Exception { 
  JSONArray listaPalavrasChave = 
jsonObject.getJSONArray(RequisitoDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE); 
  JSONArray retorno = new JSONArray(); 
  String palavraChave = "" ; 
  JSONObject novaPalavraChave; 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
  int codigoNovaPalavraChave; 
   
  for ( int i=0; i< listaPalavrasChave.length(); i++){ 
   palavraChave = listaPalavrasChave.getString(i); 
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   palavraChave = palavraChave.toUpperCase(); 
   palavraChave = palavraChave.trim(); 
   if ( this.palavraChaveExistente(palavraChave)) { 
   
 retorno.put( this.getPalavraChaveDAO().carregarPalavraChave(palavraC have)); 
   } else{ 
    codigoNovaPalavraChave = 
sequenciaControl.proximoCodigo(PalavraChaveDAO. NOME_TABELA); 
    novaPalavraChave = new JSONObject(); 
    novaPalavraChave.put(PalavraChaveDAO. CODIGO, 
codigoNovaPalavraChave); 
    novaPalavraChave.put(PalavraChaveDAO. NOME, palavraChave); 
    this.gravarPalavraChave(novaPalavraChave); 
   
 retorno.put( this.getPalavraChaveDAO().carregarPalavraChave(palavraC have)); 
   } 
  } 
   
  return retorno;  
 } 
  
 public JSONObject incluirPalavraChaveNaArvore(JSONObject jsonObject) throws 
Exception { 
  String palavra = jsonObject.getString(PalavraChav eDAO.NOME); 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
  if(palavraChaveExistente(palavra)){ 
   throw new Exception( "Este descritor j· existe." ); 
  } else{ 
   jsonObject.put(PalavraChaveDAO. CODIGO, 
sequenciaControl.proximoCodigo(PalavraChaveDAO. NOME_TABELA)); 
   jsonObject = this.preencherFlagPalavraOrfa(jsonObject); 
    
   getPalavraChaveDAO().incluirPalavraChaveNaArvore (jsonObject);
    
   sequenciaControl.atualizaSequencia(PalavraChaveD AO.NOME_TABELA); 
   jsonObject = this.carregarPalavraChavePorCodigo(jsonObject); 
  } 
  return jsonObject; 
 } 
  
 public JSONObject gravarPalavraChave(JSONObject jsonObjec t) throws Exception 
{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject palavraComFlagOrfaPreenchida; 
  int codigoPalavraChave = jsonObject.getInt(PalavraChav eDAO.CODIGO); 
  if( this.palavraChaveExistente(codigoPalavraChave)){ 
   palavraComFlagOrfaPreenchida = 
this.preencherFlagPalavraOrfa(jsonObject); 
   this.atualizarPalavraChave(palavraComFlagOrfaPreenchida ); 
   
  } else{ 
   getPalavraChaveDAO().incluirPalavraChave(jsonObj ect); 
   SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
   sequenciaControl.atualizaSequencia(PalavraChaveD AO.NOME_TABELA); 
  } 
   
  retorno = this.carregarPalavraChavePorCodigo(jsonObject);   
  return retorno; 
 } 
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 public void atualizarPalavraChave (JSONObject jsonObject) throws Exception{ 
  if (! this.palavraPaiEhUmDosFilhos(jsonObject)){ 
   this.getPalavraChaveDAO().atualizarPalavraChave(jsonObj ect); 
   this.setarFlagOrfaoDosFilhos(jsonObject); 
  } else{ 
   throw new Exception( "O novo descritor pai escolhido encontra-se 
abaixo do descritor editado na hierarquia. Escolha outro na combo." ); 
  } 
   
 } 
  
 private boolean palavraPaiEhUmDosFilhos(JSONObject palavra) throws 
JSONException, SQLException{ 
  boolean retorno = false; 
  String strCodigoPalavraPai = 
palavra.getString(PalavraChaveDAO. PALAVRA_PAI); 
  if (!strCodigoPalavraPai.isEmpty()){ 
   int codigoPalavraPai = Integer. parseInt (strCodigoPalavraPai); 
   ArrayList<JSONObject> listaFilhos = 
this.getPalavrasChaveFilhasDeTodosOsNiveis(palavra); 
   for (JSONObject palavraFilha : listaFilhos){ 
    if (palavraFilha.getInt(PalavraChaveDAO. CODIGO) == 
codigoPalavraPai){ 
     retorno = true; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  return retorno; 
 } 
  
 public void setarFlagOrfaoDosFilhos(JSONObject palavra) throws JSONException, 
SQLException{ 
  JSONArray palavrasFilhas = new 
JSONArray( this.getPalavrasChaveFilhasDeTodosOsNiveis(palavra)); 
  if(palavrasFilhas.length()>0){ 
   this.getPalavraChaveDAO().setarFlagOrfaoDosFilhos(palav ra, 
palavrasFilhas); 
  }  
 } 
  
  
  
 private JSONObject preencherFlagPalavraOrfa(JSONObject jso nObject) throws 
JSONException, NumberFormatException, SQLException { 
   
     
  boolean existePai = true; 
  boolean palavraOrfa = true; 
  JSONObject palavra = jsonObject;   
  String codigoPalavraPai = "0" ; 
  while (existePai){ 
   if (palavra.has(PalavraChaveDAO. PALAVRA_PAI)){ 
    codigoPalavraPai = 
palavra.getString(PalavraChaveDAO. PALAVRA_PAI); 
   } else{ 
    palavraOrfa = true; 
    break; 
   } 
   if (codigoPalavraPai.isEmpty()){ 
    palavraOrfa = true; 
    break; 
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   } else if (codigoPalavraPai.equals( "-1" )){ 
    palavraOrfa = false; 
    break; 
   } else{ 
    palavra = 
this.getPalavraChaveDAO().carregarPalavraChave(Integer. parseInt (codigoPalavraPai)); 
   } 
  } 
   
  if (palavraOrfa){ 
   jsonObject.put(PalavraChaveDAO. PALAVRA_ORFA, "1" ); 
  } else{ 
   jsonObject.put(PalavraChaveDAO. PALAVRA_ORFA, "0" ); 
  } 
   
  return jsonObject; 
 } 
 public JSONObject carregarPalavraChave(JSONObject jsonObj ect) throws 
JSONException, SQLException{ 
  String nomePalavra; 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject(); 
   
  nomePalavra = jsonObject.getString(PalavraChaveDA O. NOME);  
  
  entidade = getPalavraChaveDAO().carregarPalavraCh ave(nomePalavra);
   
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarPalavraChavePorCodigo(JSONObjec t jsonObject) throws 
JSONException, SQLException{ 
  int codigoPalavra; 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject(); 
   
  codigoPalavra = jsonObject.getInt(PalavraChaveDAO . CODIGO);  
  
  entidade = getPalavraChaveDAO().carregarPalavraCh ave(codigoPalavra);
   
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  return retorno; 
 } 
 
 
 private boolean palavraChaveExistente(String nomePalavraChave) throws 
JSONException, SQLException{ 
  boolean palavraChaveExistente = false; 
   
   
   
  if (getPalavraChaveDAO().carregarPalavraChave(nomePal avraChave) != 
null){ 
   palavraChaveExistente = true; 
  } 
   
  return palavraChaveExistente;   



 
 
 
 
 
 

201 

   
 } 
  
 private boolean palavraChaveExistente( int codigoPalavraChave) throws 
JSONException, SQLException{ 
  boolean palavraChaveExistente = false; 
   
   
   
  if (getPalavraChaveDAO().carregarPalavraChave(codigoP alavraChave) != 
null){ 
   palavraChaveExistente = true; 
  } 
   
  return palavraChaveExistente;   
   
 } 
  
 public JSONObject sugerirPalavrasChave(JSONObject jsonObj ect) throws 
JSONException, SQLException { 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray palavrasChaveSugeridas = 
this.getPalavraChaveDAO().sugerirPalavrasChave(jsonObje ct); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. PALAVRAS_CHAVE_SUGERIDAS, 
palavrasChaveSugeridas); 
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarTelaPrincipal() throws JSONException, SQLException 
{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
this.getListaDePalavrasChave()); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONArray getListaDePalavrasChave() throws SQLException, 
JSONException{ 
  return this.getPalavraChaveDAO().getListaDePalavrasChave(); 
 } 
  
 public JSONArray getListaDePalavrasChaveParaArvoreFiltro( ) throws 
SQLException, JSONException {  
  return 
this.getPalavraChaveDAO().getListaDePalavrasChaveParaAr voreFiltro(); 
 } 
  
 public ArrayList<JSONObject> getPalavrasChaveFilhasDeTodo sOsNiveis(JSONObject 
palavra) throws JSONException, SQLException{   
  ArrayList<JSONObject> palavrasFilhas; 
   
  palavrasFilhas = 
this.getArrayListPalavrasFilhasDoPrimeiroNivel(palavra) ; 
  for ( int i=0; i<palavrasFilhas.size(); i++){ 
  
 palavrasFilhas.addAll( this.getPalavrasChaveFilhasDeTodosOsNiveis((JSONObject)
palavrasFilhas.get(i))); 
  }   
  return palavrasFilhas; 
   
 } 
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 public ArrayList<JSONObject> 
getPalavrasChaveFilhasNaoOrfasDeTodosOsNiveis(JSONO bject palavra) throws 
JSONException, SQLException{   
  ArrayList<JSONObject> palavrasFilhas; 
   
  palavrasFilhas = 
this.getArrayListPalavrasFilhasNaoOrfasDoPrimeiroNivel( palavra); 
  for ( int i=0; i<palavrasFilhas.size(); i++){ 
  
 palavrasFilhas.addAll( this.getPalavrasChaveFilhasNaoOrfasDeTodosOsNiveis((JSO
NObject)palavrasFilhas.get(i))); 
  }   
  return palavrasFilhas; 
   
 } 
  
  
  
 public ArrayList<JSONObject> 
getArrayListPalavrasFilhasDoPrimeiroNivel(JSONObjec t palavra) throws JSONException, 
SQLException { 
 
  return this.getPalavraChaveDAO().getArrayListPalavrasFilhas(pa lavra); 
 } 
  
 public ArrayList<JSONObject> 
getArrayListPalavrasFilhasNaoOrfasDoPrimeiroNivel(J SONObject palavra) throws 
JSONException, SQLException { 
 
  return 
this.getPalavraChaveDAO().getArrayListPalavrasFilhasNao Orfas(palavra); 
 } 
 public JSONObject excluirPalavraChave(JSONObject jsonObje ct) throws 
JSONException, SQLException { 
     
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject palavraCompleta = this.carregarPalavraChave(jsonObject); 
  ArrayList<JSONObject> listaDePalavras = 
this.getPalavrasChaveFilhasDeTodosOsNiveis(jsonObject);  
 
 listaDePalavras.add(palavraCompleta.getJSONObject( ComponentesRespostaEnumerat
ion. ENTIDADE.toString())); 
 
 this.getPalavraChaveDAO().excluirRelacionamentosPalavra sChaveRequisito( new 
JSONArray(listaDePalavras)); 
  this.getPalavraChaveDAO().excluirPalavrasChave( new 
JSONArray(listaDePalavras));         
  
  return retorno; 
 } 
  
 public boolean existeParentesco(JSONObject palavra1, JSONObject p alavra2) 
throws JSONException, SQLException{ 
  boolean retorno = false; 
   
  ArrayList<JSONObject> filhosPalavra1 = 
this.getPalavrasChaveFilhasDeTodosOsNiveis(palavra1); 
  ArrayList<JSONObject> filhosPalavra2 = 
this.getPalavrasChaveFilhasDeTodosOsNiveis(palavra2); 
  /*  
   * Testa  se  palavra1 È filha  de  palavra2  
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   */  
  for (JSONObject filho : filhosPalavra2){ 
   int codigoFilho = filho.getInt(PalavraChaveDAO. CODIGO); 
   int codigoPalavra1 = palavra1.getInt(PalavraChaveDAO. CODIGO); 
   if (codigoFilho == codigoPalavra1){ 
    retorno = true; 
    break; 
   } 
  } 
  /*  
   * Caso  palavra1 n„o seja  filha  de  palavra  2 Testa  se  palavra2 È filha  
de palavra1  
   */  
  if (!retorno){ 
   for (JSONObject filho : filhosPalavra1){ 
    int codigoFilho = filho.getInt(PalavraChaveDAO. CODIGO); 
    int codigoPalavra2 = 
palavra2.getInt(PalavraChaveDAO. CODIGO); 
    if (codigoFilho == codigoPalavra2){ 
     retorno = true; 
     break; 
    } 
   } 
  }   
   
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject substituirPalavraChave(JSONObject jsonO bject) throws 
Exception { 
   
  JSONObject palavraSubstituida = 
this.carregarPalavraChave(jsonObject).getJSONObject(Com ponentesRespostaEnumeration. E
NTIDADE.toString()); 
  JSONArray listaFilhos = new 
JSONArray( this.getArrayListPalavrasFilhasDoPrimeiroNivel(palavraS ubstituida)); 
  JSONObject palavraSubstituta = new JSONObject(); 
  palavraSubstituta.put(PalavraChaveDAO. CODIGO, 
jsonObject.getString(PalavraChaveDAO. PALAVRA_SUBSTITUTA)); 
  palavraSubstituta = 
this.carregarPalavraChavePorCodigo(palavraSubstituta).g etJSONObject(ComponentesRespo
staEnumeration. ENTIDADE.toString()); 
   
  if (!existeParentesco(palavraSubstituida, palavraSubs tituta)){ 
  
 this.getPalavraChaveDAO().prepararParaSubstituir(palavr aSubstituida, 
palavraSubstituta);  
  
 this.getPalavraChaveDAO().substituirPalavraChaveNosRequ isitos(palavraSubstitu
ida, palavraSubstituta); 
   if(listaFilhos.length() > 0){ 
   
 this.getPalavraChaveDAO().herdarPalavrasFilhas(palavraS ubstituta.getInt(Palav
raChaveDAO. CODIGO), listaFilhos);    
    this.setarFlagOrfaoDosFilhos(palavraSubstituta); 
   
   } 
  
 this.getPalavraChaveDAO().excluirPalavraChave(palavraSu bstituida); 
  } else{ 
   throw new Exception( "Um descritor n„o pode substituir outro com 
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o qual esteja relacionado hierarquicamente" ); 
  } 
   
  return this.carregarPalavraChavePorCodigo(palavraSubstituta); 
 } 
  
 public JSONObject carregarPalavrasChaveFilhasNaArvore(JSO NObject jsonObject) 
throws JSONException, SQLException { 
  boolean virgem = true; 
  String nomePalavra; 
  String codigoPalavra; 
  String numOcorrencias; 
  String palavraOrfa = "" ; 
  String codigoPalavraPai = jsonObject.getString(Pa lavraChaveDAO. CODIGO); 
  String url = 
jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. CONTEXTO_SITE.toString()); 
  ArrayList<JSONObject> palavrasFilhas = 
this.getArrayListPalavrasFilhasDoPrimeiroNivel(jsonObje ct); 
  StringBuffer javascriptRetorno = new StringBuffer( "{arrNode:[" ); 
  for(JSONObject palavra : palavrasFilhas){ 
   nomePalavra = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. NOME)); 
   codigoPalavra = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
   numOcorrencias = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. NUM_OCORRENCIAS)); 
   palavraOrfa = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. PALAVRA_ORFA)); 
   if (!virgem){ 
    javascriptRetorno.append( "," ); 
   } 
   virgem = false; 
  
 javascriptRetorno.append( "{objPar:{name:'" +codigoPalavra+ "',text:'" +nomePalav
ra+numOcorrencias+ "',open:false,reload:true,"  + 
     "url:'" +url+ "',icon : 
'images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif',icon2 : 
'images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif',"  + 
    
 "objeto:{pach_pkcd:'" +codigoPalavra+ "',pach_nm:'" +nomePalavra+ "',pach_fkcd_pa
lavrapai:'" +codigoPalavraPai+ "',pach_fl_orfa:'" +palavraOrfa+ "'}}}" );  
  
  } 
   
  javascriptRetorno.append( "]}" ); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. JAVASCRIPT_PALAVRAS_FILHAS, 
javascriptRetorno.toString()); 
  return retorno; 
 } 
  
 
  
  
 public void setPalavraChaveDAO(PalavraChaveDAO palavraChaveDAO ) { 
  this. palavraChaveDAO  = palavraChaveDAO; 
 } 
 
 public PalavraChaveDAO getPalavraChaveDAO() { 
  return palavraChaveDAO ; 
 } 
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} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PalavraChaveDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.palavrachave; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.dao.GenericDAO; 
import com.ufsc.requisito.RequisitoDAO; 
 
public class PalavraChaveDAO extends GenericDAO{ 
 public static final String NOME_TABELA = "palavra_chave" ; 
 public static final String CODIGO = "pach_pkcd" ; 
 public static final String NOME = "pach_nm" ;  
 public static final String PALAVRA_ORFA = "pach_fl_orfa" ; 
 public static final String PALAVRA_PAI = "pach_fkcd_palavrapai" ; 
 public static final String PALAVRA_SUBSTITUTA = 
"pach_fkcd_palavrasubstituta" ; 
 public static final String NUM_OCORRENCIAS = "pach_nr_ocorrencias" ; 
 public static final String PALAVRAS_CHAVE_SUGERIDAS = 
"palavrasChaveSugeridas" ;  
 public static final String LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE = "listaDePalavrasChave" ; 
 public static final String LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE_FILTRO = 
"listaDePalavrasChaveFiltro" ; 
  
 public static final String JAVASCRIPT_PALAVRAS_FILHAS = 
"javascriptPalavrasFilhas" ;  
  
  
  
 public PalavraChaveDAO(){ 
  super(); 
 } 
 
 public void incluirPalavraChaveNaArvore(JSONObject jsonObject)  throws 
JSONException, SQLException { 
  String nomePalavraChave = jsonObject.getString( NOME); 
  String codigoPalavraPai = jsonObject.getString( PALAVRA_PAI); 
  nomePalavraChave = nomePalavraChave.trim(); 
  nomePalavraChave = nomePalavraChave.toUpperCase() ; 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  if(!codigoPalavraPai.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
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   sql.append( PALAVRA_PAI); 
  }  
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(nomePalavraChave);   
  sql.append( "'" ); 
  if(!codigoPalavraPai.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(codigoPalavraPai); 
  }   
  sql.append( "," ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( PALAVRA_ORFA)); 
  sql.append( ")" ); 
   
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString());   
   
 } 
 
 public void incluirPalavraChave(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException  { 
  String nomePalavraChave = jsonObject.getString( NOME); 
  nomePalavraChave = nomePalavraChave.trim(); 
  nomePalavraChave = nomePalavraChave.toUpperCase() ; 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(nomePalavraChave);   
  sql.append( "','" ); 
  sql.append( "1" ); 
  sql.append( "')" ); 
   
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString());   
   
 } 
  
 public void atualizarPalavraChave(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException { 
  String codigoPalavraPai = jsonObject.getString( PALAVRA_PAI); 
  String nomePalavraChave = jsonObject.getString( NOME); 
  nomePalavraChave = nomePalavraChave.trim(); 
  nomePalavraChave = nomePalavraChave.toUpperCase() ; 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
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  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(nomePalavraChave); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( PALAVRA_ORFA)); 
  sql.append( "'" ); 
   
  if (!codigoPalavraPai.isEmpty()){ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( PALAVRA_PAI); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( PALAVRA_PAI)); 
  } else{ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( PALAVRA_PAI); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append( "NULL" ); 
  } 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
    
   
 } 
  
  
 public JSONObject carregarPalavraChave(String nomePalavra ) throws 
SQLException, JSONException{   
  JSONObject palavraChave = null;   
  nomePalavra = nomePalavra.trim(); 
  nomePalavra = nomePalavra.toUpperCase(); 
     
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(nomePalavra); 
  sql.append( "'" ); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
  } 
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  return palavraChave;   
   
 } 
  
 public JSONObject carregarPalavraChave( int codigoPalavraChave) throws 
SQLException, JSONException { 
  JSONObject palavraChave = null; 
  /*  
   *  
   SELECT 
pach_pkcd,pach_nm,pach_fl_orfa,pach_fkcd_palavrapai ,COUNT(pcrq_pfkcd_palavrachave) 
AS pach_nr_ocorrencias  
   FROM palavra_chave LEFT JOIN palavra_chave_requi sito ON 
pach_pkcd = pcrq_pfkcd_palavrachave  
   WHERE pach_pkcd = '7'  
   GROUP BY pach_pkcd,pach_nm,pach_fl_orfa,pach_fkc d_palavrapai  
   ORDER BY pach_pkcd  
   */  
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( "COUNT(" ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( ") AS " ); 
  sql.append( NUM_OCORRENCIAS); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "=" ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(codigoPalavraChave); 
  sql.append( "'" ); 
  sql.append( " GROUP BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   



 
 
 
 
 
 

209 

   int numOcorrencias = rs.getInt( NUM_OCORRENCIAS); 
   String ocorrencias = "" ; 
   if (numOcorrencias == 1){ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncia)" ; 
   } else{ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncias)" ; 
   } 
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   palavraChave.put( PALAVRA_ORFA, rs.getString( PALAVRA_ORFA)); 
   palavraChave.put( PALAVRA_PAI, rs.getString( PALAVRA_PAI)); 
   palavraChave.put( NUM_OCORRENCIAS, ocorrencias); 
  } 
   
  return palavraChave;   
 } 
 
 
 
 public JSONArray sugerirPalavrasChave(JSONObject jsonObje ct) throws 
SQLException, JSONException { 
   
  JSONArray listaDePalavrasChave = new JSONArray(); 
  JSONArray palavraChave; 
  String nomePalavraChave = jsonObject.getString(Pa lavraChaveDAO. NOME); 
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
  sql.append(nomePalavraChave); 
  sql.append( "%')" ); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){ 
   palavraChave = new JSONArray(); 
   palavraChave.put(rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put(rs.getString( NOME)); 
   listaDePalavrasChave.put(palavraChave); 
  } 
  return listaDePalavrasChave; 
 } 
 
 
 
 public JSONArray getListaDePalavrasChave() throws SQLException, JSONException 
{ 
   
  JSONArray listaDePalavrasChave = new JSONArray(); 
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  JSONObject palavraChave; 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( ",COUNT(" ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( ")" ); 
  sql.append( " AS " ); 
  sql.append( NUM_OCORRENCIAS); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE);
  
  sql.append( " GROUP BY " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( NOME); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){ 
    
   int numOcorrencias = rs.getInt( NUM_OCORRENCIAS); 
   String ocorrencias = "" ; 
   if (numOcorrencias == 1){ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncia)" ; 
   } else{ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncias)" ; 
   } 
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   palavraChave.put( NUM_OCORRENCIAS, ocorrencias); 
   palavraChave.put( PALAVRA_PAI, rs.getString( PALAVRA_PAI)); 
   palavraChave.put( PALAVRA_ORFA, rs.getString( PALAVRA_ORFA)); 
   listaDePalavrasChave.put(palavraChave); 
  } 
   
  
  return listaDePalavrasChave; 
 } 
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 public JSONArray getListaDePalavrasChaveParaArvoreFiltro( ) throws 
SQLException, JSONException { 
   
  JSONArray listaDePalavrasChave = new JSONArray(); 
  JSONObject palavraChave; 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( ",COUNT(" ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( ")" ); 
  sql.append( " AS " ); 
  sql.append( NUM_OCORRENCIAS); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE);
  
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append( " -1 " ); 
  sql.append( " GROUP BY " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( NOME); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){ 
    
   int numOcorrencias = rs.getInt( NUM_OCORRENCIAS); 
   String ocorrencias = "" ; 
   if (numOcorrencias == 1){ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncia)" ; 
   } else{ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncias)" ; 
   } 
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
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   palavraChave.put( NUM_OCORRENCIAS, ocorrencias); 
   palavraChave.put( PALAVRA_PAI, rs.getString( PALAVRA_PAI)); 
   palavraChave.put( PALAVRA_ORFA, rs.getString( PALAVRA_ORFA)); 
   listaDePalavrasChave.put(palavraChave); 
  } 
   
  
  return listaDePalavrasChave; 
 } 
 
 
 
 public void setarFlagOrfaoDosFilhos(JSONObject palavraPai, JSO NArray 
palavrasFilhas) throws SQLException, JSONException { 
  boolean virgem = true; 
  JSONObject palavra; 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(palavraPai.getString( PALAVRA_ORFA)); 
  sql.append( "'" );   
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " IN (" );   
   
  for ( int i = 0; i<palavrasFilhas.length(); i++){ 
   palavra = (JSONObject)palavrasFilhas.get(i); 
    if (!virgem){ 
     sql.append( "," ); 
    } 
    sql.append(palavra.getString(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
    virgem = false;   
   } 
    
   sql.append( ")" ); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
 }  
  
 public ArrayList<JSONObject> getArrayListPalavrasFilhasNa oOrfas(JSONObject 
palavra) throws JSONException, SQLException { 
  ArrayList<JSONObject> listaDePalavrasChave = new 
ArrayList<JSONObject>(); 
  JSONObject palavraChave; 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( " = " ); 
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  sql.append(palavra.getString( CODIGO)); 
  sql.append( " AND " ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append( "0" ); 
  sql.append( "'" ); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){ 
    
    
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put( NOME, rs.getString( NOME));    
   listaDePalavrasChave.add(palavraChave); 
  } 
   
  
  return listaDePalavrasChave; 
 } 
 
 public ArrayList<JSONObject> getArrayListPalavrasFilhas(J SONObject palavra) 
throws JSONException, SQLException { 
  ArrayList<JSONObject> listaDePalavrasChave = new 
ArrayList<JSONObject>(); 
  JSONObject palavraChave; 
  /*  
   *  
   SELECT pach_pkcd,pach_nm,COUNT(pcrq_pfkcd_palavr achave) AS 
pach_nr_ocorrencias  
   FROM palavra_chave LEFT JOIN palavra_chave_requi sito ON 
pach_pkcd = pcrq_pfkcd_palavrachave  
   WHERE pach_fkcd_palavrapai = 14  
   GROUP BY pach_pkcd,pach_nm  
   ORDER BY pach_pkcd  
   */  
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( " COUNT(" ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( ")" ); 
  sql.append( " AS " ); 
  sql.append( NUM_OCORRENCIAS); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
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  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(palavra.getString( CODIGO));   
  sql.append( " GROUP BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){ 
    
   int numOcorrencias = rs.getInt( NUM_OCORRENCIAS); 
   String ocorrencias = "" ; 
   if (numOcorrencias == 1){ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncia)" ; 
   } else{ 
    ocorrencias = " (" +numOcorrencias+ " ocorrÍncias)" ; 
   } 
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   palavraChave.put( NOME, rs.getString( NOME));   
   palavraChave.put( NUM_OCORRENCIAS, ocorrencias); 
   palavraChave.put( PALAVRA_ORFA, rs.getString( PALAVRA_ORFA)); 
   listaDePalavrasChave.add(palavraChave); 
  } 
   
  
  return listaDePalavrasChave; 
 } 
 
 
 
 public void excluirRelacionamentosPalavrasChaveRequisito(JSONA rray 
listaDePalavras) throws JSONException, SQLException { 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  JSONObject palavra; 
  boolean virgem = true; 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " in (" ); 
  for ( int i = 0; i<listaDePalavras.length(); i++){ 
   palavra = (JSONObject)listaDePalavras.get(i); 
    if (!virgem){ 
     sql.append( "," ); 
    } 
    sql.append(palavra.getString(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
    virgem = false;   
   } 
    
   sql.append( ")" ); 
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  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
   
 } 
 
 
 
 public void excluirPalavrasChave(JSONArray listaDePalavras) throws 
JSONException, SQLException { 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  JSONObject palavra; 
  boolean virgem = true; 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " in (" ); 
  for ( int i = 0; i<listaDePalavras.length(); i++){ 
   palavra = (JSONObject)listaDePalavras.get(i); 
    if (!virgem){ 
     sql.append( "," ); 
    } 
    sql.append(palavra.getString(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
    virgem = false;   
   } 
    
   sql.append( ")" ); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
   
   
 } 
  
 public void excluirPalavraChave(JSONObject palavraChave) throws 
JSONException, SQLException { 
  String codigoPalavra = palavraChave.getString( CODIGO); 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   
   
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoPalavra); 
    
    
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
   
   
 } 
 
 
 /**  
  * Substitui  uma  palavra  chave  por  outra  nos  requisitos .  
  * @param jsonObject  
  * @throws SQLException  
  * @throws JSONException  
  */  
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 public void substituirPalavraChaveNosRequisitos(JSONObject 
palavraSubstituida, JSONObject palavraSubstituta) throws SQLException, JSONException 
{ 
  String codigoPalavraSubstituida = palavraSubstitu ida.getString( CODIGO); 
  String codigoPalavraSubstituta = palavraSubstitut a.getString( CODIGO); 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoPalavraSubstituta); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoPalavraSubstituida); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
   
 } 
 
 
 
 public void herdarPalavrasFilhas( int codigoPalavraSubstituta, JSONArray 
listaFilhos) throws JSONException, SQLException { 
  boolean virgem = true; 
  JSONObject palavra; 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( PALAVRA_PAI); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoPalavraSubstituta); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " in (" ); 
  for ( int i = 0; i<listaFilhos.length(); i++){ 
   palavra = (JSONObject)listaFilhos.get(i); 
    if (!virgem){ 
     sql.append( "," ); 
    } 
    sql.append(palavra.getString(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
    virgem = false;   
   } 
    
   sql.append( ")" ); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
 } 
 
 
 /**  
  * Quando  ocorre  a substituicao  entre  duas  palavras  que  est „o relacionadas  a 
um mesmo requisito ,  
  * È lanÁada uma  exceÁ„o de  OK repetida . Este  mÈtodo serve para  remover os  
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relacionamentos  entre  a palavra  
  * que  ser · substituÌda e os  requisitos  com  os  quais  est · relacionada  a 
palavra  substitura . Deste  modo  o problema  
  * n„o ocorre .  
  */  
 public void prepararParaSubstituir(JSONObject palavraSubstitui da, JSONObject 
palavraSubstituta) throws JSONException, SQLException { 
  /*  
   * delete from palavra_chave_requisito where pcrq _pfkcd_palavrachave = 
SUBSTITUIDA and pcrq_pfkcd_requisito in (  
     (select pcrq_pfkcd_requisito from palavra_chav e_requisito where 
pcrq_pfkcd_palavrachave = SUBSTITUTA )  
   */  
  String codigoSubstituta = palavraSubstituta.getSt ring( CODIGO); 
  String codigoSubstituida = palavraSubstituida.get String( CODIGO); 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE  FROM " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoSubstituida); 
  sql.append( " AND " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
  sql.append( " IN " ); 
  sql.append( " (SELECT " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append(RequisitoDAO. PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoSubstituta); 
  sql.append( ")" ); 
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PalavraChaveModel.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.palavrachave; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
 
public class PalavraChaveModel { 
  
 private AcoesPalavraChaveEnumeration acoesEnum; 
 private String acao ; 
  
 private PalavraChaveControl palavraChaveControl ; 
  
 public PalavraChaveModel(){ 
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  setPalavraChaveControl( new PalavraChaveControl()); 
 } 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws Exception{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  acao  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
  acoesEnum = AcoesPalavraChaveEnumeration. getInstance ( acao ); 
   
  switch ( acoesEnum) { 
  case GRAVAR_PALAVRA_CHAVE: 
   retorno = 
getPalavraChaveControl().gravarPalavraChave(jsonObj ect); 
   break; 
    
  case SUGERIR_PALAVRA_CHAVE: 
   retorno = 
getPalavraChaveControl().sugerirPalavrasChave(jsonO bject); 
   break; 
    
  case CARREGAR_TELA_PRINCIPAL: 
   retorno = getPalavraChaveControl().carregarTelaP rincipal(); 
   break;  
    
  case EXCLUIR_PALAVRA_CHAVE: 
   retorno = 
getPalavraChaveControl().excluirPalavraChave(jsonOb ject); 
   break;  
    
  case SUBSTITUIR_PALAVRA_CHAVE: 
   retorno = 
getPalavraChaveControl().substituirPalavraChave(jso nObject); 
   break;   
    
  case INCLUIR_PALAVRA_CHAVE_NA_ARVORE: 
   retorno = 
getPalavraChaveControl().incluirPalavraChaveNaArvor e(jsonObject); 
   break;   
    
  case CARREGAR_PALAVRAS_CHAVE_FILHAS_NA_ARVORE: 
   retorno = 
getPalavraChaveControl().carregarPalavrasChaveFilha sNaArvore(jsonObject); 
   break;   
    
  default: 
   break; 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 public void setPalavraChaveControl(PalavraChaveControl usuario Control) { 
  this. palavraChaveControl  = usuarioControl; 
 } 
 
 public PalavraChaveControl getPalavraChaveControl() { 
  return palavraChaveControl ; 
 }  
  
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesProjetoEnumeration.java 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.projeto; 
public enum AcoesProjetoEnumeration { 
  
 EXCLUIR_PROJETO( "excluirProjeto" ), 
 CARREGAR_PROJETO( "carregarProjeto" ), 
 FILTRAR_PROJETOS( "filtrarProjetos" ), 
 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipalProjeto" ), 
 NOVO_PROJETO( "novoProjeto" ),  
 GRAVAR_PROJETO( "gravarProjeto" ); 
 
 private String acao ; 
 
 private AcoesProjetoEnumeration(String pAcao) 
 { 
  this. acao  = pAcao; 
 } 
 
 public static AcoesProjetoEnumeration getInstance(String pAcao) 
 { 
  for(AcoesProjetoEnumeration acao : AcoesProjetoEnumera tion. values ()) 
  { 
   if(acao.toString().equals(pAcao)) 
   { 
    return acao; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. acao ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ProjetoControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.projeto; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.sequencia.SequenciaControl; 
 
public class ProjetoControl { 
  
 private ProjetoDAO projetoDAO ;  
  
  
 public ProjetoControl(){ 
  setProjetoDAO( new ProjetoDAO());   
 } 
  
 public JSONObject gravarProjeto(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException{   
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  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeProjetos; 
  
  
  if(projetoExistente(jsonObject)){ 
   getProjetoDAO().atualizarProjeto(jsonObject); 
  } else{ 
   getProjetoDAO().incluirProjeto(jsonObject); 
   SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
   sequenciaControl.atualizaSequencia(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
  } 
    
  listaDeProjetos = getProjetoDAO().getListaDeProje tos(); 
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
    
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject novoProjeto() throws JSONException, SQLException{ 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
  int proximoCodigo; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
     
  proximoCodigo = sequenciaControl.proximoCodigo(Pr ojetoDAO. NOME_TABELA); 
  retorno.put(ProjetoDAO. CODIGO, proximoCodigo); 
  
