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RESUMO

Witte, Carlos Eduardo. Construção de um sistema de
comércio eletrônico na Internet para Gráficas Rápidas.
Trabalho Final apresentado ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para obtenção
do título de Mestre Profissional em Engenharia de
Computação. São Paulo, 2002.
Apresenta-se o conceito da Gráfica Rápida por meio da comparação com a
Gráfica Tradicional. Analisa-se o fluxo de atendimento de uma Gráfica Rápida para
identificar pontos passíveis de automatização e racionalização. Uma vez
identificados estes pontos, a construção de um sistema de comércio eletrônico é
proposta. São levantados os requisitos do sistema, os objetivos a serem atingidos e os
seus aspectos críticos – aqueles cujo sucesso ou falha na implementação definem a
viabilidade do próprio sistema.
O texto traz os resultados de uma pesquisa sobre as funcionalidades dos web
sites das principais Gráficas Rápidas do mercado e uma análise crítica dos mesmos.
São também analisados outros sites que possuem funcionalidades semelhantes às que
estão sendo desenvolvidas para este sistema.
São discutidas e justificadas as opções de tecnologias para desenvolvimento
de aplicações Web. Ao longo do texto, são apresentados o método utilizado para o
desenvolvimento, o levantamento dos requisitos e a arquitetura da solução.
Para fins de avaliação das propostas e tecnologias apontadas, foi
desenvolvido um protótipo de um sistema de comércio eletrônico para Gráficas
Rápidas, que permite o auto-atendimento por parte do cliente e a concepção de
impressos online, através da funcionalidade de visualização de provas dos impressos.
Palavras-chave: Gráfica Rápida; Comércio eletrônico; Geração dinâmica de
imagens; Auto-atendimento via Internet; Visualização sob demanda.

IV

ABSTRACT

Witte, Carlos Eduardo. Building an electronic commerce
system on the Internet for Quick Printers. Master’s Thesis
in Computer Engineering presented to Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT. São Paulo,
2002.
The Quick Printer concept is presented and compared to the Traditional
Printer. The workflow of a Quick Printer is analyzed to identify points that can be
automated and rationalized. Once identified these points, the construction of an
electronic commerce system is proposed. The requirements, objectives and critical
aspects of the system are raised – those of which the success or failure of the
implementation define the viability of the system itself.
The text brings the result of a research of the functionalities in the web sites
of the main Quick Printers in the market and a critical analysis of them. There are
also analyses of other sites with the same functionalities as the ones that are being
developed for this system.
The technology options available for development of web applications are
discussed and justified. Throughout the text, the development method, the
requirements modeling and the architecture of the solution are presented.
With the objective of evaluating the proposals and technologies outlined, a
prototype of an electronic commerce system for Quick Printers was built, which
allows self-serving by the customer and the conception of designs online, by means
of the functionality of the visualization of print proofs.
Keywords: Quick Printer; Internet; Electronic Commerce; Dynamic generation of
images; Self-serving via Internet; Visualization on demand.
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1. Introdução
O conceito de “Gráfica Rápida” surgiu no Brasil no início dos anos 90, com a
proposta de oferecer conveniência e serviços gráficos de qualidade com um prazo
curto de atendimento. Entenda-se por conveniência o serviço oferecido aos clientes:
boa localização, consultoria gráfica e soluções completas de impressão em
quantidades pequenas ou médias.
Estas características são diferentes daquelas comuns às gráficas tradicionais,
que possuem uma natureza industrial, não de serviços: o cliente mais comum é o
especializado neste tipo de produto (profissionais de produção gráfica: editores,
agências de publicidade, etc), trabalham com médias e grandes quantidades e não
oferecem soluções gráficas completas. O foco da gráfica tradicional está mais no
produto gráfico do que nos serviços prestados.
Já a Gráfica Rápida possui um público em sua maioria formado por
profissionais liberais e empresas dos mais variados ramos, geralmente não
especializados em tecnologia gráfica. Este público vê na Gráfica Rápida uma forma
acessível de atender suas necessidades de impressão sem requerer um intermediário
especializado. Seu foco está na solução gráfica, nos conjuntos de serviços prestados
– daí não trabalhar com grandes quantidades.
Ainda que no mercado estas diferenças possam por vezes se confundir – as
gráficas tradicionais podem oferecer alguns dos serviços prestados pelas gráficas
rápidas e algumas gráficas rápidas podem crescer ao ponto de atender altos volumes
e um público especializado – as definições acima se aplicam à maioria das gráficas
do mercado.
Também, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil as
Gráficas Rápidas se multiplicaram através do sistema de franquias. Há exemplos
brasileiros e de origem americana. As empresas mais conhecidas em nosso mercado
são: AlphaGraphics (origem americana), Brasil Laser Color (origem brasileira),
InPrima (origem brasileira), Kinko’s (origem americana) e Sir Speedy (origem
americana).
Para atingir seu objetivo de qualidade em serviços gráficos, as Gráficas
Rápidas automatizam seus processos, o que lhes permite oferecer serviços melhores
com prazos de atendimento cada vez menores à medida que a tecnologia evolui.
Entretanto, alguns processos permanecem semi-artesanais, o que frustra clientes e
empresários quanto às expectativas da proposta de Gráfica Rápida.
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1.1. Fluxo básico de atendimento de uma Gráfica Rápida
Para entender como funciona uma gráfica rápida é necessário examinar seu
fluxo de atendimento (o fluxo de realização de um impresso), um processo que
começa com o atendimento e termina com o produto impresso, entregue ao cliente.
Este fluxo consiste dos seguintes processos ou etapas: Atendimento ao Cliente,
Concepção & Prova e Impressão & Expedição. A seguir veremos cada processo em
um nível um pouco maior de detalhe.
O Atendimento ao Cliente é feito das seguintes formas possíveis:
•

O cliente vai até a empresa e é atendido “no balcão”;

•

O representante Comercial visita clientes em suas empresas;

•

A comunicação entre cliente e empresa ocorre também por e-mail
(modalidade mais recente).