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject excluirProjeto(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  JSONArray listaDeProjetos; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  int codigoProjeto; 
      
  codigoProjeto = jsonObject.getInt(ProjetoDAO. CODIGO); 
  getProjetoDAO().excluirProjeto(codigoProjeto); 
   
  listaDeProjetos = getProjetoDAO().getListaDeProje tos(); 
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
  
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarTelaPrincipal() throws JSONException, SQLException 
{   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
   
  JSONArray listaDeProjetos = this.getListaDeProjetos();   
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONArray getListaDeProjetos() throws SQLException, JSONException{ 
  return getProjetoDAO().getListaDeProjetos(); 
 } 
  
 public JSONObject filtrarProjetos(JSONObject jsonObject) throws 
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JSONException, SQLException {    
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  
  
  JSONArray listaDeProjetos = 
getProjetoDAO().filtrarProjetos(jsonObject);  
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarProjeto(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException { 
  int codigoProjeto; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  
  codigoProjeto = jsonObject.getInt(ProjetoDAO. CODIGO); 
  retorno = getProjetoDAO().carregarProjeto(codigoP rojeto); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public boolean projetoExistente(JSONObject jsonObject) throws SQLException, 
JSONException{ 
  boolean projetoExistente = false; 
  int codigoProjeto; 
   
  codigoProjeto = jsonObject.getInt(ProjetoDAO. CODIGO); 
  if (getProjetoDAO().carregarProjeto(codigoProjeto) !=  null){ 
   projetoExistente = true; 
  } 
   
  return projetoExistente; 
   
 } 
 
 private void setProjetoDAO(ProjetoDAO projetoDAO) { 
  this. projetoDAO  = projetoDAO; 
 } 
 
 private ProjetoDAO getProjetoDAO() { 
  return projetoDAO ; 
 } 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ProjetoDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.projeto; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.dao.GenericDAO; 
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public class ProjetoDAO extends GenericDAO{ 
  
 public static final String NOME_TABELA = "projeto" ; 
 public static final String CODIGO = "proj_pkcd" ; 
 public static final String NOME = "proj_nm" ; 
 public static final String DESCRICAO = "proj_ds" ; 
 public static final String LISTA_DE_PROJETOS = "listaDeProjetos" ;  
  
 public ProjetoDAO(){ 
  super(); 
 } 
 
 public void incluirProjeto(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "')" ); 
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
    
   
 } 
  
 public void atualizarProjeto(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException  { 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "'" ); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
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 } 
  
 public void excluirProjeto( int codigoProjeto) throws SQLException{ 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoProjeto); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
   
   
 } 
  
 public JSONArray getListaDeProjetos() throws SQLException, JSONException  { 
  JSONArray listaDeProjetos = new JSONArray(); 
  JSONObject projeto; 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   projeto = new JSONObject(); 
   projeto.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   projeto.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   listaDeProjetos.put(projeto); 
  } 
   
  
  return listaDeProjetos; 
 } 
  
 public JSONArray filtrarProjetos(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
  String codigoProjeto; 
  String nomeProjeto; 
   
  JSONArray listaDeProjetos = new JSONArray(); 
  JSONObject projeto; 
  
  codigoProjeto = jsonObject.getString( CODIGO); 
  nomeProjeto = jsonObject.getString( NOME); 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
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  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
   
  if (!nomeProjeto.isEmpty()){ 
   sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
   sql.append(nomeProjeto); 
   sql.append( "%')" ); 
    
   if (!codigoProjeto.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(codigoProjeto); 
   } 
  } else if (!codigoProjeto.isEmpty()){ 
   sql.append( " WHERE " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(codigoProjeto); 
  } 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   projeto = new JSONObject(); 
   projeto.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   projeto.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   listaDeProjetos.put(projeto); 
  } 
   
    
  return listaDeProjetos; 
 } 
  
 public JSONObject carregarProjeto( int codigoProjeto) throws SQLException, 
JSONException {  
  JSONObject projeto = null;  
    
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoProjeto); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
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  if(rs.next()){   
   projeto = new JSONObject(); 
   projeto.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   projeto.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   projeto.put( DESCRICAO, rs.getString( DESCRICAO)); 
  } 
   
  
  return projeto; 
 }  
  
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ProjetoModel.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.projeto; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
 
public class ProjetoModel { 
  
 private AcoesProjetoEnumeration acoesEnum; 
 private String acao ; 
  
 private ProjetoControl projetoControl ; 
  
 public ProjetoModel(){ 
  setProjetoControl( new ProjetoControl()); 
 } 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException{ 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  acao  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
  acoesEnum = AcoesProjetoEnumeration. getInstance ( acao ); 
   
  switch ( acoesEnum) { 
  case GRAVAR_PROJETO:    
   retorno = getProjetoControl().gravarProjeto(json Object); 
    
   break;   
  case NOVO_PROJETO: 
   retorno = getProjetoControl().novoProjeto(); 
   break;    
  case CARREGAR_TELA_PRINCIPAL: 
   retorno = getProjetoControl().carregarTelaPrinci pal(); 
   break;    
  case FILTRAR_PROJETOS: 
   retorno = getProjetoControl().filtrarProjetos(js onObject); 
   break; 
  case CARREGAR_PROJETO: 
   retorno = getProjetoControl().carregarProjeto(js onObject); 
   break; 
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  case EXCLUIR_PROJETO: 
   retorno = getProjetoControl().excluirProjeto(jso nObject); 
   break; 
    
  default: 
   break; 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 private void setProjetoControl(ProjetoControl projetoControl) {  
  this. projetoControl  = projetoControl; 
 } 
 
 private ProjetoControl getProjetoControl() { 
  return projetoControl ; 
 } 
  
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesRequisitoEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
 
public enum AcoesRequisitoEnumeration { 
 EXCLUIR_REQUISITO( "excluirRequisito" ), 
 CARREGAR_REQUISITO( "carregarRequisito" ), 
 FILTRAR_REQUISITOS( "filtrarRequisitos" ), 
 FILTRAR_REQUISITOS_POR_PALAVRA_CHAVE( "filtrarRequisitosPorPalavraChave" ), 
 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipalRequisito" ), 
 NOVO_REQUISITO( "novoRequisito" ), 
 GRAVAR_REQUISITO( "gravarRequisito" ),  
 CARREGAR_COMBO_PACOTES( "carregarComboPacotes" ),  
 CARREGAR_COMBO_CASOS_DE_USO( "carregarComboCasosDeUso" ), 
 CARREGAR_PALAVRAS_E_REQUISITOS_FILHOS_NA_ARVORE( "carregarPalavrasERequisitosF
ilhosNaArvore" ), 
 REUSAR_REQUISITO( "reusarRequisito" ), 
 FILTRAR_REQUISITOS_PARA_CODELABEL( "filtrarRequisitosParaCodeLabel" ), 
 BUSCA_CUSTOMIZADA( "buscaCustomizada" ); 
  
  
 
 private String requisito ; 
 
 private AcoesRequisitoEnumeration(String pRequisito) 
 { 
  this. requisito  = pRequisito; 
 } 
 
 public static AcoesRequisitoEnumeration getInstance(String pRequ isito) 
 { 
  for(AcoesRequisitoEnumeration requisito : 
AcoesRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(requisito.toString().equals(pRequisito)) 
   { 
    return requisito; 
   } 
  } 
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  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. requisito ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
public enum NivelAceitacaoRequisitoEnumeration { 
 IMPORTANTE( "importante" ), 
 ESSENCIAL( "essencial" ); 
  
 
 private String nivelAceitacaoRequisito ; 
 
 private NivelAceitacaoRequisitoEnumeration(String pNivelAc eitacaoRequisito) 
 { 
  this. nivelAceitacaoRequisito  = pNivelAceitacaoRequisito; 
 } 
 
 public static NivelAceitacaoRequisitoEnumeration getInstance(Str ing 
pNivelAceitacaoRequisito) 
 { 
  for(NivelAceitacaoRequisitoEnumeration nivelAceitacaoR equisito : 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
  
 if(nivelAceitacaoRequisito.toString().equals(pNivelAc eitacaoRequisito)) 
   { 
    return nivelAceitacaoRequisito; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
  
 public static String getValue(String pNivelAceitacaoRequisito){ 
  String retorno = null; 
  for(NivelAceitacaoRequisitoEnumeration nivelAceitacaoR equisito : 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
  
 if(nivelAceitacaoRequisito.toString().equals(pNivelAc eitacaoRequisito)) 
   { 
    switch (nivelAceitacaoRequisito) { 
    case IMPORTANTE: 
     retorno =  "Importante" ; 
     break; 
    case ESSENCIAL: 
     retorno =  "Essencial" ; 
     break; 
    default:      
     retorno = null; 
     break; 
    } 
   } 
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  } 
  return retorno; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. nivelAceitacaoRequisito ; 
 } 
 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RequisitoControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.text.ParseException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.casodeuso.CasoDeUsoControl; 
import com.ufsc.casodeuso.CasoDeUsoDAO; 
import com.ufsc.controle.ComponentesRespostaEnumeration; 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
import com.ufsc.pacote.PacoteControl; 
import com.ufsc.pacote.PacoteDAO; 
import com.ufsc.palavrachave.PalavraChaveControl; 
import com.ufsc.palavrachave.PalavraChaveDAO; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoControl; 
import com.ufsc.projeto.ProjetoDAO; 
import com.ufsc.sequencia.SequenciaControl; 
import com.ufsc.usuario.UsuarioControl; 
import com.ufsc.usuario.UsuarioDAO; 
import com.ufsc.utils.DateUtils; 
import com.ufsc.utils.JSEscape; 
 
public class RequisitoControl { 
  
 private RequisitoDAO requisitoDAO ; 
 private PalavraChaveControl palavraChaveControl ; 
  
  
  
 
 public RequisitoControl(){ 
  setRequisitoDAO( new RequisitoDAO()); 
  setPalavraChaveControl( new PalavraChaveControl()); 
 } 
 
 public JSONObject carregarTelaPrincipal() throws SQLException, JSONException 
{   
  ProjetoControl projetoControl;   
  PacoteControl pacoteControl; 
  CasoDeUsoControl casoDeUsoControl; 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject();    
  JSONArray listaDeProjetos; 
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  JSONArray listaDeCasosDeUso;  
  JSONArray listaDePacotes; 
  JSONArray listaDePalavrasChave; 
  JSONArray listaDePalavrasChaveFiltro; 
   
   
  projetoControl = new ProjetoControl(); 
  pacoteControl = new PacoteControl(); 
  casoDeUsoControl = new CasoDeUsoControl(); 
   
  listaDeCasosDeUso = casoDeUsoControl.getListaDeCa sosDeUso(); 
  
  listaDeProjetos = projetoControl.getListaDeProjet os(); 
  listaDePacotes = pacoteControl.getListaDePacotes( ); 
  listaDePalavrasChave = 
this.getPalavraChaveControl().getListaDePalavrasChavePa raArvoreFiltro(); 
  listaDePalavrasChaveFiltro = 
this.getPalavraChaveControl().getListaDePalavrasChave() ; 
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
  retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, listaDeCasosDeUso); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, 
this.getListaDeRequisitos()); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
listaDePalavrasChave); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE_FILTRO, 
listaDePalavrasChaveFiltro); 
   
  return retorno; 
 } 
 
 
 public JSONArray getListaDeRequisitos() throws SQLException, JSONException {
   
  return getRequisitoDAO().getListaDeRequisitos(); 
 } 
  
 public JSONObject carregarComboPacotes(JSONObject jsonObj ect) throws 
JSONException, SQLException { 
  PacoteControl pacoteControl = new PacoteControl(); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
  jsonObject.put(PacoteDAO. FK_PROJETO, 
jsonObject.getInt(RequisitoDAO. FK_PROJETO));    
   
  retorno = pacoteControl.filtrarPacotes(jsonObject ); 
   
  return retorno;   
 } 
  
 public JSONObject carregarComboCasosDeUso(JSONObject json Object) throws 
JSONException, SQLException { 
  CasoDeUsoControl casoDeUsoControl = new CasoDeUsoControl(); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
  jsonObject.put(CasoDeUsoDAO. FK_PACOTE, 
jsonObject.getInt(RequisitoDAO. FK_PACOTE));    
   
  retorno = casoDeUsoControl.filtrarCasosDeUso(json Object); 
   
  return retorno;   
 } 
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 public JSONObject carregarEstrutura() throws SQLException, JSONException {
   
  ProjetoControl projetoControl; 
  PacoteControl pacoteControl; 
  CasoDeUsoControl casoDeUsoControl; 
  UsuarioControl usuarioControl; 
   
  JSONArray listaDeProjetos; 
  JSONArray listaDePacotes; 
  JSONArray listaDeCasosDeUso; 
  JSONArray listaDeUsuarios; 
  JSONArray listaDePalavrasChave; 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
     
  projetoControl = new ProjetoControl(); 
  pacoteControl = new PacoteControl(); 
  casoDeUsoControl = new CasoDeUsoControl(); 
  usuarioControl = new UsuarioControl(); 
   
  listaDeProjetos = projetoControl.getListaDeProjet os(); 
  listaDePacotes = pacoteControl.getListaDePacotes( ); 
  listaDeCasosDeUso = casoDeUsoControl.getListaDeCa sosDeUso(); 
  listaDeUsuarios = usuarioControl.getListaDeUsuari os(); 
  listaDePalavrasChave = 
this.getPalavraChaveControl().getListaDePalavrasChave() ; 
   
  retorno.put(ProjetoDAO. LISTA_DE_PROJETOS, listaDeProjetos); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
  retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, listaDeCasosDeUso); 
  retorno.put(UsuarioDAO. LISTA_DE_USUARIOS, listaDeUsuarios); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
listaDePalavrasChave); 
   
   
  return retorno; 
   
 } 
  
 public JSONObject carregarEstruturaParaEdicao(JSONObject entidade) throws 
SQLException, JSONException{ 
  JSONObject filtro; 
  JSONObject retorno;   
  JSONArray listaDePacotes = null; 
  JSONArray listaDeCasosDeUso; 
  PacoteControl pacoteControl; 
  CasoDeUsoControl casoDeUsoControl;   
  String codigoPacote = null; 
  String codigoProjeto = entidade.getString(Requisi toDAO. FK_PROJETO); 
   
  pacoteControl = new PacoteControl(); 
  casoDeUsoControl = new CasoDeUsoControl(); 
  filtro = new JSONObject(); 
  retorno = this.carregarEstrutura(); 
   
  if (entidade.has(RequisitoDAO. FK_PACOTE)){ 
   codigoPacote = entidade.getString(RequisitoDAO. FK_PACOTE); 
   filtro.put(CasoDeUsoDAO. FK_PACOTE, codigoPacote); 
   listaDeCasosDeUso = 
casoDeUsoControl.filtrarCasosDeUso(filtro).getJSONA rray(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_
DE_USO); 
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   retorno.put(CasoDeUsoDAO. LISTA_DE_CASOS_DE_USO, 
listaDeCasosDeUso); 
  } 
   
  filtro.put(PacoteDAO. FK_PROJETO, codigoProjeto); 
  listaDePacotes = 
pacoteControl.filtrarPacotes(filtro).getJSONArray(P acoteDAO. LISTA_DE_PACOTES); 
  retorno.put(PacoteDAO. LISTA_DE_PACOTES, listaDePacotes); 
   
  
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject novoRequisito() throws JSONException, SQLException { 
  int proximoCodigo; 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl();   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject();   
   
  String dataHoje = new DateUtils().getHoje(); 
   
  proximoCodigo = 
sequenciaControl.proximoCodigo(RequisitoDAO. NOME_TABELA); 
  entidade.put(RequisitoDAO. CODIGO, proximoCodigo);   
  entidade.put(RequisitoDAO. DATA_CRIACAO, dataHoje); 
  entidade.put(RequisitoDAO. DATA_ALTERACAO, dataHoje); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstrutura()); 
   
  return retorno; 
   
 } 
  
 public JSONObject gravarRequisito(JSONObject jsonObject) throws Exception {
   
     
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeRequisitos; 
  JSONArray listaDePalavrasChave; 
   
 
 this.getRequisitoDAO().getConexao().getConnection().set AutoCommit( false); 
   
   
  listaDePalavrasChave = incluirPrepararPalavrasCha ve(jsonObject); 
  jsonObject.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
listaDePalavrasChave); 
   
  if(requisitoExistente(jsonObject)){     
  
  
 getRequisitoDAO().atualizarRequisitoERelacionament os(jsonObject); 
  } else{    
   getRequisitoDAO().incluirRequisitoERelacionament os(jsonObject); 
   SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
   sequenciaControl.atualizaSequencia(RequisitoDAO. NOME_TABELA); 
  } 
   
  this.getRequisitoDAO().getConexao().getConnection().com mit(); 
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 this.getRequisitoDAO().getConexao().getConnection().set AutoCommit( true); 
   
  listaDeRequisitos = this.getListaDeRequisitos(); 
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, listaDeRequisitos); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
this.getPalavraChaveControl().getListaDePalavrasChavePa raArvoreFiltro()); 
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONArray incluirPrepararPalavrasChave(JSONObject jsonObject) throws 
Exception{ 
   
  return 
this.getPalavraChaveControl().incluirPrepararPalavrasCh ave(jsonObject); 
 } 
  
 public JSONObject carregarRequisito(JSONObject jsonObject ) throws 
JSONException, SQLException { 
  int codigoRequisito; 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject(); 
   
   
  codigoRequisito = jsonObject.getInt(RequisitoDAO. CODIGO);   
  entidade = getRequisitoDAO().carregarRequisito(co digoRequisito); 
  entidade.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_RESPONSAVEIS, 
this.getListaResponsaveisRequisito(codigoRequisito));   
  entidade.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
this.getListaPalavrasChaveRequisito(codigoRequisito)); 
   
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstruturaParaEdicao(entidade)); 
   
  return retorno; 
   
 } 
  
 public JSONObject reusarRequisito(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException { 
  int codigoRequisitoReusado; 
  int proximoCodigo; 
  String nomeRequisitoReusado; 
  String dataHoje; 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject requisitoReusado = new JSONObject();   
  JSONObject novoRequisito; 
   
  codigoRequisitoReusado = jsonObject.getInt(Requis itoDAO. CODIGO); 
   
  requisitoReusado = 
getRequisitoDAO().carregarRequisito(codigoRequisito Reusado); 
  requisitoReusado.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_RESPONSAVEIS, 
this.getListaResponsaveisRequisito(codigoRequisitoReusa do));   
  requisitoReusado.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
this.getListaPalavrasChaveRequisito(codigoRequisitoReus ado)); 
  nomeRequisitoReusado = requisitoReusado.getString (RequisitoDAO. NOME); 
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  novoRequisito = requisitoReusado; 
   
  dataHoje = new DateUtils().getHoje();   
  proximoCodigo = 
sequenciaControl.proximoCodigo(RequisitoDAO. NOME_TABELA); 
   
  novoRequisito.put(RequisitoDAO. CODIGO, proximoCodigo);   
  novoRequisito.put(RequisitoDAO. DATA_CRIACAO, dataHoje); 
  novoRequisito.put(RequisitoDAO. DATA_ALTERACAO, dataHoje); 
  novoRequisito.put(RequisitoDAO. FK_REQUISITO_REUSADO, 
codigoRequisitoReusado); 
  novoRequisito.put(RequisitoDAO. NOME, nomeRequisitoReusado+ " 
(REUSADO)"); 
   
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
novoRequisito); 
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ESTRUTURA.toString(), 
this.carregarEstruturaParaEdicao(requisitoReusado)); 
   
  return retorno; 
 } 
 
 
 private JSONArray getListaResponsaveisRequisito( int codigoRequisito) throws 
SQLException, JSONException { 
  return 
this.getRequisitoDAO().getListaResponsaveisRequisito(co digoRequisito); 
 } 
  
 private JSONArray getListaPalavrasChaveRequisito( int codigoRequisito) throws 
SQLException, JSONException { 
  return 
this.getRequisitoDAO().getListaPalavrasChaveRequisito(c odigoRequisito); 
 } 
 
 private boolean requisitoExistente(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException { 
  boolean requisitoExistente = false; 
  int codigoRequisito; 
   
  codigoRequisito = jsonObject.getInt(RequisitoDAO. CODIGO); 
  if (getRequisitoDAO().carregarRequisito(codigoRequisi to) != null){ 
   requisitoExistente = true; 
  } 
  return requisitoExistente; 
   
 } 
  
 public JSONObject excluirRequisito(JSONObject jsonObject)  throws 
JSONException, SQLException { 
  JSONArray listaDeRequisitos; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  int codigoRequisito; 
      
  codigoRequisito = jsonObject.getInt(RequisitoDAO. CODIGO); 
  getRequisitoDAO().excluirRequisitoERelacionamento s(codigoRequisito); 
   
  listaDeRequisitos = getRequisitoDAO().getListaDeR equisitos(); 
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, listaDeRequisitos); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE, 
this.getPalavraChaveControl().getListaDePalavrasChavePa raArvoreFiltro()); 
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  return retorno; 
   
 } 
  
 public JSONObject filtrarRequisitos(JSONObject jsonObject ) throws 
JSONException, SQLException {   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
   
   
  JSONArray listaDeRequisitos = 
getRequisitoDAO().filtrarRequisitos(jsonObject);  
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, listaDeRequisitos); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject filtrarRequisitosPorPalavraChave(JSONOb ject jsonObject) 
throws JSONException, SQLException { 
  ArrayList<JSONObject> params = new ArrayList<JSONObject>(); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
  jsonObject.put(PalavraChaveDAO. NOME, 
jsonObject.get(RequisitoDAO. FILTRO_PALAVRA_CHAVE));  
  JSONObject palavraCompleta = 
palavraChaveControl .carregarPalavraChave(jsonObject); 
  if 
(palavraCompleta.has(ComponentesRespostaEnumeration . ENTIDADE.toString())){ 
   params = 
getPalavrasChaveFilhasNaoOrfas(palavraCompleta.getJ SONObject(ComponentesRespostaEnum
eration. ENTIDADE.toString())); 
  
 params.add(palavraCompleta.getJSONObject(Component esRespostaEnumeration. ENTID
ADE.toString())); 
   listaDeRequisitos = 
getRequisitoDAO().filtrarRequisitosPorPalavraChave( new JSONArray(params)); 
  } else{ 
   listaDeRequisitos = getRequisitoDAO().getListaDe Requisitos(); 
  } 
   
    
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, listaDeRequisitos); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject buscaCustomizada(JSONObject jsonObject)  throws 
JSONException, SQLException { 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
   
  listaDeRequisitos = 
this.getRequisitoDAO().buscaCustomizada(jsonObject); 
    
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, listaDeRequisitos); 
   
  return retorno; 
 } 
  
  
 private ArrayList<JSONObject> getPalavrasChaveFilhasNaoOrf as(JSONObject 
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palavra) throws JSONException, SQLException{ 
  return 
this.getPalavraChaveControl().getPalavrasChaveFilhasNao OrfasDeTodosOsNiveis(palavra)
; 
 } 
  
 public JSONObject filtrarRequisitosParaCodeLabel(JSONObje ct jsonObject) 
throws JSONException, SQLException { 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeRequisitos = 
this.getRequisitoDAO().filtrarRequisitosParaCodeLabel(j sonObject); 
  retorno.put(RequisitoDAO. LISTA_DE_REQUISITOS, listaDeRequisitos); 
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarPalavrasERequisitosFilhosNaArvo re(JSONObject 
jsonObject) throws JSONException, SQLException {  
   
  boolean virgem = true; 
  String nomePalavra; 
  String codigoPalavra; 
  String numOcorrencias;   
   
  String codigoRequisito; 
  String nomeRequisito; 
   
  String url = 
jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. CONTEXTO_SITE.toString()); 
  jsonObject = 
this.getPalavraChaveControl().carregarPalavraChavePorCo digo(jsonObject).getJSONObjec
t(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString()); 
  ArrayList<JSONObject> palavrasFilhas = 
this.getPalavraChaveControl().getArrayListPalavrasFilha sDoPrimeiroNivel(jsonObject); 
  JSONArray requisitosRelacionados = 
this.getRequisitoDAO().filtrarRequisitosPorPalavraChave ( new 
JSONArray().put(jsonObject)); 
  StringBuffer javascriptRetorno = new StringBuffer( "{arrNode:[" ); 
  for(JSONObject palavra : palavrasFilhas){ 
   nomePalavra = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. NOME)); 
   codigoPalavra = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
   numOcorrencias = 
JSEscape. escapeJavaScript (palavra.getString(PalavraChaveDAO. NUM_OCORRENCIAS)); 
 
   if (!virgem){ 
    javascriptRetorno.append( "," ); 
   } 
   virgem = false; 
  
 javascriptRetorno.append( "{objPar:{name:'" +codigoPalavra+ "',text:'" +nomePalav
ra+numOcorrencias+ "',open:false,reload:true,"  + 
     "url:'" +url+ "',icon : 
'images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif',icon2 : 
'images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif'}}" );    
  } 
   
  for( int i=0; i<requisitosRelacionados.length(); i++){ 
   codigoRequisito = 
JSEscape. escapeJavaScript (requisitosRelacionados.getJSONObject(i).getString( Requisit
oDAO.CODIGO)); 
   nomeRequisito = 
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JSEscape. escapeJavaScript (requisitosRelacionados.getJSONObject(i).getString( Requisit
oDAO.NOME)); 
    
   if (!virgem){ 
    javascriptRetorno.append( "," ); 
   } 
   virgem = false; 
    
  
 javascriptRetorno.append( "{objPar:{name:'" +codigoRequisito+ "',text:'Req. 
#" +codigoRequisito+ " - " +nomeRequisito+ "',open:false,"  + 
     "icon : 'images/imTreeview/puce.gif',icon2 : 
'images/imTreeview/puce.gif',info:'" +codigoRequisito+ "',onclick:'reusarReqViaArvore(
)'}}" ); 
  } 
   
  javascriptRetorno.append( "]}" ); 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  retorno.put(PalavraChaveDAO. JAVASCRIPT_PALAVRAS_FILHAS, 
javascriptRetorno.toString()); 
  return retorno;   
 } 
 
 public void setRequisitoDAO(RequisitoDAO requisitoDAO) { 
  this. requisitoDAO  = requisitoDAO; 
 } 
 
 public RequisitoDAO getRequisitoDAO() { 
  return requisitoDAO ; 
 } 
  
 public PalavraChaveControl getPalavraChaveControl() { 
  return palavraChaveControl ; 
 } 
 
 public void setPalavraChaveControl(PalavraChaveControl palavra ChaveControl) { 
  this. palavraChaveControl  = palavraChaveControl; 
 } 
 
  
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RequisitoDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.text.ParseException; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.casodeuso.CasoDeUsoDAO; 
import com.ufsc.dao.GenericDAO; 
import com.ufsc.dao.OperadoresSQLEnumeration; 
import com.ufsc.pacote.PacoteDAO; 
import com.ufsc.palavrachave.PalavraChaveDAO; 
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import com.ufsc.projeto.ProjetoDAO; 
import com.ufsc.usuario.UsuarioDAO; 
import com.ufsc.utils.DateUtils; 
 
public class RequisitoDAO extends GenericDAO{ 
 public static final String NOME_TABELA = "requisito" ; 
 public static final String NOME_TABELA_RESPONSAVEL_REQUISITO = 
"responsavel_requisito" ; 
 public static final String NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO = 
"palavra_chave_requisito" ; 
 public static final String CODIGO = "rqst_pkcd" ; 
 public static final String DATA_CRIACAO = "rqst_dt_criacao" ; 
 public static final String DATA_ALTERACAO = "rqst_dt_alteracao" ; 
 public static final String NOME = "rqst_nm" ; 
 public static final String TIPO = "rqst_cl_tipo" ; 
 public static final String NIVEL_ACEITACAO = "rqst_cl_nivelaceitacao" ; 
 public static final String STATUS = "rqst_cl_status" ;  
 public static final String FK_PROJETO = "rqst_fkcd_projeto" ; 
 public static final String FK_PACOTE = "rqst_fkcd_pacote" ; 
 public static final String FK_CASO_DE_USO = "rqst_fkcd_casodeuso" ; 
 public static final String FK_REQUISITO_REUSADO = "rqst_fkcd_reqreusado" ; 
 public static final String DESCRICAO = "rqst_ds" ; 
 public static final String JUSTIFICATIVA  = "rqst_ds_justificativa" ; 
  
 public static final String RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_RESPONSAVEL = 
"rsrq_pfkcd_responsavel" ; 
 public static final String RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_REQUISITO = 
"rsrq_pfkcd_requisito" ; 
  
 public static final String PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE = 
"pcrq_pfkcd_palavrachave" ; 
 public static final String PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO = 
"pcrq_pfkcd_requisito" ; 
  
 
  
 public static final String OPERACAO_DATA_CRIACAO = 
"operacao_rqst_dt_criacao" ; 
 public static final String OPERACAO_DATA_ALTERACAO = 
"operacao_rqst_dt_alteracao" ; 
  
 public static final String FILTRO_NOME_RESPONSAVEL = 
"filtro_rqst_nm_responsavel" ; 
 public static final String FILTRO_PALAVRA_CHAVE = 
"filtro_rqst_nm_palavrachave" ; 
  
 public static final String FILTRO_BUSCA_CUSTOMIZADA = 
"filtro_rqst_nm_buscacustomizada" ; 
 public static final String FILTRO_BUSCA_POR_NOME = 
"filtro_rqst_fl_buscapornome" ; 
 public static final String FILTRO_BUSCA_POR_DESCRICAO = 
"filtro_rqst_fl_buscapordescricao" ; 
 public static final String FILTRO_BUSCA_POR_JUSTIFICATIVA = 
"filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa" ; 
  
 /**  
  *  
  
  
 filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa.setCheck(fals e);  
  
  */  
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 public static final String LISTA_DE_REQUISITOS = "listaDeRequisitos" ; 
 public static final String LISTA_DE_RESPONSAVEIS = "listaDeResponsaveis" ; 
 public static final String LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE = "listaDePalavrasChave" ; 
   
  
  
  
  
  
 public RequisitoDAO(){ 
  super(); 
 } 
 
 public JSONArray getListaDeRequisitos() throws SQLException, JSONException {
   
  JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
  DateUtils dateUtils = new DateUtils(); 
  JSONObject requisito; 
   
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DATA_CRIACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DATA_ALTERACAO);  
  sql.append( "," ); 
  sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(PacoteDAO. NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME);  
  sql.append( "," ); 
  sql.append( TIPO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( STATUS); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " JOIN " ); 
  sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( FK_PACOTE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(PacoteDAO. CODIGO); 
  sql.append( " LEFT JOIN " ); 
  sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append(CasoDeUsoDAO. CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
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  sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   requisito = new JSONObject(); 
   requisito.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   requisito.put( NOME, rs.getString( NOME));    
   requisito.put( DATA_CRIACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_CRIACAO))); 
   requisito.put( DATA_ALTERACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_ALTERACAO))); 
   requisito.put(ProjetoDAO. NOME, rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
   requisito.put(PacoteDAO. NOME, rs.getString(PacoteDAO. NOME)); 
   requisito.put(CasoDeUsoDAO. NOME, 
rs.getString(CasoDeUsoDAO. NOME)); 
   requisito.put( TIPO, 
TipoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( TIPO))); 
   requisito.put( NIVEL_ACEITACAO, 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( NIVEL_ACEITACAO))); 
   requisito.put( STATUS, 
StatusRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( STATUS))); 
   listaDeRequisitos.put(requisito); 
  } 
    
    
  return listaDeRequisitos; 
 } 
 
 public void incluirRequisito(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException, ParseException { 
  String fkCasoDeUso = jsonObject.getString( FK_CASO_DE_USO); 
  String fkPacote = jsonObject.getString( FK_PACOTE); 
  String fkRequisitoReusado = jsonObject.getString( FK_REQUISITO_REUSADO); 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DATA_CRIACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DATA_ALTERACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( TIPO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( STATUS);   
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  if (!fkPacote.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
  } 
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  if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
  } 
  if (!fkRequisitoReusado.isEmpty()){ 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( FK_REQUISITO_REUSADO); 
  } 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( JUSTIFICATIVA ); 
   
  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DATA_CRIACAO)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DATA_ALTERACAO));   
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( TIPO)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NIVEL_ACEITACAO)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( STATUS));   
  sql.append( "'," ); 
  sql.append(jsonObject.getString( FK_PROJETO)); 
   
  if (!fkPacote.isEmpty()){ 
   sql.append( " , " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_PACOTE)); 
  }   
  if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
   sql.append( " , " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_CASO_DE_USO)); 
  } 
  if (!fkRequisitoReusado.isEmpty()){ 
   sql.append( " , " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_REQUISITO_REUSADO)); 
  } 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( JUSTIFICATIVA )); 
  sql.append( "'" ); 
  sql.append( ")" ); 
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
 } 
  
 public void incluirResponsaveisRequisito(JSONArray listaDeResp onsaveis, int 
codigoRequisito) throws SQLException, JSONException { 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  JSONObject responsavel; 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  for ( int i=0; i<listaDeResponsaveis.length(); i++){ 
   responsavel = listaDeResponsaveis.getJSONObject( i); 
   sql = new StringBuffer(); 
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   sql.append( "INSERT INTO " ); 
   sql.append( NOME_TABELA_RESPONSAVEL_REQUISITO); 
   sql.append( " (" ); 
   sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_RESPONSAVEL); 
   sql.append( ") VALUES (" ); 
   sql.append(codigoRequisito); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(responsavel.getInt(UsuarioDAO. CODIGO)); 
   sql.append( ")" ); 
    
   stmt.addBatch(sql.toString()); 
  } 
  stmt.executeBatch();  
 } 
  
 public void incluirPalavrasChaveRequisito(JSONArray listaDePal avrasChave, int 
codigoRequisito) throws SQLException, JSONException { 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  JSONObject palavraChave; 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  for ( int i=0; i<listaDePalavrasChave.length(); i++){ 
   palavraChave = listaDePalavrasChave.getJSONObjec t(i); 
   sql = new StringBuffer(); 
   sql.append( "INSERT INTO " ); 
   sql.append( NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
   sql.append( " (" ); 
   sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
   sql.append( ") VALUES (" ); 
   sql.append(codigoRequisito); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(palavraChave.getInt(PalavraChaveDAO. CODIGO)); 
   sql.append( ")" ); 
    
   stmt.addBatch(sql.toString()); 
  } 
  stmt.executeBatch();  
 } 
  
 public void incluirRequisitoERelacionamentos(JSONObject jsonOb ject) throws 
JSONException, SQLException, ParseException{ 
  JSONArray listaDeResponsaveis = 
jsonObject.getJSONArray( LISTA_DE_RESPONSAVEIS); 
  JSONArray listaDePalavrasChave = 
jsonObject.getJSONArray( LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE); 
  int codigoRequisito = jsonObject.getInt( CODIGO); 
   
  this.incluirRequisito(jsonObject); 
  this.incluirResponsaveisRequisito(listaDeResponsaveis, 
codigoRequisito); 
  this.incluirPalavrasChaveRequisito(listaDePalavrasChave , 
codigoRequisito); 
 } 
  
 public void excluirRequisitoERelacionamentos( int codigoRequisito) throws 
SQLException { 
  this.getConexao().getConnection().setAutoCommit( false); 
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  this.excluirResponsaveisRequisito(codigoRequisito); 
  this.excluirPalavrasChaveRequisito(codigoRequisito); 
  this.excluirRequisito(codigoRequisito); 
   
  this.getConexao().getConnection().commit(); 
  this.getConexao().getConnection().setAutoCommit( true); 
   
 } 
  
 public void excluirResponsaveisRequisito( int codigoRequisito) throws 
SQLException{ 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA_RESPONSAVEL_REQUISITO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoRequisito); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
 } 
  
 public void excluirPalavrasChaveRequisito( int codigoRequisito) throws 
SQLException{ 
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoRequisito); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
 } 
  
 public void excluirRequisito( int codigoRequisito) throws SQLException { 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoRequisito); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
 } 
 
 public void atualizarRequisitoERelacionamentos(JSONObject json Object) throws 
SQLException, JSONException{ 
  DateUtils dateUtils = new DateUtils(); 
  int codigoRequisito = jsonObject.getInt( CODIGO); 
  JSONArray listaDeResponsaveis = 
jsonObject.getJSONArray( LISTA_DE_RESPONSAVEIS); 
  JSONArray listaDePalavrasChave = 
jsonObject.getJSONArray( LISTA_DE_PALAVRAS_CHAVE); 
  jsonObject.put( DATA_ALTERACAO, dateUtils.getHoje()); 
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  this.excluirResponsaveisRequisito(codigoRequisito); 
  this.excluirPalavrasChaveRequisito(codigoRequisito); 
  this.atualizarRequisito(jsonObject); 
  this.incluirResponsaveisRequisito(listaDeResponsaveis, 
codigoRequisito); 
  this.incluirPalavrasChaveRequisito(listaDePalavrasChave , 
codigoRequisito); 
   
   
 } 
  
 public void atualizarRequisito(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException { 
 
  String fkCasoDeUso = jsonObject.getString( FK_CASO_DE_USO); 
  String fkPacote = jsonObject.getString( FK_PACOTE); 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( DATA_CRIACAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DATA_CRIACAO)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( DATA_ALTERACAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DATA_ALTERACAO)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( TIPO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( TIPO)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NIVEL_ACEITACAO)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( STATUS); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( STATUS)); 
   
  sql.append( "', " ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getString( FK_PROJETO)); 
   
  if (!fkPacote.isEmpty()){ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_PACOTE)); 
  } else{ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = NULL" );     
  }   
   
  if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
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   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(jsonObject.getString( FK_CASO_DE_USO)); 
  } else{ 
   sql.append( ", " ); 
   sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
   sql.append( " = NULL" );     
  }   
  sql.append( ", " ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( DESCRICAO)); 
  sql.append( "', " ); 
  sql.append( JUSTIFICATIVA ); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( JUSTIFICATIVA )); 
  sql.append( "'" ); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
  
   
 } 
 
 public JSONObject carregarRequisito( int codigoRequisito) throws SQLException, 
JSONException {   
  JSONObject requisito = null; 
  DateUtils dateUtils = new DateUtils(); 
      
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DATA_CRIACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DATA_ALTERACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( TIPO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( STATUS);   
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PROJETO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_PACOTE); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( FK_REQUISITO_REUSADO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( DESCRICAO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( JUSTIFICATIVA ); 
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  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoRequisito); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   
   requisito = new JSONObject(); 
   requisito.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   requisito.put( DATA_CRIACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_CRIACAO))); 
   requisito.put( DATA_ALTERACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_ALTERACAO))); 
   requisito.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   requisito.put( TIPO, rs.getString( TIPO)); 
   requisito.put( NIVEL_ACEITACAO, rs.getString( NIVEL_ACEITACAO)); 
   requisito.put( STATUS, rs.getString( STATUS)); 
   requisito.put( FK_PROJETO, rs.getString( FK_PROJETO)); 
   requisito.put( FK_PACOTE, rs.getString( FK_PACOTE)); 
   requisito.put( FK_CASO_DE_USO, rs.getString( FK_CASO_DE_USO)); 
   requisito.put( FK_REQUISITO_REUSADO, 
rs.getString( FK_REQUISITO_REUSADO)); 
   requisito.put( DESCRICAO, rs.getString( DESCRICAO)); 
   requisito.put( JUSTIFICATIVA , rs.getString( JUSTIFICATIVA )); 
  } 
    
    
  return requisito;   
   
 } 
  
public JSONArray filtrarRequisitosPorPalavraChave(JSONArr ay listaDePalavras) throws 
JSONException, SQLException {   
 DateUtils dateUtils = new DateUtils();  
 JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
 JSONObject requisito; 
 
 /*  
  *  select distinct (rqst_pkcd), 
rqst_nm,rqst_nm,rqst_dt_criacao,rqst_dt_alteracao,p roj_nm,pcte_nm,caus_nm,rqst_cl_ti
po,rqst_cl_nivelaceitacao,rqst_cl_status   
  *  from palavra_chave JOIN palavra_chave_requisit o  ON pach_pkcd = 
pcrq_pfkcd_palavrachave  
  JOIN requisito  ON pcrq_pfkcd_requisito = rqst_pkcd  
  JOIN projeto  ON rqst_fkcd_projeto = proj_pkcd  
  LEFT JOIN pacote  ON rqst_fkcd_pacote = pcte_pkcd  
  LEFT JOIN caso_de_uso ON caus_pkcd = rqst_fkcd_ca sodeuso  
  where pach_nm in ('SETE', 'SEIS') and pach_fl_orf a = '0'  
  */  
 
 StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
 sql.append( "SELECT DISTINCT(" ); 
 sql.append( CODIGO); 
 sql.append( ")," ); 
 sql.append( NOME); 
 sql.append( "," ); 
 sql.append( DATA_CRIACAO); 
 sql.append( "," ); 
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 sql.append( DATA_ALTERACAO);  
 sql.append( "," ); 
 sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
 sql.append( "," ); 
 sql.append(PacoteDAO. NOME); 
 sql.append( "," ); 
 sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME);  
 sql.append( "," ); 
 sql.append( TIPO); 
 sql.append( "," ); 
 sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
 sql.append( "," ); 
 sql.append( STATUS); 
 sql.append( " FROM " );  
 sql.append(PalavraChaveDAO. NOME_TABELA); 
 sql.append( " JOIN " ); 
 sql.append( NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
 sql.append( " ON " ); 
 sql.append(PalavraChaveDAO. CODIGO); 
 sql.append( " = " ); 
 sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE);  
 sql.append( " JOIN " ); 
 sql.append( NOME_TABELA); 
 sql.append( " ON " ); 
 sql.append( CODIGO); 
 sql.append( " = " ); 
 sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO);  
 sql.append( " JOIN " ); 
 sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
 sql.append( " ON " ); 
 sql.append( FK_PROJETO); 
 sql.append( " = " ); 
 sql.append(ProjetoDAO. CODIGO);  
 sql.append( " LEFT JOIN " ); 
 sql.append(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
 sql.append( " ON " ); 
 sql.append( FK_PACOTE); 
 sql.append( " = " ); 
 sql.append(PacoteDAO. CODIGO); 
 sql.append( " LEFT JOIN " ); 
 sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME_TABELA); 
 sql.append( " ON " ); 
 sql.append(CasoDeUsoDAO. CODIGO); 
 sql.append( " = " ); 
 sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
  
 if (listaDePalavras.length()>0){ 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append(PalavraChaveDAO. PALAVRA_ORFA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append( "0" ); 
  sql.append( "' AND " ); 
  sql.append(PalavraChaveDAO. NOME); 
  sql.append( " IN (" ); 
  boolean virgem = true; 
  JSONObject palavra; 
  for ( int i = 0; i<listaDePalavras.length(); i++){ 
  palavra = (JSONObject)listaDePalavras.get(i); 
   if (!virgem){ 
    sql.append( "," ); 
   } 
   sql.append( "'" +palavra.getString(PalavraChaveDAO. NOME)+ "'" ); 
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   virgem = false;   
  } 
   
  sql.append( ")" ); 
 } 
  
  
 sql.append( " ORDER BY " ); 
 sql.append( CODIGO); 
  
 Statement stmt = getConexao().getConnection().crea teStatement(); 
 ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString()); 
  
 while(rs.next()){   
  requisito = new JSONObject(); 
  requisito.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
  requisito.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
  requisito.put( DATA_CRIACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_CRIACAO))); 
  requisito.put( DATA_ALTERACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_ALTERACAO))); 
  requisito.put(ProjetoDAO. NOME, rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
  requisito.put(PacoteDAO. NOME, rs.getString(PacoteDAO. NOME)); 
  requisito.put(CasoDeUsoDAO. NOME, rs.getString(CasoDeUsoDAO. NOME)); 
  requisito.put( TIPO, 
TipoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( TIPO))); 
  requisito.put( NIVEL_ACEITACAO, 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( NIVEL_ACEITACAO))); 
  requisito.put( STATUS, 
StatusRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( STATUS))); 
  listaDeRequisitos.put(requisito); 
 } 
  
  
 return listaDeRequisitos; 
} 
 
 public JSONArray filtrarRequisitos(JSONObject jsonObject)  throws 
JSONException, SQLException { 
  String codigoRequisito = "" ; 
  String nomeRequisito = "" ; 
  String fkProjeto = "" ; 
  String fkPacote = "" ; 
  String fkCasoDeUso = "" ; 
  String dataCriacao = "" ; 
  String dataAlteracao = "" ; 
  String operacaoDataCriacao = "" ; 
  String operacaoDataAlteracao = "" ; 
  String nomeResponsavel = "" ; 
   
  TipoRequisitoEnumeration tipoEnum = null; 
  NivelAceitacaoRequisitoEnumeration nivelAceitacao Enum = null; 
  StatusRequisitoEnumeration statusEnum = null; 
   
   
  DateUtils dateUtils = new DateUtils(); 
  JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
  JSONObject requisito; 
   
   if(jsonObject.has( CODIGO)){ 
    codigoRequisito = jsonObject.getString( CODIGO); 
   } 
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   if(jsonObject.has( NOME)){ 
    nomeRequisito = jsonObject.getString( NOME); 
   } 
   if(jsonObject.has( FK_PROJETO)){ 
    fkProjeto = jsonObject.getString( FK_PROJETO); 
   } 
   if(jsonObject.has( FK_PACOTE)){ 
    fkPacote = jsonObject.getString( FK_PACOTE); 
   } 
   if(jsonObject.has( FK_CASO_DE_USO)){ 
    fkCasoDeUso = jsonObject.getString( FK_CASO_DE_USO); 
   } 
   if(jsonObject.has( DATA_CRIACAO)){ 
    dataCriacao = jsonObject.getString( DATA_CRIACAO); 
   } 
   if(jsonObject.has( DATA_ALTERACAO)){ 
    dataAlteracao = jsonObject.getString( DATA_ALTERACAO); 
   } 
   if(jsonObject.has( OPERACAO_DATA_CRIACAO)){ 
    operacaoDataCriacao = 
jsonObject.getString( OPERACAO_DATA_CRIACAO); 
   } 
   if(jsonObject.has( OPERACAO_DATA_ALTERACAO)){ 
    operacaoDataAlteracao = 
jsonObject.getString( OPERACAO_DATA_ALTERACAO); 
   } 
   if(jsonObject.has( FILTRO_NOME_RESPONSAVEL)){ 
    nomeResponsavel = 
jsonObject.getString( FILTRO_NOME_RESPONSAVEL); 
   } 
   if(jsonObject.has( TIPO)){ 
    tipoEnum = 
TipoRequisitoEnumeration. getInstance (jsonObject.getString( TIPO));   
  
   } 
   if(jsonObject.has( NIVEL_ACEITACAO)){ 
    nivelAceitacaoEnum = 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. getInstance (jsonObject.getString( NIVEL_ACEITACAO)
);     
   } 
   if(jsonObject.has( STATUS)){ 
    statusEnum = 
StatusRequisitoEnumeration. getInstance (jsonObject.getString( STATUS));  
   
   } 
   StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   sql.append( "SELECT " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( DATA_CRIACAO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( DATA_ALTERACAO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(PacoteDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( TIPO); 
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   sql.append( "," ); 
   sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( STATUS); 
   sql.append( " FROM " ); 
   sql.append( NOME_TABELA); 
   sql.append( " JOIN " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_PROJETO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
   sql.append( " LEFT JOIN " ); 
   sql.append(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(PacoteDAO. CODIGO); 
   sql.append( " LEFT JOIN " ); 
   sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(CasoDeUsoDAO. CODIGO); 
    
   if (!nomeResponsavel.isEmpty()){ 
    sql.append( " JOIN " ); 
    sql.append( NOME_TABELA_RESPONSAVEL_REQUISITO); 
    sql.append( " ON " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
    sql.append( " JOIN " ); 
    sql.append(UsuarioDAO. NOME_TABELA); 
    sql.append( " ON " ); 
    sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_RESPONSAVEL); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(UsuarioDAO. CODIGO);  
   } 
    
    
   if (!nomeRequisito.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(nomeRequisito); 
    sql.append( "%')" ); 
     
    if (!codigoRequisito.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( CODIGO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(codigoRequisito); 
    } 
     
    if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PROJETO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkProjeto); 
    } 
    if (!fkPacote.isEmpty()){ 
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     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PACOTE); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkPacote); 
    } 
    if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkCasoDeUso); 
    }     
    if (tipoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( TIPO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(tipoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
     
   } else if (!codigoRequisito.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
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    sql.append(codigoRequisito); 
     
    if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PROJETO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkProjeto); 
    }     
    if (!fkPacote.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PACOTE); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkPacote); 
    } 
    if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkCasoDeUso); 
    } 
    if (tipoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( TIPO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(tipoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
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     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (!fkProjeto.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( FK_PROJETO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkProjeto); 
     
    if (!fkPacote.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_PACOTE); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkPacote); 
    } 
    if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkCasoDeUso); 
    } 
    if (tipoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( TIPO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(tipoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
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     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (!fkPacote.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( FK_PACOTE); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkPacote); 
     
    if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(fkCasoDeUso); 
    } 
    if (tipoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( TIPO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(tipoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
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     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (!fkCasoDeUso.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(fkCasoDeUso); 
     
    if (tipoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( TIPO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(tipoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if(tipoEnum != null){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( TIPO); 
    sql.append( " = ('" ); 
    sql.append(tipoEnum.toString()); 
    sql.append( "')" ); 
     
    if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
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     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (nivelAceitacaoEnum != null){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
    sql.append( " = ('" ); 
    sql.append(nivelAceitacaoEnum.toString()); 
    sql.append( "')" ); 
     
    if (statusEnum != null){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( STATUS); 
     sql.append( " = ('" ); 
     sql.append(statusEnum.toString()); 
     sql.append( "')" ); 
    } 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
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     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (statusEnum != null){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( STATUS); 
    sql.append( " = ('" ); 
    sql.append(statusEnum.toString()); 
    sql.append( "')" ); 
    if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_CRIACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataCriacao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } else if (!dataCriacao.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( DATA_CRIACAO); 
   
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataCriacao)); 
    sql.append( "'" ); 
    sql.append(dataCriacao); 
    sql.append( "'" ); 
     
    if (!dataAlteracao.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( DATA_ALTERACAO); 
    
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
     sql.append( "'" ); 
     sql.append(dataAlteracao); 
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     sql.append( "'" ); 
    } 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
     
   } else if (!dataAlteracao.isEmpty()) { 
    sql.append( " WHERE " ); 
    sql.append( DATA_ALTERACAO); 
   
 sql.append(OperadoresSQLEnumeration. getValue (operacaoDataAlteracao)); 
    sql.append( "'" ); 
    sql.append(dataAlteracao); 
    sql.append( "'" ); 
    if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
     sql.append( " AND UPPER(" ); 
     sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(nomeResponsavel); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
   } 
   else if (!nomeResponsavel.isEmpty()) { 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append(UsuarioDAO. NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(nomeResponsavel); 
    sql.append( "%')" ); 
   } 
    
   sql.append( " ORDER BY " ); 
   sql.append( CODIGO); 
    
   Statement stmt = getConexao().getConnection().cr eateStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString()) ; 
    
   while(rs.next()){   
    requisito = new JSONObject(); 
    requisito.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
    requisito.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
    requisito.put( DATA_CRIACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_CRIACAO))); 
    requisito.put( DATA_ALTERACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_ALTERACAO))); 
    requisito.put(ProjetoDAO. NOME, 
rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
    requisito.put(PacoteDAO. NOME, 
rs.getString(PacoteDAO. NOME)); 
    requisito.put(CasoDeUsoDAO. NOME, 
rs.getString(CasoDeUsoDAO. NOME)); 
    requisito.put( TIPO, 
TipoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( TIPO))); 
    requisito.put( NIVEL_ACEITACAO, 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( NIVEL_ACEITACAO))); 
    requisito.put( STATUS, 
StatusRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( STATUS))); 
    listaDeRequisitos.put(requisito); 
   } 
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  return listaDeRequisitos; 
 } 
 
 public JSONArray getListaResponsaveisRequisito( int codigoRequisito) throws 
SQLException, JSONException { 
  JSONArray listaDeResponsaveis = new JSONArray(); 
  JSONObject responsavel; 
   
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_RESPONSAVEL); 
  sql.append( " AS " ); 
  sql.append(UsuarioDAO. CODIGO); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA_RESPONSAVEL_REQUISITO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoRequisito); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( RESPONSAVEL_REQUISITO_FK_RESPONSAVEL); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   responsavel = new JSONObject(); 
   responsavel.put(UsuarioDAO. CODIGO, 
rs.getInt(UsuarioDAO. CODIGO));    
   listaDeResponsaveis.put(responsavel); 
  } 
  return listaDeResponsaveis; 
 } 
 
 public JSONArray getListaPalavrasChaveRequisito( int codigoRequisito) throws 
SQLException, JSONException { 
  JSONArray listaDePalavrasChave = new JSONArray(); 
  JSONObject palavraChave; 
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append(PalavraChaveDAO. NOME); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA_PALAVRA_CHAVE_REQUISITO); 
  sql.append( " JOIN " ); 
  sql.append(PalavraChaveDAO. NOME_TABELA); 
  sql.append( " ON " ); 
  sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_PALAVRA_CHAVE); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(PalavraChaveDAO. CODIGO); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( PALAVRA_CHAVE_REQUISITO_FK_REQUISITO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoRequisito); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append(PalavraChaveDAO. NOME); 
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  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   palavraChave = new JSONObject(); 
   palavraChave.put(PalavraChaveDAO. NOME, 
rs.getString(PalavraChaveDAO. NOME));    
   listaDePalavrasChave.put(palavraChave); 
  } 
  return listaDePalavrasChave; 
 } 
 
 public JSONArray filtrarRequisitosParaCodeLabel(JSONObjec t jsonObject) throws 
SQLException, JSONException { 
   
  String codigoRequisito = "" ; 
  String nomeRequisito = "" ; 
   
   
  JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
  JSONArray requisito; 
   
   if(jsonObject.has( CODIGO)){     
    codigoRequisito = jsonObject.getString( CODIGO); 
    /*  
     * Quando  o cÛdigo foi  preenchido , tenta  converter o 
cÛdigo para  inteiro , se  n„o conseguir  preenche  a  
     * string com  "vazio " para  que  n„o ocorra  exceÁ„o com  a 
query.  
     */  
    if(!codigoRequisito.isEmpty()){ 
     try{ 
      Integer. parseInt (codigoRequisito); 
     } catch (NumberFormatException e) { 
      codigoRequisito = "-1" ; 
     } 
    } 
     
   } 
   if(jsonObject.has( NOME)){ 
    nomeRequisito = jsonObject.getString( NOME); 
   } 
    
    
   StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   sql.append( "SELECT " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( " FROM " ); 
   sql.append( NOME_TABELA); 
   sql.append( " WHERE " ); 
   sql.append( TIPO); 
   sql.append( " = '" ); 
  
 sql.append(TipoRequisitoEnumeration. REQUISITO_DE_NEGOCIO.toString()); 
   sql.append( "'" ); 
    
   if (!nomeRequisito.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND UPPER(" ); 
    sql.append( NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
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    sql.append(nomeRequisito); 
    sql.append( "%')" ); 
     
    if (!codigoRequisito.isEmpty()){ 
     sql.append( " AND " ); 
     sql.append( CODIGO); 
     sql.append( " = " ); 
     sql.append(codigoRequisito); 
    } 
   } else if (!codigoRequisito.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(codigoRequisito); 
   } 
    
   sql.append( " ORDER BY " ); 
   sql.append( CODIGO); 
    
   Statement stmt = getConexao().getConnection().cr eateStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString()) ; 
    
   while(rs.next()){   
    requisito = new JSONArray(); 
    requisito.put(rs.getInt( CODIGO)); 
    requisito.put(rs.getString( NOME)); 
    listaDeRequisitos.put(requisito); 
   } 
  return listaDeRequisitos; 
 } 
 
 public JSONArray buscaCustomizada(JSONObject jsonObject) throws SQLException, 
JSONException { 
  String filtroBuscaCustomizada = "" ; 
  String buscaPorNome = "" ; 
  String buscaPorDescricao = "" ; 
  String buscaPorJustificativa = "" ; 
   
   
   
  DateUtils dateUtils = new DateUtils(); 
  JSONArray listaDeRequisitos = new JSONArray(); 
  JSONObject requisito; 
   
   if(jsonObject.has( FILTRO_BUSCA_CUSTOMIZADA)){ 
    filtroBuscaCustomizada = 
jsonObject.getString( FILTRO_BUSCA_CUSTOMIZADA); 
    filtroBuscaCustomizada = filtroBuscaCustomizada .trim(); 
   } 
   if(jsonObject.has( FILTRO_BUSCA_POR_NOME)){ 
    buscaPorNome = 
jsonObject.getString( FILTRO_BUSCA_POR_NOME); 
   } 
   if(jsonObject.has( FILTRO_BUSCA_POR_DESCRICAO)){ 
    buscaPorDescricao = 
jsonObject.getString( FILTRO_BUSCA_POR_DESCRICAO); 
   } 
   if(jsonObject.has( FILTRO_BUSCA_POR_JUSTIFICATIVA)){ 
    buscaPorJustificativa = 
jsonObject.getString( FILTRO_BUSCA_POR_JUSTIFICATIVA); 
   } 
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   StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   sql.append( "SELECT " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( DATA_CRIACAO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( DATA_ALTERACAO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(PacoteDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( TIPO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( NIVEL_ACEITACAO); 
   sql.append( "," ); 
   sql.append( STATUS); 
   sql.append( " FROM " ); 
   sql.append( NOME_TABELA); 
   sql.append( " JOIN " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_PROJETO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(ProjetoDAO. CODIGO); 
   sql.append( " LEFT JOIN " ); 
   sql.append(PacoteDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_PACOTE); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(PacoteDAO. CODIGO); 
   sql.append( " LEFT JOIN " ); 
   sql.append(CasoDeUsoDAO. NOME_TABELA); 
   sql.append( " ON " ); 
   sql.append( FK_CASO_DE_USO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(CasoDeUsoDAO. CODIGO); 
    
    
   if(buscaPorNome.equals( "1" )){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( NOME); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(filtroBuscaCustomizada); 
    sql.append( "%')" ); 
     
    if (buscaPorDescricao.equals( "1" )){ 
     sql.append( " OR UPPER(" ); 
     sql.append( DESCRICAO); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(filtroBuscaCustomizada); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
    if (buscaPorJustificativa.equals( "1" )){ 
     sql.append( " OR UPPER(" ); 
     sql.append( JUSTIFICATIVA ); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(filtroBuscaCustomizada); 
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     sql.append( "%')" ); 
    } 
         
   } else if (buscaPorDescricao.equals( "1" )){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( DESCRICAO); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(filtroBuscaCustomizada); 
    sql.append( "%')" );     
     
    if (buscaPorJustificativa.equals( "1" )){ 
     sql.append( " OR UPPER(" ); 
     sql.append( JUSTIFICATIVA ); 
     sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
     sql.append(filtroBuscaCustomizada); 
     sql.append( "%')" ); 
    } 
     
   } else if (buscaPorJustificativa.equals( "1" )){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( JUSTIFICATIVA ); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(filtroBuscaCustomizada); 
    sql.append( "%')" ); 
   } 
    
    
    
   sql.append( " ORDER BY " ); 
   sql.append( CODIGO); 
    
   Statement stmt = getConexao().getConnection().cr eateStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString()) ; 
    
   while(rs.next()){   
    requisito = new JSONObject(); 
    requisito.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
    requisito.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
    requisito.put( DATA_CRIACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_CRIACAO))); 
    requisito.put( DATA_ALTERACAO, 
dateUtils.formatarData(rs.getDate( DATA_ALTERACAO))); 
    requisito.put(ProjetoDAO. NOME, 
rs.getString(ProjetoDAO. NOME)); 
    requisito.put(PacoteDAO. NOME, 
rs.getString(PacoteDAO. NOME)); 
    requisito.put(CasoDeUsoDAO. NOME, 
rs.getString(CasoDeUsoDAO. NOME)); 
    requisito.put( TIPO, 
TipoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( TIPO))); 
    requisito.put( NIVEL_ACEITACAO, 
NivelAceitacaoRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( NIVEL_ACEITACAO))); 
    requisito.put( STATUS, 
StatusRequisitoEnumeration. getValue (rs.getString( STATUS))); 
    listaDeRequisitos.put(requisito); 
   } 
    
   
  return listaDeRequisitos; 
 } 
 
} 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RequisitoModel.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.text.ParseException; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
 
public class RequisitoModel { 
  
 private AcoesRequisitoEnumeration acoesEnum; 
 private String acao ; 
  
 private RequisitoControl requisitoControl ; 
  
 public RequisitoModel(){ 
  setRequisitoControl( new RequisitoControl()); 
 } 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws Exception{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  acao  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
  acoesEnum = AcoesRequisitoEnumeration. getInstance ( acao ); 
   
  switch ( acoesEnum) { 
   
  case CARREGAR_TELA_PRINCIPAL: 
   retorno = getRequisitoControl().carregarTelaPrin cipal(); 
   break;    
    
  case CARREGAR_COMBO_PACOTES: 
   retorno = 
getRequisitoControl().carregarComboPacotes(jsonObje ct); 
   break; 
    
  case CARREGAR_COMBO_CASOS_DE_USO: 
   retorno = 
getRequisitoControl().carregarComboCasosDeUso(jsonO bject); 
   break; 
    
  case NOVO_REQUISITO: 
   retorno = getRequisitoControl().novoRequisito();  
   break;  
    
  case GRAVAR_REQUISITO: 
   retorno = getRequisitoControl().gravarRequisito( jsonObject); 
   break; 
    
  case CARREGAR_REQUISITO: 
   retorno = getRequisitoControl().carregarRequisit o(jsonObject); 
   break;  
    
  case EXCLUIR_REQUISITO: 
   retorno = getRequisitoControl().excluirRequisito (jsonObject); 
   break;  
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  case FILTRAR_REQUISITOS: 
   retorno = getRequisitoControl().filtrarRequisito s(jsonObject); 
   break;  
    
  case FILTRAR_REQUISITOS_POR_PALAVRA_CHAVE: 
   retorno = 
getRequisitoControl().filtrarRequisitosPorPalavraCh ave(jsonObject); 
   break;  
    
  case FILTRAR_REQUISITOS_PARA_CODELABEL: 
   retorno = 
getRequisitoControl().filtrarRequisitosParaCodeLabe l(jsonObject); 
   break;  
    
  case CARREGAR_PALAVRAS_E_REQUISITOS_FILHOS_NA_ARVORE: 
   retorno = 
getRequisitoControl().carregarPalavrasERequisitosFi lhosNaArvore(jsonObject); 
   break;  
    
  case REUSAR_REQUISITO: 
   retorno = getRequisitoControl().reusarRequisito( jsonObject); 
   break;  
    
  case BUSCA_CUSTOMIZADA: 
   retorno = getRequisitoControl().buscaCustomizada (jsonObject); 
   break;  
    
  default: 
   break; 
  } 
  return retorno; 
 }  
   
 
 
 public void setRequisitoControl(RequisitoControl requisitoCont rol) { 
  this. requisitoControl  = requisitoControl; 
 } 
 
 public RequisitoControl getRequisitoControl() { 
  return requisitoControl ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
StatusRequisitoEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
public enum StatusRequisitoEnumeration { 
 AGUARDANDO_APROVACAO( "aguardando_aprovacao" ), 
 APROVADO( "aprovado" ), 
 CANCELADO( "cancelado" ); 
 
 private String statusRequisito ; 
 
 private StatusRequisitoEnumeration(String pStatusRequisito ) 
 { 
  this. statusRequisito  = pStatusRequisito; 
 } 
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 public static StatusRequisitoEnumeration getInstance(String pSta tusRequisito) 
 { 
  for(StatusRequisitoEnumeration statusRequisito : 
StatusRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(statusRequisito.toString().equals(pStatusRequisito )) 
   { 
    return statusRequisito; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
  
 public static String getValue(String pStatusRequisito){ 
  String retorno = null; 
  for(StatusRequisitoEnumeration statusRequisito : 
StatusRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(statusRequisito.toString().equals(pStatusRequisito )) 
   { 
    switch (statusRequisito) { 
    case AGUARDANDO_APROVACAO: 
     retorno =  "Ag. aprovaÁ„o" ; 
     break; 
    case APROVADO: 
     retorno =  "Aprovado" ; 
     break; 
    case CANCELADO: 
     retorno =  "Cancelado" ; 
     break; 
    default:      
     retorno = null; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. statusRequisito ; 
 } 
 
} 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TipoRequisitoEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.requisito; 
 
public enum TipoRequisitoEnumeration { 
 REQUISITO_DE_SISTEMA( "requisito_de_sistema" ), 
 REQUISITO_DE_NEGOCIO( "requisito_de_negocio" ), 
 REQUISITO_NAO_FUNCIONAL( "requisito_nao_funcional" ); 
 
 private String tipoRequisito ; 
 
 private TipoRequisitoEnumeration(String pTipoRequisito) 
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 { 
  this. tipoRequisito  = pTipoRequisito; 
 } 
 
 public static TipoRequisitoEnumeration getInstance(String pTipoR equisito) 
 { 
  for(TipoRequisitoEnumeration tipoRequisito : 
TipoRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(tipoRequisito.toString().equals(pTipoRequisito)) 
   { 
    return tipoRequisito; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
  
 public static String getValue(String pTipoRequisito){ 
  String retorno = null; 
  for(TipoRequisitoEnumeration tipoRequisito : 
TipoRequisitoEnumeration. values ()) 
  { 
   if(tipoRequisito.toString().equals(pTipoRequisito)) 
   { 
    switch (tipoRequisito) { 
    case REQUISITO_DE_SISTEMA: 
     retorno =  "Req. de sistema" ; 
     break; 
    case REQUISITO_DE_NEGOCIO: 
     retorno =  "Req. de negÛcio" ; 
     break; 
    case REQUISITO_NAO_FUNCIONAL: 
     retorno =  "Req. n„o funcional" ; 
     break; 
 
    default:      
     retorno = null; 
     break; 
    } 
     
   } 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. tipoRequisito ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SequenciaControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.sequencia; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
public class SequenciaControl { 
  
 private SequenciaDAO sequenciaDAO ; 
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 public SequenciaControl(){ 
  setSequenciaDAO( new SequenciaDAO()); 
 } 
  
 public int proximoCodigo(String nomeTabela) throws SQLException{ 
  return getSequenciaDAO().proximoCodigo(nomeTabela); 
 } 
  
 public void atualizaSequencia(String nomeTabela) throws SQLException{ 
  getSequenciaDAO().atualizaSequencia(nomeTabela); 
 } 
 
 public void setSequenciaDAO(SequenciaDAO sequenciaDAO) { 
  this. sequenciaDAO  = sequenciaDAO; 
 } 
 
 public SequenciaDAO getSequenciaDAO() { 
  return sequenciaDAO ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SequenciaDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.sequencia; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import com.ufsc.conexao.Conexao; 
 
public class SequenciaDAO { 
  
 public static final String NOME_TABELA = "sequencia" ; 
 public static final String COLUNA_NOME_TABELA = "sequ_pknm_tabela" ; 
 public static final String PROXIMO_CODIGO = "sequ_cd_proximo" ; 
  
 private Conexao conexao ; 
  
 public SequenciaDAO(){ 
  setConexao( new Conexao()); 
 } 
  
 
  
 public int proximoCodigo(String nomeTabela) throws SQLException{ 
  int proximoCodigo = 0; 
   
    
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( PROXIMO_CODIGO); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( COLUNA_NOME_TABELA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(nomeTabela); 
  sql.append( "'" ); 
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  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
    
  if (rs.next()){ 
   proximoCodigo = rs.getInt( PROXIMO_CODIGO); 
  } else{ 
   this.criaSequencia(nomeTabela); 
   proximoCodigo = 1; 
  } 
    
   
  return proximoCodigo; 
 } 
  
 private void criaSequencia(String nomeTabela) throws SQLException{ 
     
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
   
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( COLUNA_NOME_TABELA); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( PROXIMO_CODIGO); 
  sql.append( ") VALUES ('" ); 
  sql.append(nomeTabela); 
  sql.append( "'," ); 
  sql.append(1); 
  sql.append( ")" ); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString());    
      
    
 } 
  
 public void atualizaSequencia(String nomeTabela) throws SQLException { 
  int codigoAtual = this.proximoCodigo(nomeTabela); 
   
   
   StringBuffer sql = new StringBuffer();   
   sql.append( "UPDATE " ); 
   sql.append( NOME_TABELA); 
   sql.append( " SET " ); 
   sql.append( PROXIMO_CODIGO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(++codigoAtual); 
   sql.append( " WHERE " ); 
   sql.append( COLUNA_NOME_TABELA); 
   sql.append( " = '" ); 
   sql.append(nomeTabela); 
   sql.append( "'" ); 
   
   Statement stmt = getConexao().getConnection().cr eateStatement(); 
   stmt.executeUpdate(sql.toString()); 
   
 } 
  
 public void setConexao(Conexao conexao) { 
  this. conexao  = conexao; 
 } 
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 public Conexao getConexao() { 
  return conexao ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AcoesUsuarioEnumeration.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.usuario; 
 
 
public enum AcoesUsuarioEnumeration { 
 EXCLUIR_USUARIO( "excluirUsuario" ), 
 CARREGAR_USUARIO( "carregarUsuario" ), 
 FILTRAR_USUARIOS( "filtrarUsuarios" ), 
 CARREGAR_TELA_PRINCIPAL( "carregarTelaPrincipalUsuario" ), 
 NOVO_USUARIO( "novoUsuario" ), 
 EFETUAR_LOGIN( "efetuarLogin" ), 
 GRAVAR_USUARIO( "gravarUsuario" ),  
 EFETUAR_LOGOFF( "efetuarLogoff" );  
  
 
 private String usuario ; 
 
 private AcoesUsuarioEnumeration(String pUsuario) 
 { 
  this. usuario  = pUsuario; 
 } 
 
 public static AcoesUsuarioEnumeration getInstance(String pUsuari o) 
 { 
  for(AcoesUsuarioEnumeration usuario : AcoesUsuarioEnum eration. values ()) 
  { 
   if(usuario.toString().equals(pUsuario)) 
   { 
    return usuario; 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String toString()  
 { 
  return this. usuario ; 
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UsuarioControl.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.usuario; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
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import com.ufsc.controle.ComponentesRespostaEnumeration; 
import com.ufsc.controle.ObjetosEnumeration; 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
import com.ufsc.sequencia.SequenciaControl; 
 
public class UsuarioControl { 
  
 private UsuarioDAO usuarioDAO ; 
  
  
 public UsuarioControl(){ 
  setUsuarioDAO( new UsuarioDAO()); 
 } 
 
 public JSONObject carregarTelaPrincipal() throws JSONException, SQLException 
{     
  JSONObject retorno = new JSONObject();     
  JSONArray listaDeUsuarios;        
  listaDeUsuarios = this.getListaDeUsuarios();   
  retorno.put(UsuarioDAO. LISTA_DE_USUARIOS, listaDeUsuarios);  
  
   
  return retorno; 
 } 
 
 
 public JSONArray getListaDeUsuarios() throws SQLException, JSONException{
   
  return getUsuarioDAO().getListaDeUsuarios();   
 } 
  
  
  
 public JSONObject novoUsuario() throws JSONException, SQLException{ 
  int proximoCodigo; 
  SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl();   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject();   
        
  proximoCodigo = sequenciaControl.proximoCodigo(Us uarioDAO. NOME_TABELA); 
  entidade.put(UsuarioDAO. CODIGO, proximoCodigo);    
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade);    
   
   
  return retorno;  
   
  
 } 
  
 public JSONObject gravarUsuario(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException {   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONArray listaDeUsuarios; 
   
   
  if(usuarioExistente(jsonObject)){ 
   getUsuarioDAO().atualizarUsuario(jsonObject); 
  } else{ 
   getUsuarioDAO().incluirUsuario(jsonObject); 
   SequenciaControl sequenciaControl = new SequenciaControl(); 
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   sequenciaControl.atualizaSequencia(UsuarioDAO. NOME_TABELA); 
  } 
    
  listaDeUsuarios = getUsuarioDAO().getListaDeUsuar ios(); 
  retorno.put(UsuarioDAO. LISTA_DE_USUARIOS, listaDeUsuarios);  
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject carregarUsuario(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException{ 
  int codigoUsuario; 
   
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  JSONObject entidade = new JSONObject(); 
   
  codigoUsuario = jsonObject.getInt(UsuarioDAO. CODIGO);  
  
  entidade = getUsuarioDAO().carregarUsuario(codigo Usuario);   
  retorno.put(ComponentesRespostaEnumeration. ENTIDADE.toString(), 
entidade); 
   
  return retorno; 
 } 
 
 
 private boolean usuarioExistente(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException{ 
  boolean usuarioExistente = false; 
  int codigoUsuario; 
   
  codigoUsuario = jsonObject.getInt(UsuarioDAO. CODIGO); 
  if (getUsuarioDAO().carregarUsuario(codigoUsuario) !=  null){ 
   usuarioExistente = true; 
  } 
   
  return usuarioExistente;   
 } 
  
 public JSONObject excluirUsuario(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException{ 
  JSONArray listaDeUsuarios; 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  int codigoUsuario; 
      
  codigoUsuario = jsonObject.getInt(UsuarioDAO. CODIGO); 
  getUsuarioDAO().excluirCasoDeUso(codigoUsuario); 
   
  listaDeUsuarios = getUsuarioDAO().getListaDeUsuar ios(); 
  retorno.put(UsuarioDAO. LISTA_DE_USUARIOS, listaDeUsuarios); 
   
  return retorno; 
 } 
  
 public JSONObject filtrarUsuarios(JSONObject jsonObject) throws 
JSONException, SQLException{   
  JSONObject retorno = new JSONObject();   
   
  JSONArray listaDeUsuarios = 
getUsuarioDAO().filtrarUsuarios(jsonObject);  
  retorno.put(UsuarioDAO. LISTA_DE_USUARIOS, listaDeUsuarios); 
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  return retorno;   
 } 
  
 public JSONObject efetuarLogin(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException, Exception {   
  String login = jsonObject.getString(UsuarioDAO. LOGIN); 
  String senha = jsonObject.getString(UsuarioDAO. SENHA); 
   
  JSONObject usuarioLogado = this.autenticaUsuario(login, senha); 
     
  return usuarioLogado; 
 } 
  
 /**  
  *  
  * @param login  
  * @param senha  
  * @return Caso encontre o usuario retorna um JSONObject carr egado com ele. 
Caso contr·rio retorna null.  
  * @throws SQLException  
  * @throws JSONException  
  */  
 private JSONObject autenticaUsuario(String login, String s enha) throws 
SQLException, JSONException{ 
  return this.getUsuarioDAO().autenticaUsuario(login, senha); 
 } 
  
 
 public void setUsuarioDAO(UsuarioDAO usuarioDAO) { 
  this. usuarioDAO  = usuarioDAO; 
 } 
 
 public UsuarioDAO getUsuarioDAO() { 
  return usuarioDAO ; 
 } 
 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UsuarioDAO.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.usuario; 
 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.dao.GenericDAO; 
 
public class UsuarioDAO extends GenericDAO{ 
 public static final String NOME_TABELA = "usuario" ; 
 public static final String CODIGO = "usua_pkcd" ; 
 public static final String NOME = "usua_nm" ; 
 public static final String LOGIN = "usua_nm_login" ; 
 public static final String SENHA = "usua_nm_senha" ; 
 public static final String ADMINISTRADOR = "usua_fl_administrador" ; 
 public static final String LISTA_DE_USUARIOS = "listaDeUsuarios" ; 
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 public UsuarioDAO(){ 
  super(); 
 } 
 
 public JSONArray getListaDeUsuarios() throws SQLException, JSONException{
   
  JSONArray listaUsuarios = new JSONArray(); 
  JSONObject usuario; 
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( LOGIN); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   usuario = new JSONObject(); 
   usuario.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   usuario.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   usuario.put( LOGIN, rs.getString( LOGIN)); 
    
   listaUsuarios.put(usuario); 
  } 
   
  
  return listaUsuarios; 
 } 
 
 public void incluirUsuario(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException  { 
    
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "INSERT INTO " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " (" ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( LOGIN); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( SENHA);   
  sql.append( "," ); 
  sql.append( ADMINISTRADOR);  
  sql.append( ") VALUES (" ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
  sql.append( ",'" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( LOGIN)); 
  sql.append( "','" ); 
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  sql.append(jsonObject.getString( SENHA)); 
  sql.append( "','" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( ADMINISTRADOR)); 
  sql.append( "')" ); 
  
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString());   
   
 } 
  
 public void atualizarUsuario(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException{      
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "UPDATE " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " SET " ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( NOME)); 
  sql.append( "' , " ); 
  sql.append( LOGIN); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( LOGIN)); 
  sql.append( "', " ); 
  sql.append( SENHA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( SENHA)); 
  sql.append( "', " ); 
  sql.append( ADMINISTRADOR); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(jsonObject.getString( ADMINISTRADOR)); 
  sql.append( "'" );    
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(jsonObject.getInt( CODIGO)); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.executeUpdate(sql.toString());     
 } 
 
 public JSONObject carregarUsuario( int codigoUsuario) throws SQLException, 
JSONException{   
  JSONObject usuario = null; 
   
     
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( LOGIN); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( SENHA); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( ADMINISTRADOR); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
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  sql.append(codigoUsuario); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   
   usuario = new JSONObject(); 
   usuario.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   usuario.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   usuario.put( LOGIN, rs.getString( LOGIN)); 
   usuario.put( SENHA, rs.getString( SENHA)); 
   usuario.put( ADMINISTRADOR, rs.getString( ADMINISTRADOR)); 
  
  } 
    
   
  return usuario;   
   
 } 
 
 public void excluirCasoDeUso( int codigoUsuario) throws SQLException { 
  
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "DELETE FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( " = " ); 
  sql.append(codigoUsuario); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  stmt.execute(sql.toString()); 
 } 
 
 public JSONArray filtrarUsuarios(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException{ 
  String codigoUsuario = "" ; 
  String nomeUsuario = "" ; 
  String login = "" ; 
   
  JSONArray listaDeUsuarios = new JSONArray(); 
  JSONObject usuario; 
   
  if(jsonObject.has( CODIGO)){ 
   codigoUsuario = jsonObject.getString( CODIGO); 
  } 
  if(jsonObject.has( NOME)){ 
   nomeUsuario = jsonObject.getString( NOME); 
  } 
  if(jsonObject.has( LOGIN)){ 
   login = jsonObject.getString( LOGIN); 
  } 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( LOGIN);   
  sql.append( " FROM " ); 
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  sql.append( NOME_TABELA); 
   
  if (!nomeUsuario.isEmpty()){ 
   sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
   sql.append( NOME); 
   sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
   sql.append(nomeUsuario); 
   sql.append( "%')" ); 
    
   if (!codigoUsuario.isEmpty()){ 
    sql.append( " AND " ); 
    sql.append( CODIGO); 
    sql.append( " = " ); 
    sql.append(codigoUsuario); 
   } 
    
   if (!login.isEmpty()){  
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( LOGIN); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(login); 
    sql.append( "%')" ); 
   }    
    
  } else if (!codigoUsuario.isEmpty()){ 
   sql.append( " WHERE " ); 
   sql.append( CODIGO); 
   sql.append( " = " ); 
   sql.append(codigoUsuario); 
    
   if (!login.isEmpty()){ 
    sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
    sql.append( LOGIN); 
    sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
    sql.append(login); 
    sql.append( "%')" ); 
   } 
    
  } else if (!login.isEmpty()){ 
   sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
   sql.append( LOGIN); 
   sql.append( ") LIKE UPPER('%" ); 
   sql.append(login); 
   sql.append( "%')" ); 
  } 
  sql.append( " ORDER BY " ); 
  sql.append( CODIGO); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  while(rs.next()){   
   usuario = new JSONObject(); 
   usuario.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   usuario.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   usuario.put( LOGIN, rs.getString( LOGIN)); 
    
   listaDeUsuarios.put(usuario); 
  } 
   
   
  return listaDeUsuarios; 



 
 
 
 
 
 

277 

 } 
 
 public JSONObject autenticaUsuario(String login, String s enha) throws 
SQLException, JSONException { 
  JSONObject usuario = null; 
   
   
  StringBuffer sql = new StringBuffer(); 
  sql.append( "SELECT " ); 
  sql.append( CODIGO); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( NOME); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( LOGIN); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( SENHA); 
  sql.append( "," ); 
  sql.append( ADMINISTRADOR); 
  sql.append( " FROM " ); 
  sql.append( NOME_TABELA); 
  sql.append( " WHERE UPPER(" ); 
  sql.append( LOGIN); 
  sql.append( ") = UPPER('" ); 
  sql.append(login); 
  sql.append( "') AND " ); 
  sql.append( SENHA); 
  sql.append( " = '" ); 
  sql.append(senha); 
  sql.append( "'" ); 
   
  Statement stmt = getConexao().getConnection().cre ateStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql.toString());  
   
  if(rs.next()){   
   usuario = new JSONObject(); 
   usuario.put( CODIGO, rs.getInt( CODIGO)); 
   usuario.put( NOME, rs.getString( NOME)); 
   usuario.put( LOGIN, rs.getString( LOGIN)); 
   usuario.put( SENHA, rs.getString( SENHA)); 
   usuario.put( ADMINISTRADOR, rs.getString( ADMINISTRADOR)); 
  
  } 
    
   
  return usuario;   
 } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UsuarioModel.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.usuario; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.ufsc.controle.ParametrosEnumeration; 
 
public class UsuarioModel { 
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 private AcoesUsuarioEnumeration acoesEnum; 
 private String acao ; 
  
 private UsuarioControl usuarioControl ; 
  
 public UsuarioModel(){ 
  setUsuarioControl( new UsuarioControl()); 
 } 
  
 public JSONObject executa(JSONObject jsonObject) throws JSONException, 
SQLException, Exception{ 
  JSONObject retorno = new JSONObject(); 
  acao  = jsonObject.getString(ParametrosEnumeration. ACAO.toString()); 
  acoesEnum = AcoesUsuarioEnumeration. getInstance ( acao ); 
   
  switch ( acoesEnum) { 
   
  case CARREGAR_TELA_PRINCIPAL: 
   retorno = getUsuarioControl().carregarTelaPrinci pal(); 
   break;     
    
  case NOVO_USUARIO: 
   retorno = getUsuarioControl().novoUsuario(); 
   break;  
    
  case GRAVAR_USUARIO: 
   retorno = getUsuarioControl().gravarUsuario(json Object); 
   break; 
    
  case CARREGAR_USUARIO: 
   retorno = getUsuarioControl().carregarUsuario(js onObject); 
   break;  
    
  case EXCLUIR_USUARIO: 
   retorno = getUsuarioControl().excluirUsuario(jso nObject); 
   break;  
    
  case FILTRAR_USUARIOS: 
   retorno = getUsuarioControl().filtrarUsuarios(js onObject); 
   break;  
    
  case EFETUAR_LOGIN: 
   retorno = getUsuarioControl().efetuarLogin(jsonO bject); 
   break;  
    
  default: 
   break; 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 public void setUsuarioControl(UsuarioControl usuarioControl) {  
  this. usuarioControl  = usuarioControl; 
 } 
 
 public UsuarioControl getUsuarioControl() { 
  return usuarioControl ; 
 }  
    
} 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DateUtils.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.utils; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Date; 
import java.util.GregorianCalendar; 
 
public class DateUtils { 
  
 public DateUtils(){ 
   
 } 
  
 public String getHoje(){ 
  Calendar calendar = new GregorianCalendar(); 
  calendar.setTime( new Date());    
  String dataFormatada = formatarData(calendar.getT ime());  
   
  return dataFormatada; 
 } 
  
 public String formatarData(Date data){ 
  SimpleDateFormat formatarDate = new SimpleDateFormat( "yyyy-MM-dd" );    
  String dataFormatada = formatarDate.format(data);   
  return dataFormatada; 
 } 
  
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JSEscape.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.utils; 
 
import org.apache.commons.lang.StringEscapeUtils; 
 
/**  
 *  
 * @author Nivio  Adept  
 */  
public class JSEscape {  
 
 
 /**  
  * FAIXAS de  caracteres  especiais  em unicode  
  * [00 - 41]  
  * [44 - 44]  
  * [58 - 63]  
  * [91 - 94]  
  * [96 - 96]  
  * [123 - 256[  
  *  
  * @param normal  
  * @return 
  */  
    public static String escapeJavaScript(String normal) 
    { 
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     return StringEscapeUtils. escapeJavaScript (normal);     
    } 
     
 
    /*  
     * Desfaz  codificaÁ„o javascript  
     */  
    public static String unescape(String formatada){ 
        StringBuffer resultado = new StringBuffer(); 
        int  tam = formatada.length(); 
        char c, segundo; 
        for( int i=0;i<tam;i++){ 
            c = formatada.charAt(i); 
            if(c== '%'  || c== '$' ){ 
             segundo = formatada.charAt(i+1); 
             if (segundo!= 'u' ) 
             { 
                 StringBuffer exa = new StringBuffer(); // \  
                 exa.append(formatada.charAt(++i));  
                 exa.append(formatada.charAt(++i));  
                 resultado.append(( char)Integer. parseInt (exa.toString(),16)); 
             } 
             else 
             { 
              i++; 
              StringBuffer unicode = new StringBuffer();  
               
              unicode.append(formatada.charAt(++i)) ;      
              unicode.append(formatada.charAt(++i)) ;      
              unicode.append(formatada.charAt(++i)) ;      
              unicode.append(formatada.charAt(++i)) ;      
               
              resultado.append(( char)Integer. parseInt (unicode.toString(),16)); 
             }             
            } else{ 
                resultado.append(c); 
            } 
        } 
         
        return resultado.toString(); 
    } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JSONSerializador.java 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
package com.ufsc.utils; 
 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONObject; 
 
/**  
 *  
 * @author Luis  Moretto  
 */  
public class JSONSerializador { 
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    /**  
     *  
     *  
     * @return String  
     * @param objeto  
     * @throws AbstractException  
     */  
    @SuppressWarnings ( "unchecked" ) 
 public static String serializaJson(JSONObject objeto)  
     throws Exception  
    { 
        StringBuffer strBuffer = new StringBuffer(); 
        strBuffer.append( '{' ); 
         
         
        String codeValue= null; 
        Iterator  it = objeto.keys(); 
        boolean vg = false; 
         
        while(it.hasNext()){ 
            if(vg){ 
                strBuffer.append( ',' ); 
            } else{ 
                vg = true; 
            } 
            String chave = it.next().toString(); 
            strBuffer.append( '\'' ); 
            strBuffer.append(chave); 
            strBuffer.append( "':" ); 
            Object valor = (Object)objeto.get(chave ); 
             
            if(valor instanceof JSONObject){ 
                strBuffer.append( serializaJson ((JSONObject)valor)); 
            } else if(valor instanceof List){ 
                List  l = (List )valor; 
                strBuffer.append( "[" ); 
                for( int a=0;a<l.size();a++){ 
                    if(a>0){ 
                        strBuffer.append( ',' ); 
                    } 
                    Object elementoLista = l.get(a) ; 
                    if(elementoLista instanceof JSONObject) 
                    { 
                    
 strBuffer.append( serializaJson ((JSONObject)elementoLista));                    
  
                    } 
                    else  
                 { 
                     strBuffer.append(elementoLista .toString());                
   
                 } 
                } 
                strBuffer.append( "]" ); 
            } else if(valor instanceof JSONArray){ 
                JSONArray l = (JSONArray)valor; 
                strBuffer.append( "[" ); 
                for( int a=0;a<l.length();a++){ 
                    if(a>0){ 
                        strBuffer.append( ',' ); 
                    } 
                    Object elementoLista = l.get(a) ; 
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                    if(elementoLista instanceof JSONObject) 
                    { 
                    
 strBuffer.append( serializaJson ((JSONObject)elementoLista));                    
  
                    } 
                    else  
                 { 
                     strBuffer.append(elementoLista .toString());                
   
                 } 
                } 
                strBuffer.append( "]" ); 
            } 
            else 
            { 
                strBuffer.append( '\'' ); 
                if(valor!= null) 
                { 
                    codeValue = JSEscape. escapeJavaScript (valor.toString()); 
                    strBuffer.append(codeValue); 
                } 
                strBuffer.append( '\'' ); 
            } 
        } 
        //---------------------------------  
        strBuffer.append( "}" ); 
        return strBuffer.toString(); 
    } 
     
    /**  
     *  
     *  
     * @return String  
     * @param vo  
     * @throws AbstractException  
     */  
 public static String serializaJson(List<JSONObject> lista)  
     throws Exception  
    { 
      return serializaListaDeValueObjetcs (lista); 
    } 
  
  /**  
     *  
     * @param listaVOs  
     * @return 
     * @throws AbstractException  
     */  
    public static String serializaListaDeValueObjetcs(List<JSONObjec t> listaVOs) 
throws Exception 
    { 
  StringBuilder stringJSON = new StringBuilder( "[" ); 
   
  boolean vg = true; 
  for(JSONObject vo : listaVOs) 
  { 
   if(vg) 
   { 
    vg = false; 
   } 
   else 
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   { 
    stringJSON.append( "," );     
   } 
   stringJSON.append(JSONSerializador. serializaJson (vo));     
  } 
  
  stringJSON.append( "]" ); 
  
  return stringJSON.toString(); 
    } 
     
    /**  
     *  
     *  
     * @return String  
     * @param vo  
     * @throws AbstractException  
     */  
 public static String serializaJson(JSONArray lista)  
     throws Exception  
    { 
      return serializaListaDeValueObjetcs (lista); 
    } 
  
  /**  
     *  
     * @param listaVOs  
     * @return 
     * @throws AbstractException  
     */  
    public static String serializaListaDeValueObjetcs(JSONArray list aVOs) throws 
Exception 
    { 
  StringBuilder stringJSON = new StringBuilder( "[" ); 
   
  boolean vg = true; 
  for( int i=0; i<listaVOs.length(); i++){ 
   Object objeto = listaVOs.get(i); 
   if(vg) 
   { 
    vg = false; 
   } 
   else 
   { 
    stringJSON.append( "," );     
   } 
   if (objeto instanceof JSONObject){ 
   
 stringJSON.append(JSONSerializador. serializaJson ((JSONObject)listaVOs.get(i))
); 
   } else if (objeto instanceof JSONArray){ 
   
 stringJSON.append(JSONSerializador. serializaJson ((JSONArray)listaVOs.get(i)))
; 
   } else{ 
    stringJSON.append( '\'' ); 
                if(objeto!= null) 
                { 
                      
                    stringJSON.append(JSEscape. escapeJavaScript (objeto.toString())); 
                } 
                stringJSON.append( '\'' ); 
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   } 
       
  } 
  stringJSON.append( "]" ); 
  
  return stringJSON.toString(); 
    } 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodecasosdeuso.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function CasoDeUso(){ 
 this.caus_pkcd; 
 this.caus_nm; 
 this.caus_ds;  
 this.caus_fkcd_projeto;  
 this.caus_fkcd_pacote;  
 this.caus_fkcd_reqnegocio; 
 this.filtro_rqst_nm; 
 this.filtro_rqst_pkcd; 
  
 this.acao; 
 this.objeto; 
} 
 
function validaCampos(){  
 var retorno = true; 
 var campos = new Array(); 
  
  
 if(!caus_pkcd.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'CÛdigo' );   
 } 
 if(!caus_nm.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Nome' );  
 }  
 if(!caus_ds.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'DescriÁ„o' );  
 }  
  
 if(!caus_fkcd_projeto.getSelValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Projeto' );  
 } 
  
 if(retorno == false){ 
  var msg = 'O preenchimento do(s) campo(s) ' ; 
  for (i=0; i<campos.length;i++){ 
   if (i!=0){ 
    if(i==campos.length - 1){ 
     msg += ' e ' ; 
    } else{ 
     msg += ', ' ; 
    }  
   }  
   msg += campos[i]; 
  } 
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  msg += ' È obrigatÛrio.' ;  
  alert(msg); 
 }  
 return retorno; 
  
} 
 
 
 
function populaObjeto(objeto){ 
 objeto.caus_pkcd = caus_pkcd.getValue(); 
 objeto.caus_nm = caus_nm.getValue(); 
 objeto.caus_ds = caus_ds.getValue();  
 objeto.caus_fkcd_projeto = caus_fkcd_projeto.getSe lValue(); 
 objeto.caus_fkcd_pacote = caus_fkcd_pacote.getSelV alue();  
 objeto.caus_fkcd_reqnegocio = caus_fkcd_reqnegocio .getValue(); 
} 
 
function populaObjetoFiltro(objeto){ 
 objeto.caus_pkcd = filtro_caus_pkcd.getValue(); 
 objeto.caus_nm = filtro_caus_nm.getValue();   
 objeto.caus_fkcd_projeto = filtro_caus_fkcd_projet o.getSelValue(); 
 objeto.caus_fkcd_pacote = filtro_caus_fkcd_pacote. getSelValue();  
 objeto.filtro_rqst_nm = filtro_rqst_nm.getValue();  
 objeto.filtro_rqst_pkcd = filtro_rqst_pkcd.getValu e(); 
} 
 
function populaGrid(itens){ 
 var codigoCasoDeUso = '' ; 
 var nomeProjeto = '' ; 
 var nomePacote = '' ; 
 var reqNegocio = '' ; 
 var nomeCasoDeUso = '' ;  
 gridCasosDeUso.deleteLines(); 
  
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  codigoCasoDeUso = '' ; 
  nomeProjeto = '' ; 
  nomePacote = '' ; 
  nomeReqNegocio = '' ; 
  nomeCasoDeUso = '' ; 
   
  if (itens[i].caus_pkcd){ 
   codigoCasoDeUso = itens[i].caus_pkcd; 
  } 
  if (itens[i].proj_nm){ 
   nomeProjeto = itens[i].proj_nm; 
  } 
  if (itens[i].pcte_nm){    
   nomePacote = itens[i].pcte_nm; 
  } 
  if (itens[i].rqst_nm){    
   nomeReqNegocio = itens[i].rqst_nm; 
  } 
  if (itens[i].caus_nm){ 
   nomeCasoDeUso = itens[i].caus_nm; 
  }   
   
  gridCasosDeUso.addOneLine([codigoCasoDeUso, nomeP rojeto, nomePacote, 
nomeReqNegocio ,nomeCasoDeUso]); 
 }  
} 
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function populaComboProjetos(combo, itens){  
 if (itens.length > 0){   
  combo.clearData(); 
  for (i=0; i<itens.length;i++){ 
   combo.addItem(itens[i].proj_pkcd, itens[i].proj_ nm); 
  }  
 }  
} 
 
 
function populaComboPacotes(combo, itens){  
 if (itens.length > 0){   
  combo.clearData(); 
  for (i=0; i<itens.length;i++){    
   combo.addItem(itens[i].pcte_pkcd, itens[i].pcte_ nm); 
  }  
 }  
} 
 
function populaEstrutura(objeto){  
 if (objeto.listaDeProjetos){ 
  populaComboProjetos(caus_fkcd_projeto, objeto.lis taDeProjetos); 
 } 
 if (objeto.listaDePacotes){   
  populaComboPacotes(caus_fkcd_pacote, objeto.lista DePacotes); 
 } 
} 
 
function populaEntidade(objeto){ 
 if (objeto.caus_pkcd){ 
  caus_pkcd.setValue(objeto.caus_pkcd); 
 }  
 if (objeto.caus_nm){ 
  caus_nm.setValue(objeto.caus_nm); 
 }  
 if (objeto.caus_ds){ 
  caus_ds.setValue(objeto.caus_ds); 
 } 
 if (objeto.caus_fkcd_projeto){ 
  caus_fkcd_projeto.selWithValue(objeto.caus_fkcd_p rojeto); 
 } 
 if (objeto.caus_fkcd_pacote){ 
  caus_fkcd_pacote.selWithValue(objeto.caus_fkcd_pa cote); 
 } 
 if (objeto.caus_fkcd_reqnegocio){    
  caus_fkcd_reqnegocio.setValue(objeto.caus_fkcd_re qnegocio, 
objeto.rqst_nm); 
 }  
} 
 
function getIdLinhaSelecionada(){ 
 var idLinhaSelecionada = -1; 
 var indLinhaSelecionada = gridCasosDeUso.getIndLineCli c();  
 if (indLinhaSelecionada != -1){ 
  idLinhaSelecionada = 
gridCasosDeUso.getTabData()[indLinhaSelecionada][0] ; 
 }  
 return idLinhaSelecionada;  
} 
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function sucessoPopulaTelaPrincipal(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  populaGrid(resp.listaDeCasosDeUso); 
  populaComboProjetos(filtro_caus_fkcd_projeto, res p.listaDeProjetos); 
  populaComboPacotes(filtro_caus_fkcd_pacote, resp. listaDePacotes); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaComboPacotesFiltro(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaComboPacotes(filtro_caus_fkcd_pacote, resp. listaDePacotes); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaComboPacotes(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaComboPacotes(caus_fkcd_pacote, resp.listaDe Pacotes); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaCampos(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaEstrutura(resp.estrutura); 
  populaEntidade(resp.entidade); 
 }  
} 
 
function sucessoExclusao(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaGrid(resp.listaDeCasosDeUso); 
  alert( "Caso de Uso excluÌdo com sucesso!" ); 
 }  
} 
 
function limparFiltros(contextoSite){ 
 filtro_caus_pkcd.setValue( '' ); 
 filtro_caus_nm.setValue( '' ); 
 filtro_caus_fkcd_projeto.setValue( '' );  
 filtro_caus_fkcd_projeto.selInd(-1); 
 filtro_caus_fkcd_pacote.setValue( '' );  
 filtro_caus_fkcd_pacote.selInd(-1);   
 filtro_caus_fkcd_pacote.clearData();  
 filtro_rqst_nm.setValue( '' ); 
 filtro_rqst_pkcd.setValue( '' ); 
  
    var casoDeUso = new CasoDeUso();  
    carregarTelaPrincipal(casoDeUso, contextoSite);  
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    casoDeUso = null;  
} 
 
function carregarTelaPrincipal(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarTelaPrincipalCasoDeUso" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ;  
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function carregarComboPacotesFiltro(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarComboPacotes" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaComboPacotesFiltro, falh aGenerico, 
contextoSite); 
} 
 
function carregarComboPacotes(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarComboPacotes" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaComboPacotes, falhaGener ico, contextoSite); 
} 
 
function filtrar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "filtrarCasosDeUso" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function novo(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "novoCasoDeUso" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function gravar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "gravarCasoDeUso" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function carregar(objeto, contextoSite){  
 objeto.acao = "carregarCasoDeUso" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function excluir(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "excluirCasoDeUso" ; 
 objeto.objeto = "casoDeUso" ; 
 this.call(objeto, sucessoExclusao, falhaGenerico, conte xtoSite); 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodecasosdeuso.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
<script  src ="cadastrodecasosdeuso.js" ></ script > 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
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<html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Casos de Uso </ title > 
</ head > 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
 <rialto:layout  name="layoutPopUp" > 
  <rialto:popup  name="popCadastroDeCasosDeUso"  title ="Detalhes do Caso de 
Uso"   left ="150"  top ="150"  height ="350"   
  width ="550" > 
   <rialto:label  name="lbl_caus_pkcd"  top ="10"  left ="10"  
text ="Código:" />  
   <rialto:text  name="caus_pkcd"   top ="10"  left ="120"  width ="50"  
disable ="true" />  
   
   <rialto:label  name="lbl_caus_nm"  top ="35"  left ="10"  
text ="Nome:" />  
   <rialto:text  name="caus_nm"  top ="35"  left ="120"  
isRequired ="true" />  
    
   <rialto:label  name="lbl_caus_fkcd_projeto"  top ="60"  left ="10"  
text ="Projeto:" />  
   <rialto:combo  name="caus_fkcd_projeto"  top ="60"  left ="120"  
width ="200" />      
      
    
   <rialto:label  name="lbl_caus_fkcd_pacote"  top ="85"  left ="10"  
text ="Pacote:" />  
   <rialto:combo  name="caus_fkcd_pacote"  top ="85"  left ="120"  
width ="200" />       
    
   <rialto:label  name="lbl_caus_fkcd_reqnegocio"  top ="110"  
left ="10"  text ="Req. de Negócio:" />  
   <rialto:codeLabel  name="caus_fkcd_reqnegocio"  top ="110"  
left ="120"  width ="200"  withLabel ="true"  
   url =" ${pageContext.request.contextPath} /ServletControl?"  />   
     
    
    
   <rialto:label  name="lbl_caus_ds"  top ="135"  left ="10"  
text ="Descrição:" />    
   <rialto:text  name="caus_ds"  top ="155"  left ="10"  datatype ="T"  
width ="500"  rows ="10" />  
         
   <rialto:button  name="btnGravar"  top ="320"  left ="322"  
title ="Gravar"  />  
   <rialto:button  name="btnCancelar"  top ="320"  left ="422"  
title ="Cancelar"  />  
    
   btnCancelar.onclick = function(){ 
    popCadastroDeCasosDeUso.closeWindow(); 
   } 
   btnGravar.onclick = function(){ 
    if(validaCampos()){ 
     var casoDeUso = new CasoDeUso(); 
     populaObjeto(casoDeUso);     
     gravar(casoDeUso, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
     casoDeUso = null; 



 
 
 
 
 
 

290 

     
     popCadastroDeCasosDeUso.closeWindow(); 
    }  
   } 
    
   caus_fkcd_projeto.onclick = function(){ 
     
        
    var casoDeUso = new CasoDeUso();   
    casoDeUso.caus_fkcd_projeto = 
caus_fkcd_projeto.getSelValue();     
         
    carregarComboPacotes(casoDeUso, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    casoDeUso = null; 
   } 
  </ rialto:popup > 
</ rialto:layout > 
 
<rialto:layout  name="layout" > 
 <rialto:window  name="cadastroDeCasosDeUso"  title ="Casos de Uso"  
withCloseButon ="false"  icone ="../../img/casodeuso.png" > 
  
  <rialto:frame  name="frmFiltros"  title ="Busca de Casos de Uso"  top ="0"  
left ="0"  height ="210"  width ="400"  dynamic ="true"  
  open ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true" >  
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_caus_pkcd"  top ="10"  left ="10"  
text ="Código:" />  
   <rialto:text  name="filtro_caus_pkcd"   top ="10"  left ="150"  
width ="50"  datatype ="N" />  
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_caus_nm"  top ="35"  left ="10"  
text ="Nome:" />  
   <rialto:text  name="filtro_caus_nm"  top ="35"  left ="150"  />  
    
   <rialto:label  name="lbl_filtro_caus_fkcd_projeto"  top ="60"  
left ="10"  text ="Projeto:" />  
   <rialto:combo  name="filtro_caus_fkcd_projeto"  top ="60"  
left ="150"  width ="200" />  
    
   <rialto:label  name="lbl_filtro_caus_fkcd_pacote"  top ="85"  
left ="10"  text ="Pacote:" />  
   <rialto:combo  name="filtro_caus_fkcd_pacote"  top ="85"  left ="150"  
width ="200" />  
    
   <rialto:label  name="lbl_filtro_nome_req_negocio"  top ="110"  
left ="10"  text ="Nome Req. de Negócio:" />  
   <rialto:text  name="filtro_rqst_nm"  top ="110"  left ="150"  />  
    
   <rialto:label  name="lbl_filtro_cod_req_negocio"  top ="135"  
left ="10"  text ="Cód. Req. de Negócio:" />  
   <rialto:text  name="filtro_rqst_pkcd"  top ="135"  left ="150"  
width ="50"  datatype ="N" />          
   
    
   <rialto:button  name="btnFiltrar"  top ="160"  left ="250"  
title ="Buscar"  />  
   <rialto:button  name="btnLimparFiltros"  top ="160"  left ="150"  
title ="Limpar campos"  />   
   btnFiltrar.onclick = function(){ 
    var casoDeUso = new CasoDeUso(); 
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    populaObjetoFiltro(casoDeUso); 
    filtrar(casoDeUso, "${pageContext.request.conte xtPath}"); 
    casoDeUso = null; 
   } 
    
   btnLimparFiltros.onclick = function(){ 
    limparFiltros("${pageContext.request.contextPat h}"); 
   }    
    
   filtro_caus_fkcd_projeto.onclick = function(){ 
    var casoDeUso = new CasoDeUso();   
    populaObjetoFiltro(casoDeUso);   
    carregarComboPacotesFiltro(casoDeUso, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    casoDeUso = null; 
   } 
  </ rialto:frame > 
  <rialto:frame  name="frmResultados"  top ="0"  left ="0"  width ="100"  
height ="335"  title ="Resultados da Busca"  open ="true"  
  dynamic ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true"  
autoResizableH ="true" >     
   <rialto:button  name="btnNovo"  top ="10"  left ="5"  title ="Novo"  />  
   <rialto:button  name="btnEditar"  top ="10"  left ="105"  
title ="Editar"  />  
   <rialto:button  name="btnExcluir"  top ="10"  left ="205"  
title ="Excluir"  />  
   <rialto:grid  name="gridCasosDeUso"  top ="35"  left ="10"  
autoWidth ="true"  switchable ="false"  autoResizableH ="true" >    
    <rialto:gridHeader  title ="Código"  type ="string"  
width ="75" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Projeto"  type ="string"  
width ="150" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Pacote"  type ="string"  
width ="150" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Req. de Negócio"  type ="string"  
width ="100" />       
    <rialto:gridHeader  title ="Nome"  type ="string"  
width ="200" />  
   </ rialto:grid > 
     
    btnNovo.onclick = function(){ 
    var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    var casosDeUso = new CasoDeUso(); 
    novo(casosDeUso, "${pageContext.request.context Path}") 
    casosDeUso = null; 
   } 
    
   btnEditar.onclick = function(){ 
    var casoDeUso = new CasoDeUso(); 
    casoDeUso.caus_pkcd = getIdLinhaSelecionada(); 
    if(casoDeUso.caus_pkcd != -1){  
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    
     carregar(casoDeUso, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
    } 
    casoDeUso = null;   
   } 
    
   btnExcluir.onclick = function(){ 
    var confirma = confirm("O caso de uso seleciona do será 
excluído. Deseja prosseguir?"); 
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    if (confirma){ 
     var casoDeUso = new CasoDeUso(); 
     casoDeUso.caus_pkcd = getIdLinhaSelecionada();   
     excluir(casoDeUso, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
     casoDeUso = null;   
    }   
   } 
  </ rialto:frame >     
 </ rialto:window >   
</ rialto:layout > 
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" ); 
  var casoDeUso = new CasoDeUso();  
  carregarTelaPrincipal(casoDeUso, "${pageContext.request.contextPath}" ); 
  casoDeUso = null;  
 } 
 
</ script > 
<body > 
 
</ body > 
</ html > 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodepacotes.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function Pacote(){ 
 this.pcte_pkcd; 
 this.pcte_nm; 
 this.pcte_ds;  
 this.pcte_fkcd_projeto;  
 this.acao; 
 this.objeto; 
} 
 
function validaCampos(){  
 var retorno = true; 
 var campos = new Array(); 
  
  
 if(!pcte_pkcd.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'CÛdigo' );   
 } 
 if(!pcte_nm.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Nome' );  
 }  
 if(!pcte_ds.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'DescriÁ„o' );  
 }  
  
 if(!pcte_fkcd_projeto.getSelValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Projeto' );  
 }  
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 if(retorno == false){ 
  alertaCamposObrigatorios(campos); 
 }  
 return retorno; 
  
} 
 
 
function populaObjeto(objeto){ 
 objeto.pcte_pkcd = pcte_pkcd.getValue(); 
 objeto.pcte_nm = pcte_nm.getValue(); 
 objeto.pcte_ds = pcte_ds.getValue();  
 objeto.pcte_fkcd_projeto = pcte_fkcd_projeto.getSe lValue();  
} 
 
function populaObjetoFiltro(objeto){ 
 objeto.pcte_pkcd = filtro_pcte_pkcd.getValue(); 
 objeto.pcte_nm = filtro_pcte_nm.getValue();   
 objeto.pcte_fkcd_projeto = filtro_pcte_fkcd_projet o.getSelValue(); 
} 
 
 
function populaGrid(itens){ 
 gridPacotes.deleteLines(); 
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  gridPacotes.addOneLine([itens[i].pcte_pkcd, itens [i].proj_nm, 
itens[i].pcte_nm]); 
 }  
} 
 
function getIdLinhaSelecionada(){ 
 var idLinhaSelecionada = -1; 
 var indLinhaSelecionada = gridPacotes.getIndLineClic() ;  
 if (indLinhaSelecionada != -1){ 
  idLinhaSelecionada = gridPacotes.getTabData()[ind LinhaSelecionada][0]; 
 }  
 return idLinhaSelecionada;  
} 
 
function populaComboProjetos(combo, itens){ 
 if (itens.length > 0){ 
  combo.clearData(); 
  for (i=0; i<itens.length;i++){ 
   combo.addItem(itens[i].proj_pkcd, itens[i].proj_ nm); 
  }  
 }  
} 
 
function populaEstrutura(objeto){  
 if (objeto.listaDeProjetos){ 
  populaComboProjetos(pcte_fkcd_projeto, objeto.lis taDeProjetos); 
 } 
} 
 
function populaEntidade(objeto){ 
 if (objeto.pcte_pkcd){ 
  pcte_pkcd.setValue(objeto.pcte_pkcd); 
 }  
 if (objeto.pcte_nm){ 
  pcte_nm.setValue(objeto.pcte_nm); 
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 }  
 if (objeto.pcte_ds){ 
  pcte_ds.setValue(objeto.pcte_ds); 
 } 
 if (objeto.pcte_fkcd_projeto){ 
  pcte_fkcd_projeto.selWithValue(objeto.pcte_fkcd_p rojeto); 
 } 
} 
 
 
 
function sucessoPopulaCampos(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaEstrutura(resp.estrutura); 
  populaEntidade(resp.entidade); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaTelaPrincipal(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaGrid(resp.listaDePacotes); 
  populaComboProjetos(filtro_pcte_fkcd_projeto, res p.listaDeProjetos); 
 }  
} 
 
function sucessoExclusao(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaGrid(resp.listaDePacotes); 
  alert( "Pacote excluÌdo com sucesso!" ); 
 }  
} 
 
function carregarTelaPrincipal(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarTelaPrincipalPacote" ; 
 objeto.objeto = "pacote" ;  
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function novo(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "novoPacote" ; 
 objeto.objeto = "pacote" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function gravar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "gravarPacote" ; 
 objeto.objeto = "pacote" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function carregar(objeto, contextoSite){  
 objeto.acao = "carregarPacote" ; 
 objeto.objeto = "pacote" ; 
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 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function excluir(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "excluirPacote" ; 
 objeto.objeto = "pacote" ; 
 this.call(objeto, sucessoExclusao, falhaGenerico, conte xtoSite); 
} 
 
function filtrar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "filtrarPacotes" ; 
 objeto.objeto = "pacote" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodepacotes.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
<script  src ="cadastrodepacotes.js" ></ script > 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
 
 
<html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Pacotes </ title > 
</ head > 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
<rialto:layout  name="layoutPopUp" > 
 <rialto:popup  name="popCadastroDePacotes"  title ="Detalhes do Pacote"   
left ="150"  top ="150"  height ="300"  width ="550" > 
  <rialto:label  name="lbl_pcte_pkcd"  top ="10"  left ="10"  text ="Código:" />  
  <rialto:text  name="pcte_pkcd"   top ="10"  left ="60"  width ="50"  
disable ="true" />    
  
  <rialto:label  name="lbl_pcte_nm"  top ="35"  left ="10"  text ="Nome:" />  
  <rialto:text  name="pcte_nm"  top ="35"  left ="60" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_pcte_fkcd_projeto"  top ="60"  left ="10"  
text ="Projeto:" />  
  <rialto:combo  name="pcte_fkcd_projeto"  top ="60"  left ="60"  width ="200" />  
    
   
  <rialto:label  name="lbl_pcte_ds"  top ="90"  left ="10"  text ="Descrição:" />
   
  <rialto:text  name="pcte_ds"  top ="110"  left ="10"  datatype ="T"  
width ="500"  rows ="10" />  
     
  <rialto:button  name="btnGravar"  top ="280"  left ="322"  title ="Gravar"  />  
  <rialto:button  name="btnCancelar"  top ="280"  left ="422"  title ="Cancelar"  
/>  
   
  btnGravar.onclick = function(){ 
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   if(validaCampos()){ 
    var pacote = new Pacote(); 
    populaObjeto(pacote);    
    gravar(pacote, "${pageContext.request.contextPa th}"); 
    pacote = null; 
     
    popCadastroDePacotes.closeWindow(); 
   }  
  } 
   
  btnCancelar.onclick = function(){ 
   popCadastroDePacotes.closeWindow();    
  } 
 </ rialto:popup >  
</ rialto:layout > 
<rialto:layout  name="layout" > 
 
 <rialto:window  name="cadastroDePacotes"  title ="Pacotes"  
withCloseButon ="false"  icone ="../../img/pacote.png" > 
  <rialto:frame  name="frmFiltros"  title ="Busca de Pacotes"  top ="0"  
left ="0"  height ="135"  width ="400"  dynamic ="true"  
  open ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true" >  
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_pcte_pkcd"  top ="10"  left ="10"  
text ="Código:" />  
   <rialto:text  name="filtro_pcte_pkcd"   top ="10"  left ="60"  
width ="50"  datatype ="N" />  
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_pcte_nm"  top ="35"  left ="10"  
text ="Nome:" />  
   <rialto:text  name="filtro_pcte_nm"  top ="35"  left ="60"  />  
    
   <rialto:label  name="lbl_filtro_pcte_fkcd_projeto"  top ="60"  
left ="10"  text ="Projeto:" />  
   <rialto:combo  name="filtro_pcte_fkcd_projeto"  top ="60"  left ="60"  
width ="200" />      
    
   <rialto:button  name="btnFiltrar"  top ="85"  left ="170"  
title ="Buscar"  />  
   <rialto:button  name="btnLimparFiltros"  top ="85"  left ="70"  
title ="Limpar campos"  />      
    
   btnFiltrar.onclick = function(){ 
    var pacote = new Pacote(); 
    populaObjetoFiltro(pacote); 
    filtrar(pacote, "${pageContext.request.contextP ath}"); 
    pacote = null; 
   } 
    
   btnLimparFiltros.onclick = function(){ 
    filtro_pcte_pkcd.setValue(''); 
    filtro_pcte_nm.setValue(''); 
    filtro_pcte_fkcd_projeto.setValue('');  
    filtro_pcte_fkcd_projeto.selInd(-1);   
   
   } 
    
  </ rialto:frame >   
   
  <rialto:frame  name="frmResultados"  top ="0"  left ="0"  width ="100"  
height ="335"  title ="Resultados da Busca"  open ="true"  
  dynamic ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true"  
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autoResizableH ="true" >   
   
   <rialto:button  name="btnNovo"  top ="10"  left ="5"  title ="Novo"  />  
   <rialto:button  name="btnEditar"  top ="10"  left ="105"  
title ="Editar"  />  
   <rialto:button  name="btnExcluir"  top ="10"  left ="205"  
title ="Excluir"  />  
    
   <rialto:grid  name="gridPacotes"  top ="35"  left ="5"  
autoWidth ="true"  switchable ="false"  autoResizableH ="true"  > 
    <rialto:gridHeader  title ="Código"  type ="string"  
width ="150" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Projeto"  type ="string"  
width ="150" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Nome"  type ="string"  
width ="200" />       
   </ rialto:grid > 
    
   btnNovo.onclick = function(){ 
    var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    var pacote = new Pacote(); 
    novo(pacote, "${pageContext.request.contextPath }") 
    pacote = null; 
   } 
    
   btnEditar.onclick = function(){     
  
    var pacote = new Pacote(); 
    pacote.pcte_pkcd = getIdLinhaSelecionada(); 
    if(pacote.pcte_pkcd != -1){  
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    
     carregar(pacote, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
    } 
    pacote = null;   
   } 
    
   btnExcluir.onclick = function(){ 
    var confirma = confirm("O pacote selecionado se rá 
excluído. Deseja prosseguir?"); 
    if (confirma){ 
     var pacote = new Pacote(); 
     pacote.pcte_pkcd = getIdLinhaSelecionada();  
     excluir(pacote, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
     pacote = null;   
    }   
   } 
  </ rialto:frame >   
 </ rialto:window >   
</ rialto:layout > 
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" ); 
  var pacote = new Pacote();  
  carregarTelaPrincipal(pacote, "${pageContext.request.contextPath}" ); 
  projeto = null;   
 } 
 
</ script > 
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<body > 
 
</ body > 
</ html > 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodeprojetos.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function Projeto(){  
  
 this.proj_pkcd; 
 this.proj_nm; 
 this.proj_ds;  
 this.acao; 
 this.objeto; 
  
} 
 
 
function populaObjeto(objeto){  
  
 objeto.proj_pkcd = proj_pkcd.getValue();  
 objeto.proj_nm = proj_nm.getValue(); 
 objeto.proj_ds = proj_ds.getValue();  
} 
 
function populaObjetoFiltro(objeto){ 
 objeto.proj_pkcd = filtro_proj_pkcd.getValue(); 
 objeto.proj_nm = filtro_proj_nm.getValue();   
} 
 
function populaCampos(objeto){ 
 if (objeto.proj_pkcd){ 
  proj_pkcd.setValue(objeto.proj_pkcd); 
 }  
 if (objeto.proj_nm){ 
  proj_nm.setValue(objeto.proj_nm); 
 }  
 if (objeto.proj_ds){ 
  proj_ds.setValue(objeto.proj_ds); 
 } 
} 
 
function populaGrid(itens){ 
 gridProjetos.deleteLines(); 
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  gridProjetos.addOneLine([itens[i].proj_pkcd, iten s[i].proj_nm]); 
 }  
} 
 
function getIdLinhaSelecionada(){ 
 var idLinhaSelecionada = -1; 
 var indLinhaSelecionada = gridProjetos.getIndLineClic( );  
 if (indLinhaSelecionada != -1){ 
  idLinhaSelecionada = gridProjetos.getTabData()[in dLinhaSelecionada][0]; 
 }  
 return idLinhaSelecionada;  
} 
 
function validaCampos(){  
 var retorno = true; 
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 var campos = new Array(); 
  
  
 if(!proj_pkcd.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'CÛdigo' );   
 } 
 if(!proj_nm.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Nome' );  
 }  
 if(!proj_ds.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'DescriÁ„o' );  
 }  
  
  
  
 if(retorno == false){ 
  alertaCamposObrigatorios(campos); 
 }  
 return retorno; 
  
} 
 
 
function sucessoPopulaCampos(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaCampos(resp); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaGrid(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );   
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{   
  populaGrid(resp.listaDeProjetos); 
 }  
} 
 
function sucessoExclusao(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaGrid(resp.listaDeProjetos); 
  alert( "Projeto excluÌdo com sucesso!" ); 
 }  
} 
 
function gravar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "gravarProjeto" ; 
 objeto.objeto = "projeto" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaGrid, falhaGenerico, con textoSite); 
} 
 
function novo(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "novoProjeto" ; 
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 objeto.objeto = "projeto" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function carregarTelaPrincipal(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarTelaPrincipalProjeto" ; 
 objeto.objeto = "projeto" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaGrid, falhaGenerico, con textoSite); 
} 
 
function filtrar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "filtrarProjetos" ; 
 objeto.objeto = "projeto" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaGrid, falhaGenerico, con textoSite); 
} 
 
 
function carregar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarProjeto" ; 
 objeto.objeto = "projeto" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function excluir(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "excluirProjeto" ; 
 objeto.objeto = "projeto" ; 
 this.call(objeto, sucessoExclusao, falhaGenerico, conte xtoSite); 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodeprojetos.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
<script  src ="cadastrodeprojetos.js" ></ script > 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
 
 
 
<%@page  import ="org.json.JSONWriter" %><html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Projetos </ title > 
</ head > 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
<rialto:layout  name="layoutPopUp" > 
 <rialto:popup  name="popCadastroDeProjetos"  title ="Detalhes do Projeto"   
left ="150"  top ="150"  height ="300"  width ="550" > 
  <rialto:label  name="lbl_proj_pkcd"  top ="10"  left ="10"  text ="Código:" />  
  <rialto:text  name="proj_pkcd"   top ="10"  left ="60"  width ="50"  
datatype ="N"  disable ="true" />  
  
  <rialto:label  name="lbl_proj_nm"  top ="35"  left ="10"  text ="Nome:" />  
  <rialto:text  name="proj_nm"  top ="35"  left ="60"  isRequired ="true" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_proj_ds"  top ="60"  left ="10"  text ="Descrição:" />
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  <rialto:text  name="proj_ds"  top ="80"  left ="10"  datatype ="T"  width ="500"  
rows ="10"  isRequired ="true" />  
     
  <rialto:button  name="btnGravar"  top ="250"  left ="322"  title ="Gravar"  />  
  <rialto:button  name="btnCancelar"  top ="250"  left ="422"  title ="Cancelar"  
/>  
   
   
  btnGravar.onclick = function(){ 
   if (validaCampos()){ 
    var projeto = new Projeto(); 
    populaObjeto(projeto);    
    gravar(projeto, "${pageContext.request.contextP ath}"); 
    projeto = null; 
     
    popCadastroDeProjetos.closeWindow(); 
   } 
  } 
   
  btnCancelar.onclick = function(){ 
   popCadastroDeProjetos.closeWindow(); 
    
  } 
 </ rialto:popup >  
</ rialto:layout > 
 
<rialto:layout  name="layout" > 
 <rialto:window  name="cadastroDeProjetos"  title ="Projetos"  
withCloseButon ="false"  icone ="../../img/projeto.png" >    
  <rialto:frame  name="frmFiltros"  title ="Busca de Projetos"  top ="0"  
left ="0"  height ="110"  width ="400"  dynamic ="true"  
  open ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true" > 
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_proj_pkcd"  top ="10"  left ="10"  
text ="Código:" />  
   <rialto:text  name="filtro_proj_pkcd"   top ="10"  left ="60"  
width ="50"  datatype ="N" />  
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_proj_nm"  top ="35"  left ="10"  
text ="Nome:" />  
   <rialto:text  name="filtro_proj_nm"  top ="35"  left ="60"  />  
    
   <rialto:button  name="btnFiltrar"  top ="60"  left ="170"  
title ="Buscar"  />  
   <rialto:button  name="btnLimparFiltros"  top ="60"  left ="70"  
title ="Limpar campos"  />  
    
   btnFiltrar.onclick = function(){ 
    var projeto = new Projeto(); 
    populaObjetoFiltro(projeto); 
    filtrar(projeto, "${pageContext.request.context Path}"); 
    projeto = null; 
   } 
    
   btnLimparFiltros.onclick = function(){ 
    filtro_proj_pkcd.setValue(''); 
    filtro_proj_nm.setValue('');     
   } 
    
  </ rialto:frame > 
   
  <rialto:frame  name="frmResultados"  top ="0"  left ="0"  width ="100"  
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height ="335"  title ="Resultados da Busca"  open ="true"  
  dynamic ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true"  
autoResizableH ="true" >     
   
   <rialto:button  name="btnNovo"  top ="10"  left ="10"  title ="Novo"  />  
   <rialto:button  name="btnEditar"  top ="10"  left ="110"  
title ="Editar"  />  
   <rialto:button  name="btnExcluir"  top ="10"  left ="210"  
title ="Excluir"  />  
    
   <rialto:grid  name="gridProjetos"  top ="35"  left ="10"  
autoWidth ="true"  switchable ="false"  autoResizableH ="true" > 
    <rialto:gridHeader  title ="Código"  type ="string"  
width ="150" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Nome"  type ="string"  
width ="200" />     
   </ rialto:grid > 
    
   btnNovo.onclick = function(){ 
    var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    var projeto = new Projeto(); 
    novo(projeto, "${pageContext.request.contextPat h}") 
    projeto = null; 
   }   
    
   btnEditar.onclick = function(){     
  
    var projeto = new Projeto(); 
    projeto.proj_pkcd = getIdLinhaSelecionada(); 
    if(projeto.proj_pkcd != -1){  
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    
     carregar(projeto, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
    } 
    projeto = null;   
   } 
    
   btnExcluir.onclick = function(){ 
    var confirma = confirm("O projeto selecionado s erá 
excluído. Deseja prosseguir?"); 
    if (confirma){ 
     var projeto = new Projeto(); 
     projeto.proj_pkcd = getIdLinhaSelecionada();  
     excluir(projeto, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
     projeto = null;   
    }      
   } 
    
  </ rialto:frame > 
   
 </ rialto:window >   
</ rialto:layout > 
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" );  
  var projeto = new Projeto();  
  carregarTelaPrincipal(projeto, "${pageContext.request.contextPath}" ); 
  projeto = null;   
 } 
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</ script > 
<body > 
 
</ body > 
</ html > 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastroderequisitos.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function Requisito(){ 
 this.rqst_pkcd; 
 this.rqst_dt_criacao; 
 this.operacao_rqst_dt_criacao; 
 this.rqst_dt_alteracao; 
 this.operacao_rqst_dt_alteracao; 
 this.rqst_nm; 
 this.rqst_cl_tipo;  
 this.rqst_cl_nivelaceitacao;  
 this.rqst_cl_status; 
 this.rqst_fkcd_projeto;  
 this.rqst_fkcd_pacote;  
 this.rqst_fkcd_casodeuso;   
 this.rqst_ds;   
 this.rqst_ds_justificativa; 
 this.rqst_fkcd_reqreusado; 
  
 this.listaDePalavrasChave; 
 this.listaDeResponsaveis; 
 this.filtro_rqst_nm_responsavel; 
 this.filtro_rqst_nm_palavrachave; 
  
  
  
  
 this.acao; 
 this.objeto; 
} 
 
var contextoSite; 
/*  
 * Redefinindo  a funÁ„o do rialto  que  abre  as sugestıes  da  combo  
 */  
function redefinePrepareList(rialto){ 
  rialto.widget.Combo.prototype.prepareList = function () {   
     if ( this.suggest) { 
         this.currentListItem = new Array; 
         strSaisi = this.getValue().toLowerCase(); 
         for (i = 0; i < this.initListItem.length; i++) { 
          /*  
           *if (this.initListItem[i].text.toLowerCa se().indexOf(strSaisi) 
== 0) {  
           *Este  trecho  foi  substituÌdo.  
           *Motivo : Somente  abria  a caixa  de  sugestıes  quando  algum  dos  
itens  iniciava  com  o texto  digitado .  
           *    A alteraÁ„o permite  que  a caixa  de  sugest „o seja  
aberta  quando  o texto  digitado  estiver  
           *        em  qualquer  parte  de  qualquer  um dos  itens  da  combo
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           */  
           
             if ( this.initListItem[i].text.toLowerCase().indexOf(strSais i) != 
-1) { 
                 this.currentListItem.push( this.initListItem[i]); 
             } 
         } 
     } 
 }; 
} 
function modoPosReuso(){ 
 btnReusarPop.setVisible( false); 
 lbl_rqst_pkcd.moveBy(-25, 0);  
 rqst_pkcd.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_reqreusado.moveBy(-25, 0); 
 rqst_fkcd_reqreusado.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_dt_criacao.moveBy(-25, 0); 
 rqst_dt_criacao.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_dt_alteracao.moveBy(-25, 0); 
 rqst_dt_alteracao.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_nm.moveBy(-25, 0); 
 rqst_nm.moveBy(-25, 0); 
 frmTipo.moveBy(-25, 0); 
 frmNivelAceitacao.moveBy(-25, 0); 
 frmStatus.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_projeto.moveBy(-25, 0); 
 rqst_fkcd_projeto.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_pacote.moveBy(-25, 0); 
 rqst_fkcd_pacote.moveBy(-25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_casodeuso.moveBy(-25, 0); 
 rqst_fkcd_casodeuso.moveBy(-25, 0);  
 frmResponsaveis.moveBy(-25, 0); 
 frmResponsaveis.setHeight(frmResponsaveis.getHeigh t()+25);  
 //gridListaDeResponsaveis.setHeight(100);  
 habilitarCampos( true); 
} 
function modoPreReuso(){ 
 btnReusarPop.setVisible( true); 
 lbl_rqst_pkcd.moveBy(25, 0);  
 rqst_pkcd.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_reqreusado.moveBy(25, 0); 
 rqst_fkcd_reqreusado.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_dt_criacao.moveBy(25, 0); 
 rqst_dt_criacao.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_dt_alteracao.moveBy(25, 0); 
 rqst_dt_alteracao.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_nm.moveBy(25, 0); 
 rqst_nm.moveBy(25, 0); 
 frmTipo.moveBy(25, 0); 
 frmNivelAceitacao.moveBy(25, 0); 
 frmStatus.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_projeto.moveBy(25, 0); 
 rqst_fkcd_projeto.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_pacote.moveBy(25, 0); 
 rqst_fkcd_pacote.moveBy(25, 0); 
 lbl_rqst_fkcd_casodeuso.moveBy(25, 0); 
 rqst_fkcd_casodeuso.moveBy(25, 0);  
 frmResponsaveis.moveBy(25, 0); 
 frmResponsaveis.setHeight(frmResponsaveis.getHeigh t()-25);  
 gridListaDeResponsaveis.setHeight(80);  
 habilitarCampos( false); 
} 
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function habilitarCampos(habilita){ 
 rqst_nm.setEnable(habilita); 
 radio_tipo_reqnegocio.setEnable(habilita); 
 radio_tipo_reqsistema.setEnable(habilita); 
 radio_tipo_reqnaofuncional.setEnable(habilita); 
 radio_nivel_essencial.setEnable(habilita); 
 radio_nivel_importante.setEnable(habilita); 
 radio_status_aguardando.setEnable(habilita); 
 radio_status_aprovado.setEnable(habilita); 
 radio_status_cancelado.setEnable(habilita); 
 rqst_fkcd_projeto.setEnable(habilita); 
 rqst_fkcd_pacote.setEnable(habilita); 
 btnMarcarTodos.setEnable(habilita); 
 btnDesmarcarTodos.setEnable(habilita);  
 gridListaDeResponsaveis.setEnable(habilita); 
 comboPalavraChave.setEnable(habilita); 
 btnAdicionarPalavraChave.setEnable(habilita); 
 btnRemoverPalavrasChave.setEnable(habilita); 
 rqst_ds.setEnable(habilita); 
 rqst_ds_justificativa.setEnable(habilita); 
} 
function getIdLinhaSelecionada(){ 
 var idLinhaSelecionada = -1; 
 var indLinhaSelecionada = gridRequisitos.getIndLineCli c();  
 if (indLinhaSelecionada != -1){ 
  idLinhaSelecionada = 
gridRequisitos.getTabData()[indLinhaSelecionada][0] ; 
 }  
 return idLinhaSelecionada;  
} 
 
function getIdsLinhasSelecionadas(grid){  
 var indicesLinhasSelecionadas = grid.getIndLinesClic() ; 
 var idsLinhasSelecionadas = new Array(); 
  
 if (indicesLinhasSelecionadas.length > 0){   
  for (i=0; i< indicesLinhasSelecionadas.length; i++){ 
   var obj = new Object(); 
   obj.usua_pkcd = 
grid.getTabData()[indicesLinhasSelecionadas[i]][0];  
   idsLinhasSelecionadas.push(obj); 
  } 
 }  
 return idsLinhasSelecionadas; 
} 
/**  
 *  Seleciona  na grid  de respons·veis  passados  como par‚metro .  
 */  
function selecionarResponsaveis(listaIds){ 
 var linhasGrid = gridListaDeResponsaveis.getTabData();  
 if (listaIds.length > 0){   
  for (i=0; i< listaIds.length; i++){ 
   for(j=0; j<linhasGrid.length; j++){ 
    if(linhasGrid[j][0]==listaIds[i].usua_pkcd){  
    
     if (linhasGrid[j].sel == false){   
       
      gridListaDeResponsaveis.clickLine(j, -1);
     
     }   
     break; 
    }     
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   }     
  } 
 } 
} 
 
function validaCampos(){  
 var retorno = true; 
 var campos = new Array(); 
  
  
 if(!rqst_pkcd.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'CÛdigo' );   
 } 
  
 if(!rqst_dt_criacao.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'CriaÁ„o' );   
 } 
  
 if(!rqst_dt_alteracao.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'AlteraÁ„o' );   
 } 
  
 if(!rqst_nm.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Nome' );  
 }  
  
 if(!radio_tipo_reqnegocio.isCheck() && !radio_tipo_re qsistema.isCheck() && 
!radio_tipo_reqnaofuncional.isCheck()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Tipo' );   
 }  
  
 if(!radio_nivel_essencial.isCheck() && !radio_nivel_i mportante.isCheck()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'NÌvel de AceitaÁ„o' );   
 } 
  
 if(!radio_status_aguardando.isCheck() && !radio_statu s_aprovado.isCheck() && 
!radio_status_cancelado.isCheck() ){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Status' );   
 } 
  
 if(!rqst_fkcd_projeto.getSelValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Projeto' );  
 } 
  
 if(gridListaDeResponsaveis.getIndLinesClic().length== 0){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Respons·veis' ); 
 }  
  
 if(!rqst_ds.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'DescriÁ„o' );  
 }  
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 if(retorno == false){ 
  alertaCamposObrigatorios(campos); 
 }  
 return retorno; 
  
} 
 
function populaObjeto(objeto){ 
 objeto.rqst_pkcd = rqst_pkcd.getValue(); 
 objeto.rqst_fkcd_reqreusado = rqst_fkcd_reqreusado .getValue(); 
 objeto.rqst_nm = rqst_nm.getValue(); 
 objeto.rqst_dt_criacao = formatDate(rqst_dt_criaca o.getData()); 
 objeto.rqst_dt_alteracao = formatDate(rqst_dt_alte racao.getData());  
  
 if(radio_tipo_reqnegocio.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "requisito_de_negocio" ;   
 } 
 if(radio_tipo_reqsistema.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "requisito_de_sistema" ;   
 } 
 if(radio_tipo_reqnaofuncional.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "requisito_nao_funcional" ;   
 }  
 if(radio_nivel_essencial.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_nivelaceitacao = "essencial" ;   
 }  
 if(radio_nivel_importante.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_nivelaceitacao = "importante" ;   
 } 
  
 if(radio_status_aguardando.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_status = "aguardando_aprovacao" ;   
 }  
 if(radio_status_aprovado.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_status = "aprovado" ;   
 }  
 if(radio_status_cancelado.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_status = "cancelado" ;   
 } 
   
 objeto.rqst_fkcd_projeto = rqst_fkcd_projeto.getSe lValue(); 
 objeto.rqst_fkcd_pacote = rqst_fkcd_pacote.getSelV alue();  
 objeto.rqst_fkcd_casodeuso = rqst_fkcd_casodeuso.g etSelValue(); 
 objeto.listaDeResponsaveis = 
getIdsLinhasSelecionadas(gridListaDeResponsaveis); 
 objeto.listaDePalavrasChave = obterListaDePalavras Chave(); 
 objeto.rqst_ds = rqst_ds.getValue(); 
 objeto.rqst_ds_justificativa = rqst_ds_justificati va.getValue(); 
  
} 
 
function populaObjetoFiltroPalavraChave(objeto){ 
 objeto.filtro_rqst_nm_palavrachave = filtro_rqst_n m_palavrachave.getValue(); 
} 
 
function populaObjetoBuscaCustomizada(objeto){ 
 objeto.filtro_rqst_nm_buscacustomizada = 
filtro_rqst_nm_buscacustomizada.getValue();  
  
 if (filtro_rqst_fl_buscapornome.isCheck()){ 
  objeto.filtro_rqst_fl_buscapornome = '1' ; 
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 } else{ 
  objeto.filtro_rqst_fl_buscapornome = '0' ;  
 } 
 if (filtro_rqst_fl_buscapordescricao.isCheck()){ 
  objeto.filtro_rqst_fl_buscapordescricao = '1' ; 
 } else{ 
  objeto.filtro_rqst_fl_buscapordescricao = '0' ;  
 } 
 if (filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa.isCheck()){ 
  objeto.filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa = '1' ; 
 } else{ 
  objeto.filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa = '0' ;  
 } 
  
} 
 
function populaObjetoFiltro(objeto){ 
 objeto.rqst_pkcd = filtro_rqst_pkcd.getValue(); 
 objeto.rqst_nm = filtro_rqst_nm.getValue();   
 objeto.rqst_dt_criacao = formatDate(filtro_rqst_dt _criacao.getData()); 
 objeto.operacao_rqst_dt_criacao = 
filtro_operacao_rqst_dt_criacao.getSelValue(); 
 objeto.rqst_dt_alteracao = formatDate(filtro_rqst_ dt_alteracao.getData()); 
 objeto.operacao_rqst_dt_alteracao = 
filtro_operacao_rqst_dt_alteracao.getSelValue(); 
 objeto.rqst_fkcd_projeto = filtro_rqst_fkcd_projet o.getSelValue(); 
 objeto.rqst_fkcd_pacote = filtro_rqst_fkcd_pacote. getSelValue(); 
 objeto.rqst_fkcd_casodeuso = filtro_rqst_fkcd_caso deuso.getSelValue(); 
 objeto.filtro_rqst_nm_responsavel = filtro_rqst_nm _responsavel.getValue(); 
 objeto.filtro_rqst_nm_palavrachave = filtro_rqst_n m_palavrachave.getValue(); 
  
 if(radio_filtro_tipo_qualquer.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "tipo_requisito_qualquer" ;   
 } 
 if(radio_filtro_tipo_reqnegocio.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "requisito_de_negocio" ;   
 } 
 if(radio_filtro_tipo_reqsistema.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "requisito_de_sistema" ;   
 } 
 if(radio_filtro_tipo_reqnaofuncional.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_tipo = "requisito_nao_funcional" ;   
 }  
 if(radio_filtro_nivel_qualquer.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_nivelaceitacao = "nivel_aceitacao_qualquer" ;   
 } 
 if(radio_filtro_nivel_essencial.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_nivelaceitacao = "essencial" ;   
 }  
 if(radio_filtro_nivel_importante.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_nivelaceitacao = "importante" ;   
 } 
 if(radio_filtro_status_qualquer.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_status = "status_qualquer" ;   
 } 
 if(radio_filtro_status_aguardando.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_status = "aguardando_aprovacao" ;   
 }  
 if(radio_filtro_status_aprovado.isCheck()){ 
  objeto.rqst_cl_status = "aprovado" ;   
 }  
 if(radio_filtro_status_cancelado.isCheck()){ 
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  objeto.rqst_cl_status = "cancelado" ;   
 } 
} 
 
function selecionarTodasAsLinhas(grid, selecionar){ 
 for (i=grid.tabData.length-1; i >= 0; i--){   
  if (grid.tabData[i].sel == !selecionar){    
      
   grid.clickLine(i, -1);     
  }       
 } 
}  
  
 
 
function populaComboProjetos(combo, itens){  
 if (itens){ 
  if (itens.length > 0){   
   combo.clearData(); 
   for (i=0; i<itens.length;i++){ 
    combo.addItem(itens[i].proj_pkcd, itens[i].proj _nm); 
   }  
  } 
 } 
   
} 
 
 
function populaComboPacotes(combo, itens){  
 if (itens){ 
  if (itens.length > 0){   
   combo.clearData(); 
   for (i=0; i<itens.length;i++){    
    combo.addItem(itens[i].pcte_pkcd, itens[i].pcte _nm); 
   }  
  } 
 }  
} 
 
function populaComboCasosDeUso(combo, itens){  
 if (itens){ 
  if (itens.length > 0){   
   combo.clearData(); 
   for (i=0; i<itens.length;i++){    
    combo.addItem(itens[i].caus_pkcd, itens[i].caus _nm); 
   }  
  } 
 }  
} 
 
function populaComboFiltroPalavraChave(combo, itens){ 
 if (itens){ 
  if (itens.length > 0){   
   combo.clearData(); 
   for (i=0; i<itens.length;i++){    
    combo.addItem(itens[i].pach_pkcd, itens[i].pach _nm); 
   }  
  } 
 }  
} 
 
function populaComboSugestaoPalavraChave(combo, itens){ 
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 if (itens){ 
  if (itens.length > 0){   
   combo.clearData(); 
   for (i=0; i<itens.length;i++){    
    combo.addItem(itens[i].pach_pkcd, itens[i].pach _nm); 
   }  
  } 
 }   
} 
 
function populaGrid(itens){ 
 var codigo = '' ; 
 var nome = '' ;  
 var nomeProjeto = '' ; 
 var nomePacote = '' ; 
 var nomeCasoDeUso = '' ; 
 var tipo = '' ; 
 var nivelAceitacao = '' ; 
 var status = '' ; 
 gridRequisitos.deleteLines(); 
 gridRequisitos.tabData = null; 
  
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  codigo = '' ; 
  nome = '' ;   
  nomeProjeto = '' ; 
  nomePacote = '' ; 
  nomeCasoDeUso = '' ; 
  tipo = '' ; 
  nivelAceitacao = '' ; 
  status = '' ; 
  
  nomeCasoDeUso = '' ; 
   
  if (itens[i].rqst_pkcd){ 
   codigo = itens[i].rqst_pkcd; 
  } 
  if (itens[i].rqst_nm){ 
   nome = itens[i].rqst_nm; 
  }    
  if (itens[i].proj_nm){ 
   nomeProjeto = itens[i].proj_nm; 
  } 
  if (itens[i].pcte_nm){    
   nomePacote = itens[i].pcte_nm; 
  } 
  if (itens[i].caus_nm){    
   nomeCasoDeUso = itens[i].caus_nm; 
  } 
  if (itens[i].rqst_cl_tipo){    
   tipo = itens[i].rqst_cl_tipo; 
  } 
  if (itens[i].rqst_cl_nivelaceitacao){    
   nivelAceitacao = itens[i].rqst_cl_nivelaceitacao ; 
  } 
  if (itens[i].rqst_cl_status){    
   status = itens[i].rqst_cl_status; 
  } 
  gridRequisitos.addOneLine([codigo, nome, nomeProj eto, nomePacote, 
nomeCasoDeUso, tipo, 
                             nivelAceitacao, status ]); 
 }  
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} 
 
function populaGridResponsaveis(itens){  
 var codigoUsuario = '' ; 
 var nomeUsuario = '' ; 
   
 gridListaDeResponsaveis.deleteLines(); 
 gridListaDeResponsaveis.tabData = null; 
  
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  nomeUsuario = '' ; 
  codigoUsuario = '' ; 
   
  if (itens[i].usua_nm){ 
   nomeUsuario = itens[i].usua_nm; 
  }   
  if (itens[i].usua_pkcd){ 
   codigoUsuario = itens[i].usua_pkcd; 
  } 
   
  gridListaDeResponsaveis.addOneLine([codigoUsuario , nomeUsuario]); 
 }  
} 
 
function populaGridPalavrasChave(itens){  
 var palavraChave = '' ; 
  
   
 gridListaDePalavrasChave.deleteLines(); 
 gridListaDePalavrasChave.tabData = null; 
  
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  palavraChave = '' ; 
   
  if (itens[i].pach_nm){ 
   palavraChave = itens[i].pach_nm; 
  } 
  gridListaDePalavrasChave.addOneLine([palavraChave ]); 
 }  
} 
 
function montaNo(palavra){ 
 var codigo = '' ; 
 var nome = '' ; 
 var palavraPai = '' ; 
 var palavraOrfa = '' ; 
  
 if (palavra.pach_pkcd){ 
  codigo = palavra.pach_pkcd; 
 } 
 if (palavra.pach_nm){ 
  nome = palavra.pach_nm; 
 }   
 if (palavra.pach_nr_ocorrencias){    
  numOcorrencias = palavra.pach_nr_ocorrencias; 
 }   
  
 var novoNo = new rialto.widget.TreeNode(   
            {   
              name : codigo,   
              text : nome+numOcorrencias,   
              icon : 'images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif' ,   
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              icon2 : 'images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif' ,    
                  
              open : false,   
              reload : true,   
              url : contextoSite+ "/ServletControl?" ,   
              draggable : false   
             }   
     );   
  
 return novoNo; 
} 
 
function reusarReqViaArvore(){ 
  
 var codigoRequisitoSelecionado = 
arvoreFiltroPalavrasChave.currentSelNode.getInfo();  
 var requisito = new Requisito(); 
 requisito.rqst_pkcd = codigoRequisitoSelecionado;  
 var layPop=rialto.loadObject( "layoutPopUp" );     
  
 carregar(requisito, contextoSite); 
 requisito = null;   
 modoPreReuso(); 
} 
 
function confirmarReuso(){  
 var codigoRequisitoSelecionado = 
arvoreFiltroPalavrasChave.currentSelNode.getInfo();  
 var requisito = new Requisito(); 
 requisito.rqst_pkcd = codigoRequisitoSelecionado; 
 reusar(requisito, contextoSite); 
 requisito = null;   
 modoPosReuso(); 
} 
 
function limpaArvore(){ 
 var i=0; 
 var tam = noRaiz.arrChild.length; 
 for (; i < tam; i++){ 
  noRaiz.last().remove(); 
 }  
} 
 
function populaArvore(itens){ 
 if (itens){ 
  limpaArvore(); 
  var i=0; 
  for(; i < itens.length; i++){ 
   noRaiz.add(montaNo(itens[i])); 
  } 
 } 
} 
 
function populaEstrutura(objeto){  
 if (objeto.listaDeProjetos){ 
  populaComboProjetos(rqst_fkcd_projeto, objeto.lis taDeProjetos); 
 } 
 if (objeto.listaDePacotes){   
  populaComboPacotes(rqst_fkcd_pacote, objeto.lista DePacotes); 
 } 
 if (objeto.listaDeCasosDeUso){   
  populaComboCasosDeUso(rqst_fkcd_casodeuso, objeto .listaDeCasosDeUso); 
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 } 
 if (objeto.listaDeUsuarios){   
  populaGridResponsaveis(objeto.listaDeUsuarios); 
 } 
 if (objeto.listaDePalavrasChave){   
  populaComboSugestaoPalavraChave(comboPalavraChave , 
objeto.listaDePalavrasChave); 
 } 
} 
 
function populaEntidade(objeto){ 
  
 if (objeto.rqst_pkcd){ 
  rqst_pkcd.setValue(objeto.rqst_pkcd); 
 } 
 if (objeto.rqst_fkcd_reqreusado){ 
  rqst_fkcd_reqreusado.setValue(objeto.rqst_fkcd_re qreusado); 
 } 
 if (objeto.rqst_dt_criacao){ 
  rqst_dt_criacao.setData(parseDate(objeto.rqst_dt_ criacao)); 
 }  
 if (objeto.rqst_dt_alteracao){ 
  rqst_dt_alteracao.setData(parseDate(objeto.rqst_d t_alteracao)); 
 }  
 if (objeto.rqst_nm){ 
  rqst_nm.setValue(objeto.rqst_nm); 
 }  
  
 if (objeto.rqst_cl_tipo){ 
  if (objeto.rqst_cl_tipo == "requisito_de_negocio" ){ 
   radio_tipo_reqnegocio.setCheck( true, true); 
  } else if (objeto.rqst_cl_tipo == "requisito_de_sistema" ){ 
   radio_tipo_reqsistema.setCheck( true, true);   
  } else if (objeto.rqst_cl_tipo == "requisito_nao_funcional" ){ 
   radio_tipo_reqnaofuncional.setCheck( true, true);   
  }   
 } 
  
  
 if (objeto.rqst_cl_nivelaceitacao){ 
  if (objeto.rqst_cl_nivelaceitacao == "essencial" ){ 
   radio_nivel_essencial.setCheck( true, true); 
  } else if (objeto.rqst_cl_nivelaceitacao == "importante" ){ 
   radio_nivel_importante.setCheck( true, true);   
  } 
 } 
  
 if (objeto.rqst_cl_status){ 
  if (objeto.rqst_cl_status == "aguardando_aprovacao" ){ 
   radio_status_aguardando.setCheck( true, true); 
  } else if (objeto.rqst_cl_status == "aprovado" ){ 
   radio_status_aprovado.setCheck( true, true);   
  } else if (objeto.rqst_cl_status == "cancelado" ){ 
   radio_status_cancelado.setCheck( true, true);   
  }   
 } 
  
  
 if (objeto.rqst_fkcd_projeto){ 
  rqst_fkcd_projeto.selWithValue(objeto.rqst_fkcd_p rojeto); 
 } 
 if (objeto.rqst_fkcd_pacote){ 
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  rqst_fkcd_pacote.selWithValue(objeto.rqst_fkcd_pa cote); 
 } 
 if (objeto.rqst_fkcd_casodeuso){ 
  rqst_fkcd_casodeuso.selWithValue(objeto.rqst_fkcd _casodeuso); 
 } 
  
 if (objeto.listaDeResponsaveis){  
  selecionarResponsaveis(objeto.listaDeResponsaveis );  
 }  
  
 if (objeto.rqst_ds){   
  rqst_ds.setValue(objeto.rqst_ds); 
 } 
 if (objeto.rqst_ds_justificativa){ 
  rqst_ds_justificativa.setValue(objeto.rqst_ds_jus tificativa); 
 } 
  
 if (objeto.listaDePalavrasChave){   
  populaGridPalavrasChave(objeto.listaDePalavrasCha ve); 
 } 
  
} 
 
 
 
function limparFiltros(contextoSite){ 
 filtro_rqst_pkcd.setValue( '' ); 
 filtro_rqst_nm.setValue( '' ); 
 filtro_operacao_rqst_dt_criacao.selInd(0); 
 filtro_rqst_dt_criacao.setValue( '' ); 
 filtro_operacao_rqst_dt_alteracao.selInd(0); 
 filtro_rqst_dt_alteracao.setValue( '' ); 
 filtro_rqst_fkcd_projeto.setValue( '' );  
 filtro_rqst_fkcd_projeto.selInd(-1); 
 filtro_rqst_fkcd_pacote.setValue( '' );  
 filtro_rqst_fkcd_pacote.selInd(-1);   
 filtro_rqst_fkcd_pacote.clearData(); 
 filtro_rqst_fkcd_casodeuso.setValue( '' );  
 filtro_rqst_fkcd_casodeuso.selInd(-1);   
 filtro_rqst_fkcd_casodeuso.clearData(); 
 filtro_rqst_nm_palavrachave.clearData(); 
 filtro_rqst_nm_responsavel.setValue( '' ); 
  
  
 radio_filtro_tipo_qualquer.setCheck( true); 
 radio_filtro_tipo_reqnegocio.setCheck( false); 
 radio_filtro_tipo_reqsistema.setCheck( false); 
 radio_filtro_tipo_reqnaofuncional.setCheck( false); 
  
 radio_filtro_nivel_qualquer.setCheck( true); 
 radio_filtro_nivel_essencial.setCheck( false); 
 radio_filtro_nivel_importante.setCheck( false); 
  
 radio_filtro_status_qualquer.setCheck( true); 
 radio_filtro_status_aguardando.setCheck( false); 
 radio_filtro_status_aprovado.setCheck( false); 
 radio_filtro_status_cancelado.setCheck( false); 
  
 filtro_rqst_nm_buscacustomizada.setValue( '' ); 
 filtro_rqst_fl_buscapornome.setCheck( false); 
 filtro_rqst_fl_buscapordescricao.setCheck( false); 
 filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa.setCheck( false); 
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    var requisito = new Requisito();  
    carregarTelaPrincipal(requisito, contextoSite);  
    requisito = null;  
} 
 
 
function obterListaDePalavrasChave(){ 
 var retorno = new Array(); 
 var palavra; 
 var linhas = gridListaDePalavrasChave.getTabData(); 
 var tam = linhas.length; 
  
 for(i=0; i<tam; i++){ 
  palavra = linhas[i][0]; 
  if(palavra){ 
   retorno.push(palavra); 
  }  
   
 } 
 return retorno; 
} 
 
function adicionarPalavraChaveNaGrid(){ 
 var palavra = comboPalavraChave.getValue(); 
 palavra = palavra.toUpperCase(); 
 palavra = palavra.trim(); 
 if (palavra){ 
  if (!palavraChaveExistenteNaGrid(palavra)){ 
   gridListaDePalavrasChave.addOneLine([palavra]); 
  }  
 }  
 comboPalavraChave.clearData(); 
 comboPalavraChave.setFocus(); 
} 
 
function palavraChaveExistenteNaGrid(palavraChave){ 
 var retorno = false; 
 var linhas = gridListaDePalavrasChave.getTabData(); 
 var tam = gridListaDePalavrasChave.getTabData().length ;  
 for (i=0; i<tam; i++){ 
  if (palavraChave == linhas[i][0]){ 
   retorno = true; 
   alert( 'Este descritor j· est· incluso.' ); 
   break; 
  }  
 }  
 return retorno; 
} 
 
function removerPalavrasChaveDaGrid(){ 
 var indLinhasSelecionadas = gridListaDePalavrasChave.g etIndLinesClic();  
  
 for (i=indLinhasSelecionadas.length; i>0; i--){ 
  gridListaDePalavrasChave.deleteOneLine(indLinhasS elecionadas[i-1]); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaComboPacotesFiltro(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
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  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  populaComboPacotes(filtro_rqst_fkcd_pacote, resp. listaDePacotes); 
 } 
} 
 
function sucessoPopulaComboPacotes(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaComboPacotes(rqst_fkcd_pacote, resp.listaDe Pacotes); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaComboCasosDeUsoFiltro(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaComboCasosDeUso(filtro_rqst_fkcd_casodeuso,  
resp.listaDeCasosDeUso); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaComboCasosDeUso(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaComboCasosDeUso(rqst_fkcd_casodeuso, resp.l istaDeCasosDeUso); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaTelaPrincipal(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  try{ 
   populaGrid(resp.listaDeRequisitos);  
   populaComboProjetos(filtro_rqst_fkcd_projeto, 
resp.listaDeProjetos); 
   populaComboPacotes(filtro_rqst_fkcd_pacote, 
resp.listaDePacotes); 
   populaComboCasosDeUso(filtro_rqst_fkcd_casodeuso , 
resp.listaDeCasosDeUso);    
   populaArvore(resp.listaDePalavrasChave); 
   populaComboFiltroPalavraChave(filtro_rqst_nm_pal avrachave, 
resp.listaDePalavrasChaveFiltro); 
  } catch(e){ 
   alert(e); 
  } 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaCampos(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaEstrutura(resp.estrutura); 
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  populaEntidade(resp.entidade); 
 }  
} 
 
function sucessoExclusao(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' ); 
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  populaGrid(resp.listaDeRequisitos); 
  populaArvore(resp.listaDePalavrasChave); 
  alert( "Requisito excluÌdo com sucesso!" ); 
 } 
} 
 
function carregarTelaPrincipal(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarTelaPrincipalRequisito" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ;  
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function carregarComboPacotesFiltro(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarComboPacotes" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaComboPacotesFiltro, falh aGenerico, 
contextoSite); 
} 
 
function carregarComboPacotes(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarComboPacotes" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaComboPacotes, falhaGener ico, contextoSite); 
} 
 
function carregarComboCasosDeUsoFiltro(objeto, contextoSite ){ 
 objeto.acao = "carregarComboCasosDeUso" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaComboCasosDeUsoFiltro, f alhaGenerico, 
contextoSite); 
} 
 
function carregarComboCasosDeUso(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarComboCasosDeUso" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaComboCasosDeUso, falhaGe nerico, contextoSite); 
} 
 
function novo(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "novoRequisito" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function gravar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "gravarRequisito" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function carregar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarRequisito" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 



 
 
 
 
 
 

318 

 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function excluir(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "excluirRequisito" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoExclusao, falhaGenerico, conte xtoSite); 
} 
 
function filtrar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "filtrarRequisitos" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function filtrarPorPalavraChave(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "filtrarRequisitosPorPalavraChave" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function buscaCustomizada(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "buscaCustomizada" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite);
  
} 
 
function reusar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "reusarRequisito" ; 
 objeto.objeto = "requisito" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastroderequisitos.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
<script  src ="cadastroderequisitos.js" ></ script > 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
 
 
<html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Requisitos </ title > 
 
</ head > 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
<rialto:layout  name="layoutPopUp" > 
  
 <rialto:popup  name="popCadastroDeRequisitos"  title ="Detalhes do Requisito"   
left ="0"  top ="0"  height ="503"   
  width ="810" > 
 
  <rialto:button  name="btnReusarPop"  title ="Reusar este requisito"  
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left ="10"  top ="0" />  
  btnReusarPop.setVisible(false); 
  btnReusarPop.onclick = function(){ 
   confirmarReuso();   
  } 
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_pkcd"  top ="0"  left ="10"  text ="Código:" />  
  <rialto:text  name="rqst_pkcd"   top ="0"  left ="90"  width ="50"  
disable ="true"  datatype ="N" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_fkcd_reqreusado"  top ="0"  left ="210"  
text ="Código req. reusado:" />  
  <rialto:text  name="rqst_fkcd_reqreusado"   top ="0"  left ="330"  width ="50"  
disable ="true"  datatype ="N" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_dt_criacao"  top ="25"  left ="10"  
text ="Criação:" />  
  <rialto:text  name="rqst_dt_criacao"   top ="25"  left ="90"  width ="50"  
datatype ="D"  disable ="true" />  
 
  <rialto:label  name="lbl_rqst_dt_alteracao"  top ="25"  left ="210"  
text ="Alteração:" />  
  <rialto:text  name="rqst_dt_alteracao"   top ="25"  left ="330"  width ="50"  
datatype ="D"  disable ="true" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_nm"  top ="50"  left ="10"  text ="Nome:" />  
  <rialto:text  name="rqst_nm"   top ="50"  left ="90"  width ="412"  />   
   
  <rialto:frame  name="frmTipo"  title ="Tipo"  top ="75"  left ="90"  
height ="25"  width ="412" >  
   <rialto:radio  name="radio_tipo_reqnegocio"  group ="rqst_cl_tipo"  
text ="Req. de Negócio"  left ="0"  top ="2"  checked ="true" />  
   <rialto:radio  name="radio_tipo_reqsistema"  group ="rqst_cl_tipo"  
text ="Req. de Sistema"  left ="150"  top ="2" />  
   <rialto:radio  name="radio_tipo_reqnaofuncional"  
group ="rqst_cl_tipo"  text ="Req. não funcional"  left ="270"  top ="2" />  
    
   radio_tipo_reqnegocio.onclick = function(){ 
    lbl_rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(false); 
    rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(false); 
   } 
   radio_tipo_reqsistema.onclick = function(){ 
    lbl_rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(true); 
    rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(true); 
   } 
   radio_tipo_reqnaofuncional.onclick = function(){  
    lbl_rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(false); 
    rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(false); 
   }        
  </ rialto:frame >    
   
  <rialto:frame  name="frmNivelAceitacao"  title ="Nível de Aceitação"  
top ="110"  left ="90"  height ="25"  width ="412" >  
   <rialto:radio  name="radio_nivel_essencial"  
group ="rqst_cl_nivelaceitacao"  text ="Essencial"  left ="0"  top ="2"  checked ="true" />  
   <rialto:radio  name="radio_nivel_importante"  
group ="rqst_cl_nivelaceitacao"  text ="Importante"  left ="150"  top ="2" />  
  </ rialto:frame >  
   
  <rialto:frame  name="frmStatus"  title ="Status"  top ="145"  left ="90"  
height ="25"  width ="412" >  
   <rialto:radio  name="radio_status_aguardando"  
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group ="rqst_cl_status"  text ="Aguardando aprovação"  left ="0"  top ="2"  checked ="true" />  
   <rialto:radio  name="radio_status_aprovado"  
group ="rqst_cl_status"  text ="Aprovado"  left ="150"  top ="2" />  
   <rialto:radio  name="radio_status_cancelado"  
group ="rqst_cl_status"  text ="Cancelado"  left ="270"  top ="2" />  
       
  </ rialto:frame > 
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_fkcd_projeto"  top ="175"  left ="10"  
text ="Projeto:" />  
  <rialto:combo  name="rqst_fkcd_projeto"  top ="175"  left ="90" width ="200" />
   
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_fkcd_pacote"  top ="200"  left ="10"  
text ="Pacote:" />  
  <rialto:combo  name="rqst_fkcd_pacote"  top ="200"  left ="90" width ="200" />  
    
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_fkcd_casodeuso"  top ="225"  left ="10"  
text ="Caso de Uso:" />  
  <rialto:combo  name="rqst_fkcd_casodeuso"  top ="225"  
left ="90" width ="200" />    
  lbl_rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(false); 
  rqst_fkcd_casodeuso.setVisible(false);  
   
  <rialto:frame  name="frmResponsaveis"  title ="Responsáveis"  top ="260"  
left ="10"  width ="492"  height ="120" > 
   <rialto:button  name="btnMarcarTodos"  title ="Todos"  left ="10"  
top ="10"  widthMin ="60"  />  
   <rialto:button  name="btnDesmarcarTodos"  title ="Nenhum"  left ="10"  
top ="35"  widthMin ="60" />  
   <rialto:grid  name="gridListaDeResponsaveis"  top ="10"  left ="90"  
height ="100"  multiSelect ="true"  autoWidth ="true"   
   switchable ="false" > 
    <rialto:gridHeader  title ="Cód."  type ="string"  
width ="75" />   
    <rialto:gridHeader  title ="Nome"  type ="string"  
width ="225" />       
   </ rialto:grid > 
    
   btnMarcarTodos.onclick = function(){ 
    selecionarTodasAsLinhas(gridListaDeResponsaveis , true);  
   } 
    
   btnDesmarcarTodos.onclick = function(){ 
    selecionarTodasAsLinhas(gridListaDeResponsaveis , false);  
   } 
   
  </ rialto:frame > 
   
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_ds"  top ="0"  left ="510"  text ="Descrição:" />
   
  <rialto:text  name="rqst_ds"  top ="20"  left ="510"  datatype ="T"  
width ="280"  rows ="14"  />  
   
  <rialto:label  name="lbl_rqst_ds_justificativa"  top ="240"  left ="510"  
text ="Justificativa:" />    
  <rialto:text  name="rqst_ds_justificativa"  top ="260"  left ="510"  
datatype ="T"  width ="280"  rows ="7" />  
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  <rialto:frame  name="frmPalavrasChave"  title ="Descritores do requisito"  
top ="390"  left ="10"  height ="90"  width ="780" > 
    
   <rialto:combo  name="comboPalavraChave"  top ="5"  left ="5"  
width ="200"  suggest ="true"  heightItem ="0"  
   asynchSuggest ="true"  timeForSuggest ="500"  
urlForSuggest =" ${pageContext.request.contextPath} /ServletControl?"  
   nbCharForSuggest ="2" />  
    
   <rialto:button  name="btnAdicionarPalavraChave"  top ="5"  
left ="210"  title ="Adicionar"   
   alt ="Clique para adicionar o descritor digitado na list a de 
descritores" />  
    
   <rialto:button  name="btnRemoverPalavrasChave"  top ="65"  
left ="210"  title ="Remover"   
   alt ="Clique para remover os descritor selecionaro na li sta de 
descritores" />  
    
   <rialto:grid  name="gridListaDePalavrasChave"  top ="5"  left ="300"  
height ="80"  multiSelect ="true"  autoWidth ="true"  
   switchable ="false" > 
    <rialto:gridHeader  title ="Descritor"  type ="string"  
width ="300" />  
   </ rialto:grid > 
    
    
   btnAdicionarPalavraChave.onclick = function(){ 
    adicionarPalavraChaveNaGrid(); 
   } 
    
   btnRemoverPalavrasChave.onclick = function(){ 
    removerPalavrasChaveDaGrid(); 
   } 
    
  
  </ rialto:frame > 
   
  <rialto:button  name="btnGravar"  top ="485"  left ="600"  title ="Gravar"  />  
  <rialto:button  name="btnCancelar"  top ="485"  left ="700"  title ="Cancelar"  
/>  
    
   
   btnCancelar.onclick = function(){ 
    popCadastroDeRequisitos.closeWindow(); 
    combosPalavrasChave = new Array(); 
   } 
   btnGravar.onclick = function(){ 
    if(validaCampos()){ 
     var requisito = new Requisito(); 
     populaObjeto(requisito);     
     gravar(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
     requisito = null; 
     
     popCadastroDeRequisitos.closeWindow(); 
    }  
   } 
    
   rqst_fkcd_projeto.onclick = function(){ 
    var requisito = new Requisito();   
    requisito.rqst_fkcd_projeto = 
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rqst_fkcd_projeto.getSelValue();    
    carregarComboPacotes(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    casoDeUso = null; 
   } 
    
   rqst_fkcd_pacote.onclick = function(){ 
    var requisito = new Requisito();   
    requisito.rqst_fkcd_pacote = 
rqst_fkcd_pacote.getSelValue();    
    carregarComboCasosDeUso(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    casoDeUso = null; 
   } 
     
 </ rialto:popup >   
</ rialto:layout > 
 
<rialto:layout  name="layout" > 
 <rialto:window  name="cadastroDeRequisitos"  title ="Requisitos"  
withCloseButon ="false"  icone ="../../img/requisito.png" > 
  <rialto:frame  name="frmFiltros"  title ="Busca de Requisitos"  top ="0"  
left ="0"  height ="325"  width ="400"  dynamic ="true"  
  open ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true" > 
  <rialto:button  name="btnNovoArvore"  top ="0"  left ="0"  title ="Novo 
requisito"  />  
   <rialto:tabFolder  name="tabBusca"  top ="20"  left ="0"  
autoResizableH ="true"  autoResizableW ="true"  widthTabName ="200"  isClosable ="false" > 
    <rialto:tabItem  name="tabBuscaRequisitos"  title ="Busca 
semântica" > 
      
     <rialto:frame  name="frmArvore"  title =""  top ="7"  
left ="5"  height ="247"  width ="440"  dynamic ="false"  position ="relative"  
autoResizableW ="false" > 
      <rialto:treeview  
name="arvoreFiltroPalavrasChave"  top ="0"  left ="0"  width =""  height ="100%"   
      withRoot ="true" > 
       <rialto:treeNode  name="noRaiz"  
text ="Classificação dos requisitos (pelos descritores)"  
icon ="images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif"  
            
icon2 ="images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif"  open ="true" >        
          
            
             
       </ rialto:treeNode > 
      </ rialto:treeview > 
     </ rialto:frame > 
     btnNovoArvore.onclick = function(){ 
      var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
      var requisito = new Requisito(); 
      novo(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
      requisito = null; 
     } 
      
     <rialto:frame  name="frmFiltroPalavraChave"   
    title ="Busca por descritor"  top ="7"  left ="450"  
height ="60"  width ="310"  dynamic ="false"  position ="absolute"  autoResizableW ="false" > 
       
      <rialto:label  
name="lbl_filtro_rqst_nm_palavrachave"  top ="10"  left ="10"  text ="Descritor:" />   
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      <rialto:combo  
name="filtro_rqst_nm_palavrachave"  top ="10"  left ="70"  width ="235"  suggest ="true"  
heightItem ="0"  
      asynchSuggest ="true"  timeForSuggest ="500"  
urlForSuggest =" ${pageContext.request.contextPath} /ServletControl?"  
      nbCharForSuggest ="2" />  
       
      <rialto:button  
name="btnFiltrarPorPalavraChave"  top ="35"  left ="170"  title ="Buscar"  />  
      <rialto:button  
name="btnLimparFiltrosPalavraChave"  top ="35"  left ="70"  title ="Limpar campos"  />
  
       
      btnFiltrarPorPalavraChave.onclick = 
function(){ 
       var requisito = new Requisito(); 
      
 populaObjetoFiltroPalavraChave(requisito); 
       filtrarPorPalavraChave(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}");  
       requisito = null; 
      } 
       
      btnLimparFiltrosPalavraChave.onclick = 
function(){ 
      
 limparFiltros("${pageContext.request.contextPath}" );  
      }    
      
     
        
     </ rialto:frame > 
      
     <rialto:frame  name="frmBuscaCustomizada"   
    title ="Busca customizada"  top ="77"  left ="450"  height ="90"  
width ="310"  dynamic ="false"  position ="absolute"  autoResizableW ="false" > 
      <rialto:label  
name="lbl_filtro_rqst_nm_buscacustomizada"  top ="5"  left ="5"  text ="Buscar por:" />  
      <rialto:text  
name="filtro_rqst_nm_buscacustomizada"   top ="5"  left ="100"  />   
       
      <rialto:frame  name="frmCamposBusca"  
width ="195"  height ="50"  top ="30"  left ="100"  title ="Nos campos..." > 
       <rialto:checkbox  
name="filtro_rqst_fl_buscapornome"   top ="3"  left ="3"  text ="Nome"  />   
       <rialto:checkbox  
name="filtro_rqst_fl_buscapordescricao"   top ="3"  left ="53"  text ="Descrição"  />  
       <rialto:checkbox  
name="filtro_rqst_fl_buscaporjustificativa"   top ="23"  left ="3"  text ="Justificativa"  
/>         
      </ rialto:frame >    
      <rialto:button  name="btnBuscaCustomizada"  
top ="30"  left ="0"  title ="Buscar"  />  
      <rialto:button  
name="btnLimparBuscaCustomizada"  top ="55"  left ="0"  title ="Limpar campos"  />   
      btnBuscaCustomizada.onclick = function(){ 
       var requisito = new Requisito(); 
      
 populaObjetoBuscaCustomizada(requisito); 
       buscaCustomizada(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}");  
       requisito = null; 
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      } 
       
      btnLimparBuscaCustomizada.onclick = 
function(){      
      
 limparFiltros("${pageContext.request.contextPath}" );  
      }    
        
     </ rialto:frame > 
        
    </ rialto:tabItem > 
    <rialto:tabItem  name="tabBuscaAvançada"  title ="Busca 
avançada" > 
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_pkcd"  top ="10"  
left ="10"  text ="Código:" />  
     <rialto:text  name="filtro_rqst_pkcd"   top ="10"  
left ="120"  width ="50"  datatype ="N" />  
     
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_nm"  top ="35"  
left ="10"  text ="Nome:" />  
     <rialto:text  name="filtro_rqst_nm"  top ="35"  
left ="120"  />  
      
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_dt_criacao"  
top ="60"  left ="10"  text ="Data de Criação:" />  
     <rialto:combo  
name="filtro_operacao_rqst_dt_criacao"  top ="60"  left ="120"  width ="85" > 
      <rialto:comboItem  text ="Anterior a"  
value ="operador_data_menor_que"  selected ="true" />  
      <rialto:comboItem  text ="Posterior a"  
value ="operador_data_maior_que" />  
      <rialto:comboItem  text ="Igual a"  
value ="operador_data_igual" />    
     </ rialto:combo >   
     <rialto:text  name="filtro_rqst_dt_criacao"  top ="60"  
left ="210"  datatype ="D"  />  
      
     
      
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_dt_alteracao"  
top ="85"  left ="10"  text ="Data de Alteração:" />  
     <rialto:combo  
name="filtro_operacao_rqst_dt_alteracao"  top ="85"  left ="120"  width ="85" > 
      <rialto:comboItem  text ="Anterior a"  
value ="operador_data_menor_que"  selected ="true" />  
      <rialto:comboItem  text ="Posterior a"  
value ="operador_data_maior_que" />  
      <rialto:comboItem  text ="Igual a"  
value ="operador_data_igual" />    
     </ rialto:combo >   
     <rialto:text  name="filtro_rqst_dt_alteracao"  
top ="85"  left ="210"  datatype ="D"  />  
      
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_fkcd_projeto"  
top ="110"  left ="10"  text ="Projeto:" />  
     <rialto:combo  name="filtro_rqst_fkcd_projeto"  
top ="110"  left ="120"  width ="200" />  
      
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_fkcd_pacote"  
top ="135"  left ="10"  text ="Pacote:" />  
     <rialto:combo  name="filtro_rqst_fkcd_pacote"  
top ="135"  left ="120"  width ="200" />  
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     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_fkcd_casodeuso"  
top ="110"  left ="330"  text ="Caso de Uso:" />  
     <rialto:combo  name="filtro_rqst_fkcd_casodeuso"  
top ="110"  left ="440"  width ="200" />   
      
     <rialto:label  name="lbl_filtro_rqst_nm_responsavel"  
top ="135"  left ="330"  text ="Responsável:" />  
     <rialto:text  name="filtro_rqst_nm_responsavel"  
top ="135"  left ="440"  />        
      
      
      
     <rialto:frame  name="frmFiltroTipo"  title ="Tipo"  
top ="10"  left ="330"  height ="25"  width ="490" >  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_tipo_qualquer"  group ="rqst_cl_tipo"  text ="Qualquer"  left ="0"  
top ="2"  checked ="true" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_tipo_reqnegocio"  group ="rqst_cl_tipo"  text ="Req. de Negócio"  
left ="85"  top ="2" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_tipo_reqsistema"  group ="rqst_cl_tipo"  text ="Req. de Sistema"  
left ="235"  top ="2" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_tipo_reqnaofuncional"  group ="rqst_cl_tipo"  text ="Req. não 
funcional"  left ="350"  top ="2" />  
     </ rialto:frame > 
      
     <rialto:frame  name="frmFiltroAceitacao"  
title ="Nível de Aceitação"  top ="45"  left ="330"  height ="25"  width ="490" >  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_nivel_qualquer"  group ="rqst_cl_nivelaceitacao"  text ="Qualquer"  
left ="0"  top ="2"  checked ="true" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_nivel_essencial"  group ="rqst_cl_nivelaceitacao"  text ="Essencial"  
left ="85"  top ="2" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_nivel_importante"  group ="rqst_cl_nivelaceitacao"  
text ="Importante"  left ="235"  top ="2" />      
     </ rialto:frame > 
      
     <rialto:frame  name="frmFiltroStatus"  title ="Status"  
top ="80"  left ="330"  height ="25"  width ="490" >  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_status_qualquer"  group ="rqst_cl_status"  text ="Qualquer"  left ="0"  
top ="2"  checked ="true" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_status_aguardando"  group ="rqst_cl_status"  text ="Aguardando 
aprovação"  left ="85"  top ="2" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_status_aprovado"  group ="rqst_cl_status"  text ="Aprovado"  
left ="235"  top ="2" />  
      <rialto:radio  
name="radio_filtro_status_cancelado"  group ="rqst_cl_status"  text ="Cancelado"  
left ="350"  top ="2" />      
     </ rialto:frame > 
      
     <rialto:button  name="btnFiltrar"  top ="165"  
left ="220"  title ="Buscar"  />  
     <rialto:button  name="btnLimparFiltros"  top ="165"  
left ="120"  title ="Limpar campos"  />   
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     btnFiltrar.onclick = function(){ 
      var requisito = new Requisito(); 
      populaObjetoFiltro(requisito); 
      filtrar(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
      requisito = null; 
     } 
      
     btnLimparFiltros.onclick = function(){ 
     
 limparFiltros("${pageContext.request.contextPath}" ); 
     }    
      
     filtro_rqst_fkcd_projeto.onclick = function(){  
      var requisito = new Requisito();   
      populaObjetoFiltro(requisito);  
    
      carregarComboPacotesFiltro(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
      requisito = null; 
     } 
      
     filtro_rqst_fkcd_pacote.onclick = function(){ 
      var requisito = new Requisito();   
      populaObjetoFiltro(requisito);  
    
      carregarComboCasosDeUsoFiltro(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
      requisito = null; 
     } 
       
    </ rialto:tabItem > 
   </ rialto:tabFolder > 
  </ rialto:frame >  
 
   
  <rialto:frame  name="frmResultados"  top ="0"  left ="0"  width ="100"  
height ="200"  title ="Resultados da Busca"  open ="true"  
  dynamic ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true"  
autoResizableH ="true" >     
   <rialto:button  name="btnReusar"  top ="3"  left ="5"  title ="Reusar"  
/>  
   <rialto:button  name="btnNovo"  top ="3"  left ="105"  title ="Novo"  />  
   <rialto:button  name="btnEditar"  top ="3"  left ="205"  
title ="Editar"  />  
   <rialto:button  name="btnExcluir"  top ="3"  left ="305"  
title ="Excluir"  />  
   <rialto:grid  name="gridRequisitos"  top ="25"  left ="10"  
autoWidth ="true"  switchable ="false"  autoResizableH ="true"  >    
    <rialto:gridHeader  title ="Cód."  type ="string"  
width ="28" />         
    <rialto:gridHeader  title ="Nome"  type ="string"  
width ="250" />      
    <rialto:gridHeader  title ="Projeto"  type ="string"  
width ="60" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Pacote"  type ="string"  
width ="70" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Caso de Uso"  type ="string"  
width ="80" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Tipo"  type ="string"  
width ="70" />      
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    <rialto:gridHeader  title ="Nível de Aceit."  type ="string"  
width ="88" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Status"  type ="string"  
width ="70" />  
   </ rialto:grid > 
     
    btnReusar.onclick = function(){ 
    var requisito = new Requisito(); 
    requisito.rqst_pkcd = getIdLinhaSelecionada(); 
    if(requisito.rqst_pkcd != -1){  
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    
     reusar(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    } 
    requisito = null;   
   } 
     
    btnNovo.onclick = function(){ 
    var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    var requisito = new Requisito(); 
    novo(requisito, "${pageContext.request.contextP ath}"); 
    requisito = null; 
   } 
    
   btnEditar.onclick = function(){     
  
    var requisito = new Requisito(); 
    requisito.rqst_pkcd = getIdLinhaSelecionada(); 
    if(requisito.rqst_pkcd != -1){  
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    
     carregar(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    } 
    requisito = null;   
   } 
    
   btnExcluir.onclick = function(){ 
    var confirma = confirm("O requisito selecionado  será 
excluído. Deseja prosseguir?"); 
    if (confirma){ 
     var requisito = new Requisito(); 
     requisito.rqst_pkcd = getIdLinhaSelecionada();   
     excluir(requisito, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
     requisito = null;   
    }   
   } 
   
   
  </ rialto:frame >     
   
 </ rialto:window > 
</ rialto:layout >   
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" ); 
  var requisito = new Requisito();  
  carregarTelaPrincipal(requisito, "${pageContext.request.contextPath}" ); 
  requisito = null;   
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  contextoSite = "${pageContext.request.contextPath}" ; 
  redefinePrepareList(rialto); 
 } 
  
</ script > 
<body > 
</ body > 
</ html > 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodeusuarios.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function Usuario(){  
  
 this.usua_pkcd; 
 this.usua_nm; 
 this.usua_nm_login;  
 this.usua_nm_senha; 
 this.usua_fl_administrador; 
 this.acao; 
 this.objeto; 
  
} 
 
function validaCampos(){  
 var retorno = true; 
 var campos = new Array(); 
  
  
 if(!usua_pkcd.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'CÛdigo' );   
 } 
  
 if(!usua_nm.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Nome' );  
 }  
  
 if(!usua_nm_login.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Login' );  
 }  
 if(!usua_nm_senha.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Senha' );  
 }  
  
  
  
 if(retorno == false){ 
  alertaCamposObrigatorios(campos); 
 } else if(!validaSenha()){ 
  retorno = false; 
 }  
   
 return retorno; 
  
} 
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function populaObjeto(objeto){ 
 objeto.usua_pkcd = usua_pkcd.getValue(); 
 objeto.usua_nm = usua_nm.getValue(); 
 objeto.usua_nm_login = usua_nm_login.getValue();  
 objeto.usua_nm_senha = usua_nm_senha.getValue();  
 if(usua_fl_administrador.isCheck()){ 
  objeto.usua_fl_administrador = '1' ; 
 } else{ 
  objeto.usua_fl_administrador = '0' ; 
 }  
} 
 
function populaObjetoFiltro(objeto){ 
 objeto.usua_pkcd = filtro_usua_pkcd.getValue(); 
 objeto.usua_nm = filtro_usua_nm.getValue();   
 objeto.usua_nm_login = filtro_usua_nm_login.getVal ue();   
} 
 
function limparFiltros(){ 
 filtro_usua_pkcd.setValue( '' ); 
 filtro_usua_nm.setValue( '' );   
 filtro_usua_nm_login.setValue( '' ); 
} 
 
function populaEntidade(objeto){ 
 if (objeto.usua_pkcd){ 
  usua_pkcd.setValue(objeto.usua_pkcd); 
 }  
 if (objeto.usua_nm){ 
  usua_nm.setValue(objeto.usua_nm); 
 }  
 if (objeto.usua_nm_login){ 
  usua_nm_login.setValue(objeto.usua_nm_login); 
 } 
 if (objeto.usua_nm_senha){ 
  usua_nm_senha.setValue(objeto.usua_nm_senha); 
  usua_nm_confirmacaosenha.setValue(objeto.usua_nm_ senha); 
 } 
 if(objeto.usua_fl_administrador){ 
  if(objeto.usua_fl_administrador == '1' ){ 
   usua_fl_administrador.setCheck( true); 
  } else if (objeto.usua_fl_administrador == '0' ){ 
   usua_fl_administrador.setCheck( false); 
  }  
 }  
} 
 
function populaGrid(itens){ 
 gridUsuarios.deleteLines(); 
 for (i=0; i<itens.length;i++){ 
  gridUsuarios.addOneLine([itens[i].usua_pkcd, iten s[i].usua_nm, 
itens[i].usua_nm_login]); 
 }  
} 
 
function getIdLinhaSelecionada(){ 
 var idLinhaSelecionada = -1; 
 var indLinhaSelecionada = gridUsuarios.getIndLineClic( );  
 if (indLinhaSelecionada != -1){ 
  idLinhaSelecionada = gridUsuarios.getTabData()[in dLinhaSelecionada][0]; 
 }  
 return idLinhaSelecionada;  
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} 
 
function validaSenha(){ 
 var senha = usua_nm_senha.getValue(); 
 var confirmacaoSenha = usua_nm_confirmacaosenha.getVal ue(); 
 var retorno = false; 
 if (senha == confirmacaoSenha){ 
  retorno = true; 
 } else{ 
  alert( 'A senha deve ser idÍntica ‡ confirmaÁ„o de senha' ); 
  usua_nm_senha.setFocus(); 
  retorno = false; 
 }  
 return retorno; 
  
} 
 
function sucessoPopulaCampos(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaEntidade(resp.entidade); 
 }  
} 
 
function sucessoPopulaTelaPrincipal(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  populaGrid(resp.listaDeUsuarios); 
 }  
} 
 
function sucessoExclusao(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  populaGrid(resp.listaDeUsuarios); 
  alert( "Usu·rio excluÌdo com sucesso!" ); 
 }  
} 
 
function carregarTelaPrincipal(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarTelaPrincipalUsuario" ; 
 objeto.objeto = "usuario" ;  
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 
function novo(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "novoUsuario" ; 
 objeto.objeto = "usuario" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function gravar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "gravarUsuario" ; 
 objeto.objeto = "usuario" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
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function carregar(objeto, contextoSite){  
 objeto.acao = "carregarUsuario" ; 
 objeto.objeto = "usuario" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaCampos, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
function excluir(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "excluirUsuario" ; 
 objeto.objeto = "usuario" ; 
 this.call(objeto, sucessoExclusao, falhaGenerico, conte xtoSite); 
} 
 
function filtrar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "filtrarUsuarios" ; 
 objeto.objeto = "usuario" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaTelaPrincipal, falhaGene rico, contextoSite); 
} 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cadastrodeusuarios.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
<script  src ="cadastrodeusuarios.js" ></ script > 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
 
 
<html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Usuários </ title > 
</ head > 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
<rialto:layout  name="layoutPopUp" > 
 <rialto:popup  name="popCadastroDeUsuarios"  title ="Detalhes do Usuário"   
left ="150"  top ="150"  height ="185"  width ="550" > 
  <rialto:label  name="lbl_usua_pkcd"  top ="10"  left ="10"  text ="Código:" />  
  <rialto:text  name="usua_pkcd"   top ="10"  left ="150"  width ="50"  
datatype ="N"  disable ="true" />  
   
  <rialto:checkbox  name="usua_fl_administrador"  left ="250"  top ="10"  
text ="Administrador" />  
  
  <rialto:label  name="lbl_usua_nm"  top ="35"  left ="10"  text ="Nome:" />  
  <rialto:text  name="usua_nm"  top ="35"  left ="150"  isRequired ="true" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_usua_nm_login"  top ="60"  left ="10"  
text ="Login:" />    
  <rialto:text  name="usua_nm_login"  top ="60"  left ="150"  
isRequired ="true" />  
 
  <rialto:label  name="lbl_usua_nm_senha"  top ="85"  left ="10"  
text ="Senha:" />    
  <rialto:text  name="usua_nm_senha"  top ="85"  left ="150"  isRequired ="true"  
datatype ="P" />  
   
  <rialto:label  name="lbl_usua_nm_confirmacaosenha"  top ="110"  left ="10"  
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text ="Confirmação da senha:" />    
  <rialto:text  name="usua_nm_confirmacaosenha"  top ="110"  left ="150"  
isRequired ="true"  datatype ="P" />  
     
  <rialto:button  name="btnGravar"  top ="160"  left ="322"  title ="Gravar"  />  
  <rialto:button  name="btnCancelar"  top ="160"  left ="422"  title ="Cancelar"  
/>  
   
   
  btnGravar.onclick = function(){ 
   if (validaCampos()){ 
    var usuario = new Usuario();    
    populaObjeto(usuario);    
    gravar(usuario, "${pageContext.request.contextP ath}"); 
    usuario = null; 
    popCadastroDeUsuarios.closeWindow(); 
   }    
  } 
   
  btnCancelar.onclick = function(){ 
   popCadastroDeUsuarios.closeWindow(); 
    
  } 
 </ rialto:popup >  
</ rialto:layout > 
 
<rialto:layout  name="layout" > 
 <rialto:window  name="cadastroDeUsuarios"  title ="Usuários"  
withCloseButon ="false"  icone ="../../img/usuario.png" >    
  <rialto:frame  name="frmFiltros"  title ="Busca de Usuários"  top ="0"  
left ="0"  height ="135"  width ="400"  dynamic ="true"  
  open ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true" > 
   <rialto:label  name="lbl_filtro_usua_pkcd"  top ="10"  left ="10"  
text ="Código:" />  
   <rialto:text  name="filtro_usua_pkcd"   top ="10"  left ="60"  
width ="50"  datatype ="N" />  
   
   <rialto:label  name="lbl_filtro_usua_nm"  top ="35"  left ="10"  
text ="Nome:" />  
   <rialto:text  name="filtro_usua_nm"  top ="35"  left ="60"  />  
    
   <rialto:label  name="lbl_filtro_usua_nm_login"  top ="60"  left ="10"  
text ="Login:" />  
   <rialto:text  name="filtro_usua_nm_login"  top ="60"  left ="60"  />  
    
   <rialto:button  name="btnFiltrar"  top ="85"  left ="170"  
title ="Buscar"  />  
   <rialto:button  name="btnLimparFiltros"  top ="85"  left ="70"  
title ="Limpar campos"  />  
    
   btnFiltrar.onclick = function(){ 
    var usuario = new Usuario(); 
    populaObjetoFiltro(usuario); 
    filtrar(usuario, "${pageContext.request.context Path}"); 
    usuario = null; 
   } 
    
   btnLimparFiltros.onclick = function(){ 
    limparFiltros(); 
   } 
    
  </ rialto:frame > 
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  <rialto:frame  name="frmResultados"  top ="0"  left ="0"  width ="100"  
height ="335"  title ="Resultados da Busca"  open ="true"  
  dynamic ="true"  position ="relative"  autoResizableW ="true"  
autoResizableH ="true" >   
   
   <rialto:button  name="btnNovo"  top ="10"  left ="5"  title ="Novo"  />  
   <rialto:button  name="btnEditar"  top ="10"  left ="105"  
title ="Editar"  />  
   <rialto:button  name="btnExcluir"  top ="10"  left ="205"  
title ="Excluir"  />  
    
   <rialto:grid  name="gridUsuarios"  top ="35"  left ="10"  
autoWidth ="true"  switchable ="false"  autoResizableH ="true" > 
    <rialto:gridHeader  title ="Código"  type ="string"  
width ="150" />  
    <rialto:gridHeader  title ="Nome"  type ="string"  
width ="250" />     
    <rialto:gridHeader  title ="Login"  type ="string"  
width ="250" />  
   </ rialto:grid > 
    
   btnNovo.onclick = function(){ 
    var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    var usuario = new Usuario(); 
    novo(usuario, "${pageContext.request.contextPat h}") 
    usuario = null; 
   }   
    
   btnEditar.onclick = function(){     
  
    var usuario = new Usuario(); 
    usuario.usua_pkcd = getIdLinhaSelecionada(); 
    if(usuario.usua_pkcd != -1){  
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
    
     carregar(usuario, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
    } 
    usuario = null;   
   } 
    
   btnExcluir.onclick = function(){ 
    var confirma = confirm("O usuario selecionado s erá 
excluído. Deseja prosseguir?"); 
    if (confirma){ 
     var usuario = new Usuario(); 
     usuario.usua_pkcd = getIdLinhaSelecionada();  
     excluir(usuario, 
"${pageContext.request.contextPath}") 
     usuario = null;   
    }      
   } 
  </ rialto:frame > 
 </ rialto:window >   
</ rialto:layout > 
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" );  
  var usuario = new Usuario();  
  carregarTelaPrincipal(usuario, "${pageContext.request.contextPath}" ); 
  usuario = null;   
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 } 
 
</ script > 
<body > 
 
</ body > 
</ html > 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
gestaodepalavraschave.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
function PalavraChave(){  
  
 this.pach_pkcd; 
 this.pach_nm; 
 this.pach_fkcd_palavrapai; 
 this.pach_fkcd_palavrasubstituta;  
 this.pach_fl_orfa; 
 this.pach_nr_ocorrencias; 
 this.acao; 
 this.objeto; 
} 
 
var palavraClicada; 
var contextoSite; 
 
/*  
 * Redefinindo  a funÁ„o do rialto  que  inclui  os  nÛ filho , para  que  seja  compatÌvel 
com o  
 * clique no nÛ.  
 */  
 
 
function validaCamposIncluirPalavraChave(){ 
 var retorno = true; 
 var campos = new Array(); 
  
 if(!txtPopPalavra.getValue()){ 
  retorno = false; 
  campos.push( 'Descritor' );  
 }   
  
  
 if(retorno == false){ 
  alertaCamposObrigatorios(campos); 
 }  
 return retorno; 
  
} 
 
function validaCampos(){  
  
 var retorno = true; 
 var campos = new Array(); 
  
  
  
  
 if(comboPalavraPai.getSelValue()== palavraClicada.obj eto.pach_pkcd){ 
  retorno = false; 
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  alert( 'Um descritor n„o pode ser pai dele prÛprio. Seleci one outro na 
combo.' );   
 } 
 if(comboPalavraSubstituta.getSelValue()== palavraClic ada.objeto.pach_pkcd){ 
  retorno = false; 
  alert( 'Um descritor n„o pode substituir ele prÛpria. Sele cione outro na 
combo.' );   
 } 
 if((checkSubstituir.isCheck()) && !comboPalavraSubsti tuta.getSelValue() ){ 
  retorno = false; 
  alert( 'Selecione um descritor substituto.' ); 
 }  
  
 return retorno; 
  
} 
function populaObjetoNovaPalava(objeto){ 
 objeto.pach_fkcd_palavrapai = palavraClicada.objet o.pach_pkcd; 
 objeto.pach_nm = txtPopPalavra.getValue(); 
}  
 
function populaObjeto(objeto){    
  
 objeto.pach_nm = txtPalavra.getValue(); 
 objeto.pach_fkcd_palavrapai = comboPalavraPai.getS elValue(); 
 objeto.pach_nr_ocorrencias = null; 
 if (checkSubstituir.isCheck()){ 
  objeto.pach_fkcd_palavrasubstituta = 
comboPalavraSubstituta.getSelValue(); 
 }  
} 
 
function habilitarDetalhes(habilita){ 
 txtPalavra.setEnable(habilita); 
 comboPalavraPai.setEnable(habilita); 
 checkSubstituir.setEnable(habilita); 
 btnGravar.setEnable(habilita); 
 btnCancelar.setEnable(habilita);  
  
} 
function limparDetalhes(){ 
 txtPalavra.setValue( '' ); 
  
 comboPalavraPai.setValue( '' );  
 comboPalavraPai.selInd(-1);  
  
  
 comboPalavraSubstituta.setValue( '' );  
 comboPalavraSubstituta.selInd(-1);  
  
  
 checkSubstituir.setCheck( false); 
 comboPalavraSubstituta.setEnable( false); 
} 
 
function populaDetalhes(noClicado){ 
 txtPalavra.setValue(noClicado.objeto.pach_nm); 
 comboPalavraPai.setValue( '' );  
 comboPalavraPai.selInd(-1);  
 comboPalavraPai.selWithValue(noClicado.objeto.pach _fkcd_palavrapai); 
} 
function cliqueNo(noClicado){ 
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 habilitarDetalhes( true); 
 populaDetalhes(noClicado);  
  
 comboPalavraSubstituta.setValue( '' );  
 comboPalavraSubstituta.selInd(-1);  
 checkSubstituir.setCheck( false); 
 comboPalavraSubstituta.setEnable( false); 
} 
 
function redefineRefreshReloadNode(rialto,arvore){ 
 /*  
  * Se  a plavra  j· existir , n„o incluir .  
  */  
 rialto.widget.TreeNode.prototype.refreshReloadNode  = function (request) { 
     try {       
         this.reload = false; 
         this.noeudReload.remove(); 
         var colNode = eval( "("  + request.responseText + ")" ); 
         for ( var i = 0; i < colNode.arrNode.length; i++) { 
          var objeto = colNode.arrNode[i].objPar.objeto;         
  
          /*  
           * Verifica  se  a palavra  j· existe  na  ·rvore  
           */  
          var noEncontrado = arvore.findValue(noRaiz, 
objeto.pach_pkcd.toString()); 
          /*  
           *Somente  inclui  a palavra  caso  ela  ainda  n„o exista  na  ·rvore  
           */  
          if(!noEncontrado.trouve){ 
              var node = new 
rialto.widget.TreeNode(colNode.arrNode[i].objPar); 
              node.setInfo(objeto.pach_pkcd.toStrin g());              
              node.objeto = objeto; 
              node.onclick = function(){ 
            palavraClicada = this; 
            cliqueNo( this); 
           }  
              this.addNode(node); 
          }     
         } 
     } 
     catch (e) { 
         alert(e.message); 
     } 
 }; 
} 
 
function montaNo(palavra){ 
 var codigo = '' ; 
 var nome = '' ; 
 var palavraPai = '' ; 
 var palavraOrfa = '' ; 
  
 if (palavra.pach_pkcd){ 
  codigo = palavra.pach_pkcd; 
 } 
 if (palavra.pach_nm){ 
  nome = palavra.pach_nm; 
 }  
 if (palavra.pach_fkcd_palavrapai){ 
  palavraPai = palavra.pach_fkcd_palavrapai; 
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 }  
 if (palavra.pach_fl_orfa){ 
  palavraOrfa = palavra.pach_fl_orfa; 
 } 
 if (palavra.pach_nr_ocorrencias){    
  numOcorrencias = palavra.pach_nr_ocorrencias; 
 }  
  
 var palavraChave = new PalavraChave(); 
 palavraChave.pach_pkcd = codigo; 
 palavraChave.pach_nm = nome; 
 palavraChave.pach_fkcd_palavrapai = palavraPai; 
 palavraChave.pach_fl_orfa = palavraOrfa; 
 palavraChave.pach_nr_ocorrencias = numOcorrencias;  
  
 var novoNo = new rialto.widget.TreeNode(   
            {   
              name : codigo,   
              text : nome+numOcorrencias,   
              icon : 'images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif' ,   
              icon2 : 'images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif' ,    
                  
              open : false,   
              reload : true,   
              url : contextoSite+ "/ServletControl?" ,   
              draggable : false   
             }   
     );   
 /*  
  * Setando propriedade "info" do rialto com o cÛdi go da palavra,  
  * para permitir a busca dela na ·rvore com a func ao  
  * rialto.widget.Tree.prototype.findValue = functi on (node, val)  
  */  
 novoNo.setInfo(codigo.toString()); 
 novoNo.objeto = palavraChave; 
 novoNo.onclick = function(){ 
  palavraClicada = this; 
  cliqueNo( this); 
 }  
 return novoNo; 
} 
 
function populaArvore(itens){ 
 /*  
  * Incluindo a taxonomia como possivel classe pai.  
  */  
 comboPalavraPai.addItem( '-1' , 'Taxonomia dos descritores' ); 
 var palavraChaveRaiz = new PalavraChave(); 
 palavraChaveRaiz.pach_pkcd = '-1' ; 
 comboPalavraPai.addItem( '' , 'Descritores Ûrf„os' ); 
 var palavraChaveOrfas = new PalavraChave(); 
 palavraChaveOrfas.pach_pkcd = '' ; 
 try{ 
  noRaiz.objeto = palavraChaveRaiz; 
  noRaiz.onclick = function(){ 
   palavraClicada = this;    
  }  
  noOrfas.objeto = palavraChaveOrfas; 
  noOrfas.onclick = function(){ 
   palavraClicada = this;    
  }  
 } catch(e){ 
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  alert(e); 
 }  
  
 for (i=0; i<itens.length;i++){  
  var palavraPai = '' ; 
  var palavraOrfa = '' ; 
  var nome = '' ; 
  var codigo = '' ; 
  if (itens[i].pach_fkcd_palavrapai){ 
   palavraPai = itens[i].pach_fkcd_palavrapai; 
  }  
  if (itens[i].pach_fl_orfa){ 
   palavraOrfa = itens[i].pach_fl_orfa; 
  } 
  if (itens[i].pach_nm){ 
   nome = itens[i].pach_nm; 
  } 
  if (itens[i].pach_pkcd){ 
   codigo = itens[i].pach_pkcd; 
  } 
   
  comboPalavraPai.addItem(codigo, nome); 
  comboPalavraSubstituta.addItem(codigo, nome); 
    
  if ((palavraOrfa == 0) && (palavraPai == '-1' )){  
   try{ 
    var novoNo = montaNo(itens[i]); 
    noRaiz.add(novoNo); 
   } catch(e){ 
    alert(e); 
   }  
  } else if ((palavraOrfa == 1) && (palavraPai == '' )){  
   var novoNo = montaNo(itens[i]); 
   noOrfas.add(novoNo); 
  } 
   
 }  
} 
 
 
 
function sucessoPopulaArvore(request){  
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  populaArvore(resp.listaDePalavrasChave); 
 }  
} 
 
function sucessoIncluirPalavraChaveNaArvore(request){   
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  palavraClicada.add(montaNo(resp.entidade)); 
  comboPalavraPai.addItem(resp.entidade.pach_pkcd, 
resp.entidade.pach_nm); 
  comboPalavraSubstituta.addItem(resp.entidade.pach _pkcd, 
resp.entidade.pach_nm); 
 }  
} 



 
 
 
 
 
 

339 

 
function sucessoExcluirPalavraChaveNaArvore(request){   
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
  palavraClicada.remove(); 
  palavraClicada = null;   
  limparDetalhes(); 
  habilitarDetalhes( false); 
 }  
} 
 
function sucessoGravar(request){   
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{ 
   
 
 palavraClicada.setText(resp.entidade.pach_nm+resp. entidade.pach_nr_ocorrencia
s); 
  txtPalavra.setValue(resp.entidade.pach_nm); 
  var indPalavraGravadaComboPai = 
comboPalavraPai.indexOf(resp.entidade.pach_pkcd); 
  var indPalavraGravadaComboSubstituta = 
comboPalavraSubstituta.indexOf(resp.entidade.pach_p kcd); 
  var itemComboPai = comboPalavraPai.getItem(indPalavraG ravadaComboPai); 
  var itemComboSubstituta = 
comboPalavraSubstituta.getItem(indPalavraGravadaCom boSubstituta); 
   
  itemComboPai.text = resp.entidade.pach_nm; 
  itemComboSubstituta.text = resp.entidade.pach_nm;  
   
  var codigoPalavraPai = '' ; 
  codigoPalavraPai = resp.entidade.pach_fkcd_palavr apai; 
   
  if(codigoPalavraPai == '-1' ){ 
   noRaiz.add(palavraClicada); 
  } else if((codigoPalavraPai == '' ) || (!codigoPalavraPai) ){ 
   noOrfas.add(palavraClicada); 
  } else{ 
   var noPai = arvorePalavrasChave.findValue(noRaiz, 
codigoPalavraPai.toString()); 
   noPai = noPai.nd;    
   noPai.add(palavraClicada); 
  }  
 
 }  
} 
 
function sucessoSubstituirPalavraChave(request){ 
 var resp= eval( '(' +request.responseText+ ')' );  
 if(resp.excecao){ 
  alert(resp.excecao); 
 } else{  
  var codigoPalavraSubstituta = resp.entidade.pach_pkcd;  
  /*  
   * Encontrando palavra substituta na ·rvore  
   */  
  var buscaPalavraSubstituta = arvorePalavrasChave.findV alue(noRaiz, 
codigoPalavraSubstituta.toString()); 
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  /*  
   * Caso encontrada, procede com substituiÁ„o  
   */  
  if (buscaPalavraSubstituta.trouve){ 
   /*  
    * Obtem nÛ da palavra substituta  
    */  
   var noPalavraSubstituta = buscaPalavraSubstituta.nd; 
   /*  
    * Adiciona os filhos da substiuÌda na substitut a 
    */  
   for ( var i = 0;i<palavraClicada.arrChild.length;i++){ 
    noPalavraSubstituta.add(palavraClicada.arrChild [i]); 
   }  
   noPalavraSubstituta.toggle(); 
   /*  
    * Remove palavra substituida  
    */  
   palavraClicada.remove(); 
   palavraClicada = null;   
   limparDetalhes(); 
   habilitarDetalhes( false); 
  }  
   
 }  
} 
 
function gravar(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "gravarPalavraChave" ; 
 objeto.objeto = "palavraChave" ;  
 this.call(objeto, sucessoGravar, falhaGenerico, context oSite);   
} 
 
function carregarTelaPrincipal(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "carregarTelaPrincipal" ; 
 objeto.objeto = "palavraChave" ; 
 this.call(objeto, sucessoPopulaArvore, falhaGenerico, c ontextoSite); 
} 
 
 
 
function excluir(objeto, contextoSite){ 
 objeto.acao = "excluirPalavraChave" ; 
 objeto.objeto = "palavraChave" ; 
 this.call(objeto, sucessoExcluirPalavraChaveNaArvore, f alhaGenerico, 
contextoSite); 
} 
 
function substituirPalavraChave(objeto, contextoSite){  
 objeto.acao = "substituirPalavraChave" ; 
 objeto.objeto = "palavraChave" ; 
 this.call(objeto, sucessoSubstituirPalavraChave, falhaG enerico, 
contextoSite); 
} 
function incluirPalavraChaveNaArvore(objeto, contextoSite){  
 objeto.acao = "incluirPalavraChaveNaArvore" ; 
 objeto.objeto = "palavraChave" ; 
 this.call(objeto, sucessoIncluirPalavraChaveNaArvore, f alhaGenerico, 
contextoSite);  
} 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
gestaodepalavraschave.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
<script  src ="gestaodepalavraschave.js" ></ script > 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
 
 
<html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Gestão de Descritores </ title > 
</ head > 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
 
<rialto:layout  name="layoutPopUp" > 
 <rialto:popup  name="popIncluirPalavraChave"  title ="Incluir descritor"   
left ="150"  top ="150"  height ="65"  width ="325" > 
  <rialto:label  name="lblPopPalavra"  top ="10"  left ="10"  
text ="Descritor:" />  
  <rialto:text  name="txtPopPalavra"   top ="10"  left ="65"  width ="225"  />  
  txtPopPalavra.setFocus(); 
   
     
  <rialto:button  name="btnPopGravar"  top ="40"  left ="100"  title ="Gravar"  
/>  
  <rialto:button  name="btnPopCancelar"  top ="40"  left ="200"  
title ="Cancelar"  />  
   
   
  btnPopGravar.onclick = function(){ 
   if (validaCamposIncluirPalavraChave()){ 
     
    var palavraChave = new PalavraChave() 
    populaObjetoNovaPalava(palavraChave); 
    incluirPalavraChaveNaArvore(palavraChave, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
    palavraChave = null; 
     
    popIncluirPalavraChave.closeWindow(); 
   } 
  } 
   
  btnPopCancelar.onclick = function(){ 
   popIncluirPalavraChave.closeWindow(); 
    
  } 
 </ rialto:popup >  
</ rialto:layout > 
<rialto:layout  name="layout" > 
 <rialto:window  name="gestaoDePalavrasChave"  title ="Gestão de Descritores"  
withCloseButon ="false"  icone ="../../img/descritor.png" > 
  <rialto:frame  name="frmTaxnomia"  title ="Taxonomia dos descritores"  
top ="15"  left ="0"  width ="500"  dynamic ="false"  
  position ="relative"   height ="450"  autoResizableH ="true" > 
   
   <rialto:button  name="btnIncluirPalavra"  top ="5"  left ="145"  
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title ="Incluir descritor no nó selecionado"  />     
   <rialto:button  name="btnExcluir"  top ="5"  left ="365"  
title ="Excluir selecionado"  />  
    
   btnExcluir.onclick = function(){  
    //Exclui somente se uma palavra chave for clica da. 
    
    if ((palavraClicada) && (palavraClicada.name !=  
'noRaiz')&& (palavraClicada.name != 'noOrfas')){    
     var confirma = confirm("O descritor selecionad o e 
todos os seus descritores filhos serão excluídos. D eseja prosseguir?"); 
     if (confirma){ 
      populaObjeto(palavraClicada.objeto); 
      excluir(palavraClicada.objeto, 
"${pageContext.request.contextPath}");        
     } 
    }else{ 
     alert('Selecione um descritor na árvore para p oder 
excluí-lo.'); 
    }        
  
   } 
    
   btnIncluirPalavra.onclick = function(){ 
    if (palavraClicada){      
     var layPop=rialto.loadObject("layoutPopUp"); 
      
    }else{ 
     alert('Selecione qualquer nó da árvore para in cluir 
um descritor filho.'); 
    }        
  
   } 
   <rialto:treeview  name="arvorePalavrasChave"  top ="25"  left ="5"  
width =""  height ="100%"   
   withRoot ="true" > 
    <rialto:treeNode  name="noRaiz"  text ="Taxonomia dos 
descritores"  icon ="images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif"  
         icon2 ="images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif"  
open ="true" > 
                   
         <rialto:treeNode  name="noOrfas"  text ="Descritores 
órfãos"  icon ="images/imTreeview/pict_synthetik_off.gif"  
         icon2 ="images/imTreeview/pict_synthetik_on.gif"  
open ="true" > 
         </ rialto:treeNode > 
          
    </ rialto:treeNode > 
   </ rialto:treeview > 
    
    
    
  </ rialto:frame > 
   
  <rialto:frame  name="frmDetalhes"  title ="Detalhes do descritor 
selecionado"  top ="15"  left ="505"  width ="320"  dynamic ="false"  
  open ="true"  position ="absolute"   height ="180"  autoResizableW ="true" > 
   <rialto:label  name="lblPalavra"  top ="5"  left ="5"  
text ="Descritor:" />  
   <rialto:text  name="txtPalavra"  top ="20"  left ="5"  
isRequired ="false"  disable ="true"  width ="290"  />  
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   <rialto:label  name="lblPalavraPai"  top ="45"  left ="5"  
text ="Descritor pai:" />  
   <rialto:combo  name="comboPalavraPai"  top ="60"  left ="5"  
width ="290"  enable ="false" />  
    
   <rialto:checkbox  name="checkSubstituir"  text ="Substituir por 
outro"  top ="90"  left ="2" />  
   checkSubstituir.setEnable(false); 
   <rialto:label  name="lblPalavraSubstituta"  top ="110"  left ="5"  
text ="Descritor substituto:" />  
   <rialto:combo  name="comboPalavraSubstituta"  top ="125"  left ="5"  
width ="290"  enable ="false" />  
    
   <rialto:button  name="btnGravar"  top ="155"  left ="105"  
title ="Gravar"  enable ="false" />  
   <rialto:button  name="btnCancelar"  top ="155"  left ="205"  
title ="Cancelar"  enable ="false" />  
    
   checkSubstituir.onclick = function(){ 
    if (checkSubstituir.isCheck()){ 
     comboPalavraSubstituta.setEnable(true); 
    }else{ 
     comboPalavraSubstituta.setEnable(false); 
    } 
   } 
    
   btnGravar.onclick = function(){ 
    if (validaCampos()){ 
     if (checkSubstituir.isCheck()){ 
      var confirma = confirm('O descritor 
substituto assumirá o papel do substituído nos requ isitos, '+ 
      'herdará seus descritores filhos e além 
disso, o descritor substituído será removido. Desej a prosseguir?'); 
      if (confirma){ 
       populaObjeto(palavraClicada.objeto); 
      
 substituirPalavraChave(palavraClicada.objeto, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
      } 
          
     }else{ 
      populaObjeto(palavraClicada.objeto); 
      gravar(palavraClicada.objeto, 
"${pageContext.request.contextPath}"); 
     }    
    }  
   } 
    
    
   btnCancelar.onclick = function(){ 
    palavraClicada = null; 
    limparDetalhes(); 
    habilitarDetalhes(false); 
   } 
  </ rialto:frame > 
   
  <rialto:frame  name="frmBoasPraticas"  title ="Boas práticas para a 
construção de taxonomias"  top ="205"  left ="505"   
  width ="320"  dynamic ="false"  open ="true"  position ="absolute"   
height ="260"  autoResizableW ="true"  autoResizableH ="true" > 
   <rialto:text  name="txtBoasPraticas"  datatype ="T"  top ="5"  
left ="5"  disable ="true"  width ="300"  rows ="21"   
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   initValue ="Instruções aqui..." />  
    
  </ rialto:frame > 
   
   
 </ rialto:window >   
</ rialto:layout > 
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" );  
  var palavraChave = new PalavraChave(); 
  carregarTelaPrincipal(palavraChave, 
"${pageContext.request.contextPath}" ); 
  contextoSite = "${pageContext.request.contextPath}" ; 
  palavraChave = null; 
  redefineRefreshReloadNode(rialto,arvorePalavrasCh ave); 
 } 
  
</ script > 
<body > 
 
</ body > 
</ html > 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
json2.js 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/*  
    http://www.JSON.org/json2.js  
    2010-03-20  
 
    Public Domain.  
 
    NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. USE AT YOUR O WN RISK.  
 
    See http://www.JSON.org/js.html  
 
 
    This code should be minified  before deployment.  
    See http://javascript.crockford.com/jsmin.html  
 
    USE YOUR OWN COPY. IT IS EXTREMELY UNWISE TO LO AD CODE FROM SERVERS YOU DO 
    NOT CONTROL.  
 
 
    This file creates a global JSON object containi ng two methods: stringify  
    and parse.  
 
        JSON.stringify(value, replacer, space)  
            value       any JavaScript value, usual ly an object or array.  
 
            replacer    an optional parameter that determines how object  
                        values are stringified  for objects. It can be a  
                        function or an array of str ings.  
 
            space       an optional parameter that specifies the indentation  
                        of nested structures. If it  is omitted, the text will  
                        be packed without extra whi tespace. If it is a number,  
                        it will specify the number of spaces to indent at each  
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                        level. If it is a string (s uch as '\t' or '&nbsp;'),  
                        it contains the characters used to indent at each level.  
 
            This method produces a JSON text from a  JavaScript value.  
 
            When an object value is found, if the o bject contains a toJSON  
            method, its toJSON method will be calle d and the result will be  
            stringified . A toJSON method does not serialize: it returns th e 
            value represented by the name/value pai r that should be serialized,  
            or undefined if nothing should be seria lized. The toJSON method  
            will be passed the key associated with the value, and this will be  
            bound to the value  
 
            For example, this would serialize Dates  as ISO strings.  
 
                Date.prototype.toJSON = function (k ey) {  
                    function f(n) {  
                        // Format integers to have at least two digits.  
                        return n < 10 ? '0' + n : n ;  
                    }  
 
                    return this.getUTCFullYear()   + '-' +  
                         f(this.getUTCMonth() + 1) + '-' +  
                         f(this.getUTCDate())      + 'T' +  
                         f(this.getUTCHours())     + ':' +  
                         f(this.getUTCMinutes())   + ':' +  
                         f(this.getUTCSeconds())   + 'Z';  
                };  
 
            You can provide an optional replacer me thod. It will be passed the  
            key and value of each member, with this  bound to the containing  
            object. The value that is returned from  your method will be  
            serialized. If your method returns unde fined, then the member will  
            be excluded from the serialization.  
 
            If the replacer parameter is an array o f strings, then it will be  
            used to select the members to be serial ized. It filters the results  
            such that only members with keys listed  in the replacer array are  
            stringified .  
 
            Values that do not have JSON representa tions, such as undefined or  
            functions, will not be serialized. Such  values in objects will be  
            dropped; in arrays they will be replace d with null. You can use  
            a replacer function to replace those wi th JSON values.  
            JSON.stringify(undefined) returns undef ined.  
 
            The optional space parameter produces a  stringification  of the  
            value that is filled with line breaks a nd indentation to make it  
            easier to read.  
 
            If the space parameter is a non-empty s tring, then that string will  
            be used for indentation. If the space p arameter is a number, then  
            the indentation will be that many space s.  
 
            Example:  
 
            text = JSON.stringify(['e', {pluribus : 'unum '}]);  
            // text is '["e",{"pluribus ":"unum "}]'  
 
 
            text = JSON.stringify(['e', {pluribus : 'unum '}], null, '\t');  
            // text is '[\n\t"e",\n\t{\n\t\t"plurib us ": "unum "\n\t}\n]'  
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            text = JSON.stringify([new Date()], fun ction (key, value) {  
                return this[key] instanceof  Date ?  
                    'Date(' + this[key] + ')' : val ue;  
            });  
            // text is '["Date(---current time---)" ]'  
 
 
        JSON.parse(text, reviver)  
            This method parses a JSON text to produ ce an object or array.  
            It can throw a SyntaxError exception.  
 
            The optional reviver parameter is a fun ction that can filter and  
            transform the results. It receives each  of the keys and values,  
            and its return value is used instead of  the original value.  
            If it returns what it received, then th e structure is not modified.  
            If it returns undefined then the member  is deleted.  
 
            Example:  
 
            // Parse the text. Values that look lik e ISO date strings will  
            // be converted to Date objects.  
 
            myData = JSON.parse(text, function (key , value) {  
                var  a;  
                if (typeof  value === 'string') {  
                    a =  
/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})T(\d{2}):(\d{2}):(\d{2}(?: \.\d*)?)Z$/.exec (value);  
                    if (a) {  
                        return new Date(Date.UTC(+a [1], +a[2] - 1, +a[3], +a[4],  
                            +a[5], +a[6]));  
                    }  
                }  
                return value;  
            });  
 
            myData = JSON.parse('["Date(09/09/2001) "]', function (key, value) {  
                var  d;  
                if (typeof  value === 'string' &&  
                        value.slice(0, 5) === 'Date (' &&  
                        value.slice(-1) === ')') {  
                    d = new Date(value.slice(5, -1) );  
                    if (d) {  
                        return d;  
                    }  
                }  
                return value;  
            });  
 
 
    This is a reference implementation. You are fre e to copy, modify, or  
    redistribute.  
*/  
 
/*jslint  evil: true, strict: false */  
 
/*members "", "\b", "\t", "\n", "\f", "\r", "\"", J SON, "\\", apply,  
    call, charCodeAt, getUTCDate, getUTCFullYear, g etUTCHours,  
    getUTCMinutes, getUTCMonth, getUTCSeconds, hasO wnProperty, join,  
    lastIndex, length, parse, prototype, push, repl ace, slice, stringify ,  
    test, toJSON, toString, valueOf  
*/  



 
 
 
 
 
 

347 

 
 
// Create a JSON object only if one does not alread y exist. We create the  
// methods in a closure to avoid creating global va riables.  
 
if (! this.JSON) { 
    this.JSON = {}; 
} 
 
( function () { 
 
    function f(n) { 
        // Format integers to have at least two digits.  
        return n < 10 ? '0'  + n : n; 
    } 
 
    if ( typeof Date.prototype.toJSON !== 'function' ) { 
 
        Date.prototype.toJSON = function (key) { 
 
            return isFinite( this.valueOf()) ? 
                   this.getUTCFullYear()   + '-'  + 
                 f( this.getUTCMonth() + 1) + '-'  + 
                 f( this.getUTCDate())      + 'T'  + 
                 f( this.getUTCHours())     + ':'  + 
                 f( this.getUTCMinutes())   + ':'  + 
                 f( this.getUTCSeconds())   + 'Z'  : null; 
        }; 
 
        String.prototype.toJSON = 
        Number.prototype.toJSON = 
        Boolean.prototype.toJSON = function (key) { 
            return this.valueOf(); 
        }; 
    } 
 
    var cx = /[\u0000\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c -\u200f\u2028-
\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g , 
        escapable = /[\\\"\x00-\x1f\x7f-\x9f\u00ad\u0600-
\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\ u2060-\u206f\ufeff\ufff0-
\uffff]/g , 
        gap, 
        indent, 
        meta = {    // table of character substitutions  
            '\b' : '\\b' , 
            '\t' : '\\t' , 
            '\n' : '\\n' , 
            '\f' : '\\f' , 
            '\r' : '\\r' , 
            '"'  : '\\"' , 
            '\\' : '\\\\'  
        }, 
        rep; 
 
 
    function quote(string) { 
 
// If the string contains no control characters, no  quote characters, and no  
// backslash characters, then we can safely slap so me quotes around it.  
// Otherwise we must also replace the offending cha racters with safe escape  
// sequences.  
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        escapable.lastIndex = 0; 
        return escapable.test(string) ? 
            '"'  + string.replace(escapable, function (a) { 
                var c = meta[a]; 
                return typeof c === 'string'  ? c : 
                    '\\u'  + ( '0000'  + a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4); 
            }) + '"'  : 
            '"'  + string + '"' ; 
    } 
 
 
    function str(key, holder) { 
 
// Produce a string from holder[key].  
 
        var i,          // The loop counter.  
            k,          // The member key.  
            v,          // The member value.  
            length, 
            mind = gap, 
            partial, 
            value = holder[key]; 
 
// If the value has a toJSON method, call it to obt ain a replacement value.  
 
        if (value && typeof value === 'object'  && 
                typeof value.toJSON === 'function' ) { 
            value = value.toJSON(key); 
        } 
 
// If we were called with a replacer function, then  call the replacer to  
// obtain a replacement value.  
 
        if ( typeof rep === 'function' ) { 
            value = rep.call(holder, key, value); 
        } 
 
// What happens next depends on the value's type.  
 
        switch ( typeof value) { 
        case 'string' : 
            return quote(value); 
 
        case 'number' : 
 
// JSON numbers must be finite. Encode non-finite n umbers as null.  
 
            return isFinite(value) ? String(value) : 'null' ; 
 
        case 'boolean' : 
        case 'null' : 
 
// If the value is a boolean or null, convert it to  a string. Note:  
// typeof  null does not produce 'null'. The case is included  here in  
// the remote chance that this gets fixed someday.  
 
            return String(value); 
 
// If the type is 'object', we might be dealing wit h an object or an array or  
// null.  
 
        case 'object' : 
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// Due to a specification blunder in ECMAScript, ty peof  null is 'object',  
// so watch out for that case.  
 
            if (!value) { 
                return 'null' ; 
            } 
 
// Make an array to hold the partial results of str ingifying  this object value.  
 
            gap += indent; 
            partial = []; 
 
// Is the value an array?  
 
            if (Object.prototype.toString.apply(value) === '[object Array]' ) { 
 
// The value is an array. Stringify  every element. Use null as a placeholder  
// for non-JSON values.  
 
                length = value.length; 
                for (i = 0; i < length; i += 1) { 
                    partial[i] = str(i, value) || 'null' ; 
                } 
 
// Join all of the elements together, separated wit h commas, and wrap them in  
// brackets.  
 
                v = partial.length === 0 ? '[]'  : 
                    gap ? '[\n'  + gap + 
                            partial.join( ',\n'  + gap) + '\n'  + 
                                mind + ']'  : 
                          '['  + partial.join( ',' ) + ']' ; 
                gap = mind; 
                return v; 
            } 
 
// If the replacer is an array, use it to select th e members to be stringified .  
 
            if (rep && typeof rep === 'object' ) { 
                length = rep.length; 
                for (i = 0; i < length; i += 1) { 
                    k = rep[i]; 
                    if ( typeof k === 'string' ) { 
                        v = str(k, value); 
                        if (v) { 
                            partial.push(quote(k) +  (gap ? ': '  : ':' ) + v); 
                        } 
                    } 
                } 
            } else { 
 
// Otherwise, iterate through all of the keys in th e object.  
 
                for (k in value) { 
                    if (Object.hasOwnProperty.call(value, k)) { 
                        v = str(k, value); 
                        if (v) { 
                            partial.push(quote(k) +  (gap ? ': '  : ':' ) + v); 
                        } 
                    } 
                } 
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            } 
 
// Join all of the member texts together, separated  with commas,  
// and wrap them in braces.  
 
            v = partial.length === 0 ? '{}'  : 
                gap ? '{\n'  + gap + partial.join( ',\n'  + gap) + '\n'  + 
                        mind + '}'  : '{'  + partial.join( ',' ) + '}' ; 
            gap = mind; 
            return v; 
        } 
    } 
 
// If the JSON object does not yet have a stringify  method, give it one.  
 
    if ( typeof JSON.stringify !== 'function' ) { 
        JSON.stringify = function (value, replacer, space) { 
 
// The stringify  method takes a value and an optional replacer, and  an optional  
// space parameter, and returns a JSON text. The re placer can be a function  
// that can replace values, or an array of strings that will select the keys.  
// A default replacer method can be provided. Use o f the space parameter can  
// produce text that is more easily readable.  
 
            var i; 
            gap = '' ; 
            indent = '' ; 
 
// If the space parameter is a number, make an inde nt string containing that  
// many spaces.  
 
            if ( typeof space === 'number' ) { 
                for (i = 0; i < space; i += 1) { 
                    indent += ' ' ; 
                } 
 
// If the space parameter is a string, it will be u sed as the indent string.  
 
            } else if ( typeof space === 'string' ) { 
                indent = space; 
            } 
 
// If there is a replacer, it must be a function or  an array.  
// Otherwise, throw an error.  
 
            rep = replacer; 
            if (replacer && typeof replacer !== 'function'  && 
                    ( typeof replacer !== 'object'  || 
                     typeof replacer.length !== 'number' )) { 
                throw new Error( 'JSON.stringify' ); 
            } 
 
// Make a fake root object containing our value und er the key of ''.  
// Return the result of stringifying  the value.  
 
            return str( '' , { '' : value}); 
        }; 
    } 
 
 
// If the JSON object does not yet have a parse met hod, give it one.  
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    if ( typeof JSON.parse !== 'function' ) { 
        JSON.parse = function (text, reviver) { 
 
// The parse method takes a text and an optional re viver function, and returns  
// a JavaScript value if the text is a valid JSON t ext.  
 
            var j; 
 
            function walk(holder, key) { 
 
// The walk method is used to recursively walk the resulting structure so  
// that modifications can be made.  
 
                var k, v, value = holder[key]; 
                if (value && typeof value === 'object' ) { 
                    for (k in value) { 
                        if (Object.hasOwnProperty.call(value, k)) { 
                            v = walk(value, k); 
                            if (v !== undefined) { 
                                value[k] = v; 
                            } else { 
                                delete value[k]; 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
                return reviver.call(holder, key, value); 
            } 
 
 
// Parsing happens in four stages. In the first sta ge, we replace certain  
// Unicode  characters with escape sequences. JavaScript handl es many characters  
// incorrectly, either silently deleting them, or t reating them as line endings.  
 
            text = String(text); 
            cx.lastIndex = 0; 
            if (cx.test(text)) { 
                text = text.replace(cx, function (a) { 
                    return '\\u'  + 
                        ( '0000'  + a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4); 
                }); 
            } 
 
// In the second stage, we run the text against reg ular expressions that look  
// for non-JSON patterns. We are especially concern ed with '()' and 'new'  
// because they can cause invocation, and '=' becau se it can cause mutation.  
// But just to be safe, we want to reject all unexp ected forms.  
 
// We split the second stage into 4 regexp  operations in order to work around  
// crippling inefficiencies in IE's and Safari's re gexp  engines. First we  
// replace the JSON backslash pairs with '@' (a non -JSON character). Second, we  
// replace all simple value tokens with ']' charact ers. Third, we delete all  
// open brackets that follow a colon or comma or th at begin the text. Finally,  
// we look to see that the remaining characters are  only whitespace or ']' or  
// ',' or ':' or '{' or '}'. If that is so, then th e text is safe for eval .  
 
            if ( /^[\],:{}\s]*$/ . 
test(text.replace( /\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g , '@' ). 
replace( /"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[e E][+\-]?\d+)?/g , ']' ). 
replace( /(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g , '' ))) { 
 
// In the third stage we use the eval  function to compile the text into a  
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// JavaScript structure. The '{' operator is subjec t to a syntactic ambiguity  
// in JavaScript: it can begin a block or an object  literal. We wrap the text  
// in parens  to eliminate the ambiguity.  
 
                j = eval( '('  + text + ')' ); 
 
// In the optional fourth stage, we recursively wal k the new structure, passing  
// each name/value pair to a reviver function for p ossible transformation.  
 
                return typeof reviver === 'function'  ? 
                    walk({ '' : j}, '' ) : j; 
            } 
 
// If the text is not JSON parseable , then a SyntaxError is thrown.  
 
            throw new SyntaxError( 'JSON.parse' ); 
        }; 
    } 
}()); 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
login.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
 
<%@taglib  uri ="http://rialto.improve-technologies.com/tags-taglib "  prefix ="rialto" %> 
 
 
<html > 
<head > 
<meta  http-equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-8859-1" > 
<title >Login </ title > 
 
 
</ head > 
 
 
 
<rialto:import  pathRialtoEngine ="/rialto/rialtoEngine" />  
<rialto:layout  name="layout" > 
 <rialto:frame  name="frmLogin"  left ="150"  top ="150"  height ="190"  width ="330"  
title ="" > 
  <rialto:window  name="login"  title ="Login"  withCloseButon ="false"  
icone ="../../img/login.png" > 
    
   <rialto:label  name="lbl_usua_nm_login"  top ="15"  left ="5"  
text ="Nome de usuário:" />  
   <rialto:text  name="usua_nm_login"  top ="15"  left ="115"  
width ="175" />  
    
   <rialto:label  name="lbl_usua_nm_senha"  top ="45"  left ="5"  
text ="Senha:" />  
   <rialto:text  name="usua_nm_senha"  top ="45"  left ="115"  
width ="175"  datatype ="P" />  
    
   <rialto:label  name="lbl_nao_encontrado"  top ="75"  left ="115"  
text ="Usuário ou senha não encontrados"  classname ="lbl_nao_encontrado" />  
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   <rialto:button  name="btnLogin"  left ="200"  top ="105"  
title ="Login" />  
   usua_nm_login.setFocus(); 
   lbl_nao_encontrado.setVisible(false); 
    
   usua_nm_senha.champs.onkeypress = function(evt){   
  
    var keyCode = evt.keyCode  ? evt.keyCode  : 
                       evt.charCode ? evt.charCode : 
                       evt.which    ? evt.which    : void 0; 
 
    if (keyCode == "13"){ 
     entra(); 
    } 
    
   } 
    
   btnLogin.onclick = function(){ 
    entra(); 
   }   
     
  </ rialto:window >  
 </ rialto:frame >   
  
</ rialto:layout > 
 
<style  type ="text/css" > 
 .frame_content_simple  {   
  border : 0 outset white ;   
  } 
   
 .lbl_nao_encontrado  { 
  color : red ; 
  font-family : Arial ; 
  font-size : 8pt ; 
  font-weight : normal ; 
  text-align : left ; 
 }  
 
</ style > 
 
<script > 
 rialto.onload= function(){ 
  var lay=rialto.loadObject( "layout" ); 
   
  document.getElementById( 'frmLogin' ).style.top = parseInt((screen.height 
- 500)/2); 
  document.getElementById( 'frmLogin' ).style.left = parseInt((screen.width 
- 500)/2); 
  contextoSite = "${pageContext.request.contextPath}" ; 
   
 } 
 
 function Usuario(){  
   
   
   
  this.usua_nm_login;  
  this.usua_nm_senha; 
   
  this.acao; 
  this.objeto; 
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 } 
 
 var contextoSite; 
 
 function entra(){ 
  if (validaCampos()){ 
   var usuario = new Usuario(); 
   populaObjeto(usuario);  
   efetuarLogin(usuario, contextoSite); 
  } 
 } 
 
 function validaCampos(){  
  var retorno = true; 
  var campos = new Array();   
   
  if(!usua_nm_login.getValue()){ 
   retorno = false; 
   campos.push( 'Nome de usuário' );  
  }  
  if(!usua_nm_senha.getValue()){ 
   retorno = false; 
   campos.push( 'Senha' );  
  }   
   
  if(retorno == false){ 
   alertaCamposObrigatorios(campos); 
  }   
  return retorno; 
   
 } 
 
 function sucessoLogin(request){  
  var resp= JSON.parse(unescape(request.responseText));  
  if(resp.excecao){    
   lbl_nao_encontrado.setVisible( true); 
   usua_nm_senha.setFocus(); 
   usua_nm_senha.setValue( '' );   
  } else{  
   lbl_nao_encontrado.setVisible( false); 
   window.document.location = contextoSite+ "/index.jsp" ; 
   
  }  
 } 
 
 function populaObjeto(objeto){ 
   
  objeto.usua_nm_login = usua_nm_login.getValue();  
  objeto.usua_nm_senha = usua_nm_senha.getValue();  
   
 } 
 
 function efetuarLogin(objeto, contextoSite){ 
  objeto.acao = "efetuarLogin" ; 
  objeto.objeto = "usuario" ;  
  this.callLogin(objeto, sucessoLogin, falhaGenerico, con textoSite); 
 } 
 
 function efetuarLogoff(objeto, contextoSite){ 
  objeto.acao = "efetuarLogoff" ; 
  objeto.objeto = "usuario" ;  
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  this.callLogin(objeto, sucessoGenerico, falhaGenerico, contextoSite); 
 } 
 
 
</ script > 
 
<body > 
  
</ body > 
</ html > 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
index.jsp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
<%@ page  language ="java"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  
    pageEncoding ="ISO-8859-1" %> 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/json2.js" ></ script > 
<script  src =" ${pageContext.request.contextPath} /include/scriptscomuns.js" ></ script > 
 
 
<%@page  import ="org.json.JSONObject" %> 
<%@page  import ="com.ufsc.usuario.UsuarioDAO" %> 
 
 
<html > 
 
<head > 
<style  type ="text/css" > 
 
 #titulo { 
  font : 25px Arial, sans-serif ; 
  color : #257DAB; 
  font-weight : bold ; 
 } 
  
 #desc { 
  font : 12px Arial, sans-serif ; 
  color : #257DAB; 
   
 } 
  
  
 body { 
  color : #000 ; 
  font : 13px Arial, sans-serif ; 
  background : #F5F5F5 ; 
  } 
  
 #conteudo  { 
  width : 85%; 
  height : 100%; 
  float : right ; 
  text-align : center ; 
   
  } 
  
 #menu { 
   
  width : 15%; 
  margin : 0; padding : 0; 
  float : left ; 
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  height : 100%; 
   
  } 
  
 
 #menu a { 
  margin : 0; padding : 0px ;   
  border-bottom : 1px solid #CCC ; 
  margin-left : 20px ; 
  font : 11px Arial, sans-serif ; 
  font-weight : bold ; 
  text-align : left ; 
  list-style-type : none ; 
  } 
 
 
  
 #menu a:link  { 
  background : #F5F5F5 ; 
  color : #666 ; 
  font-weight : bold ; 
  text-decoration : none ; 
  padding : 8px ; 
  display : block ; 
  } 
   
 #menu a:visited  { 
  background : #F5F5F5 ; 
  color : #666 ; 
  font-weight : bold ; 
  text-decoration : none ; 
  padding : 8px ; 
  display : block ; 
  }  
  
 #menu a:hover  { 
  background : #E5F0FF; 
  color : #039 ; 
  font-weight : bold ; 
  text-decoration : none ; 
  padding : 8px ; 
  display : block ; 
  } 
 #rodape {   
  position : absolute ;  
  bottom : 10 ;     
 } 
  
 #logo_lec { 
  margin-left : 10%; margin-right : 10% 
 } 
  
 #icone { 
  vertical-align : middle ; 
  border : 0px ; 
  margin-right : 5px ; 
 } 
</ style > 
 
<title >TCC</ title > 
</ head > 
 



 
 
 
 
 
 

357 

<body >  
 <iframe  name="conteudo"  id ="conteudo"  
src ="cadastroderequisitos/cadastroderequisitos.jsp"  frameborder ="0"  > 
    </ iframe > 
     
     <%  
      JSONObject usuarioLogado = (JSONObject)sessio n.getAttribute( "usuario" ); 
      String flagAdministrador; 
      boolean administrador = false; 
      if (usuarioLogado != null){ 
       flagAdministrador = 
usuarioLogado.getString(UsuarioDAO.ADMINISTRADOR); 
       if (flagAdministrador.equals( "1" )){ 
        administrador = true; 
       } else if (flagAdministrador.equals( "0" )){ 
        administrador = false; 
       } 
      } 
     %> 
     
 <div  id ="menu"  >  
  <br > 
  <center  id ="titulo" >sapERe</ center > 
  <center  id ="desc" >Sistema de Conhecimento para o Processo de Análise e 
Gestão de Requisitos </ center > 
  <br >  
     <a style =" margin-left : 0px ; font : 13px Arial, sans-serif ; font-weight : 
bold ;" href ="cadastroderequisitos/cadastroderequisitos.jsp"  target ="conteudo" ><img  
id ="icone"  src ="img/menu_requisito.png" >Requisitos </ a> 
     <a href ="cadastrodeprojetos/cadastrodeprojetos.jsp"  
target ="conteudo" ><img  id ="icone"  src ="img/projeto.png" ></> Projetos </ a> 
     <a href ="cadastrodepacotes/cadastrodepacotes.jsp"  target ="conteudo" ><img  
id ="icone"  src ="img/pacote.png" >Pacotes </ a>      
     <a href ="cadastrodecasosdeuso/cadastrodecasosdeuso.jsp"  
target ="conteudo" ><img  id ="icone"  src ="img/casodeuso.png" >Casos de Uso </ a> 
     
     <% if (administrador){ %> 
      <a href ="cadastrodeusuarios/cadastrodeusuarios.jsp"  
target ="conteudo" ><img  id ="icone"  src ="img/usuario.png" >Usuários </ a> 
      <a href ="gestaodepalavraschave/gestaodepalavraschave.jsp"  
target ="conteudo" ><img  id ="icone"  src ="img/descritor.png" >Gestão de Descritores </ a> 
     <%} %>    
      
     <a href ="login/login.jsp"  onclick ="efetuarLogoff()" ><img  id ="icone"  
src ="img/sair.png" >Sair </ a> 
      
      
  <div  id ="rodape"  > 
   <img  id ="logo_lec"  src ="img/logo_lec.png" >  
  </ div >    
   
 </ div > 
  
    
  
 
 <script > 
 function efetuarLogoff(){ 
  //'${pageContext.request.contextPath}'  
  var url = 
"${pageContext.request.contextPath}" +"/ServletControl?jsonObject={acao:'efetuarLogof
f'}" ; 
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  var mreq; 
  // Procura o componente nativo do Mozilla/Safari pa ra rodar o AJAX  
  if(window.XMLHttpRequest){ 
   // Inicializa o Componente XMLHTTP do Mozilla  
   mreq = new XMLHttpRequest(); 
  // Caso ele não encontre, procura por uma versão Ac tiveX do IE  
  } else if(window.ActiveXObject){  
   // Inicializa o Componente ActiveX para o AJAX  
   mreq = new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" ); 
  } else{  
   // Caso não consiga inicializar nenhum dos componen tes, exibe um 
erro  
   alert( "Seu navegador não tem suporte a AJAX." ); 
  } 
 
  // Carrega a função de execução do AJAX  
  mreq.onreadystatechange = function() { 
   if(mreq.readyState == 1){ 
    // Quando estiver "Carregando a página", exibe a me nsagem 
    document.getElementById( 'minha_div' ).innerHTML = 
'Carregando' ;    
   } else if(mreq.readyState == 4){  
    // Quando estiver completado o Carregamento  
    // Procura pela DIV com o id="minha_div" e insere a s 
informações  
    document.getElementById( 'minha_div' ).innerHTML = 
mreq.responseText; 
   } 
  }; 
  // Envia via método GET as informações  
  mreq.open( "POST" ,url, true); 
     mreq.setRequestHeader( "Content-Type" , "application/x-www-form-
urlencoded;charset=iso-8859-1" );  
  mreq.send( null); 
 } 
 
  
  
 </ script > 
 
</ body > 
 
</ html > 
 

APÊNDICE C – Script do Banco de Dados 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela caso_de_uso 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE caso_de_uso 
( 
  caus_pkcd bigint NOT NULL, 
  caus_nm character varying(100) NOT NULL, 
  caus_ds character varying(1000) NOT NULL, 
  caus_fkcd_projeto bigint NOT NULL, 
  caus_fkcd_pacote bigint, 
  caus_fkcd_reqnegocio bigint, 
  CONSTRAINT caso_de_uso_pk PRIMARY KEY (caus_pkcd), 
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  CONSTRAINT caso_de_uso_fk_pacote FOREIGN KEY (caus_fkcd_pacote) 
      REFERENCES pacote (pcte_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT caso_de_uso_fk_projeto FOREIGN KEY (caus_fkcd_projeto) 
      REFERENCES projeto (proj_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE caso_de_uso OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela pacote 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE pacote 
( 
  pcte_pkcd bigint NOT NULL, 
  pcte_nm character varying(100) NOT NULL, 
  pcte_ds character varying(1000) NOT NULL, 
  pcte_fkcd_projeto bigint NOT NULL, 
  CONSTRAINT pacote_pk PRIMARY KEY (pcte_pkcd), 
  CONSTRAINT pcte_fkcd_projeto FOREIGN KEY (pcte_fkcd_projeto) 
      REFERENCES projeto (proj_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE pacote OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela palava_chave 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE palavra_chave 
( 
  pach_pkcd bigint NOT NULL, 
  pach_nm character varying(1000) NOT NULL, 
  pach_fkcd_palavrapai bigint, 
  pach_fl_orfa character(1) NOT NULL, 
  CONSTRAINT palavra_chave_pk PRIMARY KEY (pach_pkcd), 
  CONSTRAINT pach_nm_unique UNIQUE (pach_nm) 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE palavra_chave OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela palava_chave_requisito 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE palavra_chave_requisito 
( 
  pcrq_pfkcd_requisito bigint NOT NULL, 
  pcrq_pfkcd_palavrachave bigint NOT NULL, 
  CONSTRAINT palavra_chave_requisito_pk PRIMARY KEY (pcrq_pfkcd_requisito, 
pcrq_pfkcd_palavrachave), 
  CONSTRAINT palavra_chave_requisito_fk_palavra_chave FOREIGN KEY 
(pcrq_pfkcd_palavrachave) 
      REFERENCES palavra_chave (pach_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT palavra_chave_requisito_fk_requisito FOREIGN KEY (pcrq_pfkcd_requisito) 
      REFERENCES requisito (rqst_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
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) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE palavra_chave_requisito OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela projeto 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE projeto 
( 
  proj_pkcd bigint NOT NULL, 
  proj_nm character varying(100) NOT NULL, 
  proj_ds character varying(1000) NOT NULL, 
  CONSTRAINT projeto_pk PRIMARY KEY (proj_pkcd) 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE projeto OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela requisito 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE requisito 
( 
  rqst_pkcd bigint NOT NULL, 
  rqst_dt_criacao date NOT NULL, 
  rqst_dt_alteracao date NOT NULL, 
  rqst_nm character varying(100) NOT NULL, 
  rqst_cl_tipo character varying(100) NOT NULL, 
  rqst_cl_nivelaceitacao character varying(100) NOT NULL, 
  rqst_cl_status character varying(100) NOT NULL, 
  rqst_fkcd_projeto bigint NOT NULL, 
  rqst_fkcd_pacote bigint, 
  rqst_fkcd_casodeuso bigint, 
  rqst_ds character varying(10000) NOT NULL, 
  rqst_ds_justificativa character varying(10000), 
  rqst_fkcd_reqreusado bigint, 
  CONSTRAINT requisito_pk PRIMARY KEY (rqst_pkcd), 
  CONSTRAINT requisito_fk_casodeuso FOREIGN KEY (rqst_fkcd_casodeuso) 
      REFERENCES caso_de_uso (caus_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT requisito_fk_pacote FOREIGN KEY (rqst_fkcd_pacote) 
      REFERENCES pacote (pcte_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT requisito_fk_projeto FOREIGN KEY (rqst_fkcd_projeto) 
      REFERENCES projeto (proj_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT requisito_fk_requisito FOREIGN KEY (rqst_fkcd_reqreusado) 
      REFERENCES requisito (rqst_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE requisito OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela responsável_requisito 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE responsavel_requisito 
( 
  rsrq_pfkcd_responsavel bigint NOT NULL, 
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  rsrq_pfkcd_requisito bigint NOT NULL, 
  CONSTRAINT responsavel_requisito_pk PRIMARY KEY (rsrq_pfkcd_responsavel, 
rsrq_pfkcd_requisito), 
  CONSTRAINT responsavel_requisito_fk_requisito FOREIGN KEY (rsrq_pfkcd_requisito) 
      REFERENCES requisito (rqst_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT responsavel_requisito_fk_responsavel FOREIGN KEY 
(rsrq_pfkcd_responsavel) 
      REFERENCES usuario (usua_pkcd) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE responsavel_requisito OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela sequencia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE sequencia 
( 
  sequ_cd_proximo bigint, 
  sequ_pknm_tabela character varying(100) NOT NULL, 
  CONSTRAINT pk_sequencia PRIMARY KEY (sequ_pknm_tabela) 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE sequencia OWNER TO postgres; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tabela usuario 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE usuario 
( 
  usua_pkcd bigint NOT NULL, 
  usua_nm character varying(100) NOT NULL, 
  usua_nm_login character varying(100) NOT NULL, 
  usua_nm_senha character varying(100) NOT NULL, 
  usua_fl_administrador character(1), 
  CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY (usua_pkcd) 
) 
WITHOUT OIDS; 
ALTER TABLE usuario OWNER TO postgres; 