O cliente típico da Gráfica Rápida não detém conhecimentos suficientes para
gerar uma matriz que possa ser impressa diretamente. O cliente geralmente possui
um modelo ou uma idéia que precisa ser materializada pela Gráfica Rápida em um
formato compatível com o processo de impressão. Então, na maioria dos casos, o
fluxo de atendimento passa pela fase ou processo chamado de Concepção & Prova,
que consiste em materializar a idéia do cliente em um formato compatível com o
processo de impressão. Este processo é realizado da seguinte forma:
•

Cria-se uma especificação do impresso a ser realizado;

•

É feita a diagramação do impresso com o uso de tecnologias de
computação gráfica;

•

É impressa uma Prova a laser, com aparência muito próxima ao produto
final;

•

É aprovado o impresso pelo cliente.

O objetivo desta fase é gerar uma matriz que corresponda aos anseios do
cliente e possa ser impressa em quantidade. Até que o cliente não aprove a Prova
apresentada, o fluxo se repete.
Uma vez obtida a matriz aprovada pelo cliente é possível executar o processo
de Impressão & Expedição:
•

A partir da matriz, são geradas cópias em quantidade um pouco maior
que a desejada (como margem de segurança);

•

As cópias impressas passam pelo controle de qualidade para a verificação
de erros de impressão, onde são eliminadas as cópias com defeito;
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•

As cópias aprovadas passam pelo acabamento final (corte e embalagem);

•

A qualidade do produto final é mais uma vez verificada;

•

A produto embalado e acabado é entregue ao cliente.

Das fases ou processos do fluxo apresentados, a de Impressão & Expedição é
a mais automatizada, em especial nas Gráficas Rápidas onde a impressão é feita em
impressoras a laser high-end de alta tecnologia. O contato humano é pequeno e existe
apenas no controle de qualidade e na operação das máquinas de acabamento.
Portanto, é possível concluir que o processo de Impressão & Expedição é o mais
rápido e previsível dentro do fluxo de atendimento, em especial nas Gráficas Rápidas
onde se trabalha com pequenas e médias quantidades, que são impressas rapidamente
por modernas impressoras a laser. Do ponto de vista da automatização, o processo de
Impressão & Expedição caminha no estado da arte e não carece tão urgentemente de
um estudo apurado.
O que a conclusão acima representa na prática é que mais tempo e dinheiro
são gastos na tentativa de atender e materializar a idéia do cliente (Atendimento,
Concepção & Prova) do que em efetivamente entregar o que o cliente deseja – o
produto impresso. E, além disso, esses processos são sujeitos a atrasos, desvios e
prejuízos. Por exemplo, quando um cliente chega à Gráfica disposto a realizar um
impresso, obtém um orçamento e um prazo. Após o início do trabalho, quando há
demora em produzir uma prova satisfatória, os seguintes efeitos são notados:
•

O prazo inicialmente combinado não é cumprido, já que a Concepção &
Prova estendem-se além do planejado.

•

O custo aumenta para o cliente ou é absorvido pela empresa, isto é, pode
inclusive dar prejuízo à Gráfica caso o lucro obtido com a fase de
Impressão não cubra o excedente em Concepção. Isto é particularmente
verdadeiro quando o trabalho de impressão final é de pequena
quantidade.

•

Há desgaste no relacionamento e frustração tanto por parte do cliente
quanto por parte da empresa.

Além dos riscos apresentados, manter uma boa estrutura de Atendimento,
Concepção & Prova agrega custos e prazos, direta ou indiretamente, ao produto final.
1.2. O alto custo do atendimento
Resumidamente, as razões para os custos altos dos impressos são:
• Atendimento no Balcão: requer profissionais treinados, boa localização e
infra-estrutura (estacionamento para clientes, por exemplo).
• Atendimento por meio de vendedor externo: requer estrutura de apoio a
vendas e profissionais com habilidade e conhecimento técnico.
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• Atendimento por e-mail: é eficiente apenas quando a prova já está pronta
para a impressão e, além disso, não diminue a dependência de pessoas.
• Concepção & Prova: costuma ser um “gargalo” de produção (por
dificuldades na aprovação de uma prova, pode demorar mais que o
previsto), é caro (o custo médio é de R$ 60 a R$ 120 a hora, ou cerca de
US$ 17 e US$ 34, respectivamente) e ainda pode dar prejuízo conforme
exposto anteriormente.
Parte do preço de qualquer produto traz embutido o seu custo de pesquisa e
desenvolvimento, ou seja, o seu custo de concepção. Isto também é verdade para os
produtos gráficos, que poderiam ser mais baratos se houvesse menos gastos em sua
concepção.
Assim como as indústrias ao redor do mundo investem em automatização
para reduzir seus custos de concepção de produtos, o mesmo poderia ser feito nas
Gráficas Rápidas. Parte deste esforço iniciou-se com a introdução do Desktop
Publishing (Editoração Eletrônica) no início dos anos 90, que permitiu automatizar o
esforço de diagramação de produtos impressos. Apesar de ter sido um grande avanço
para os profissionais de artes gráficas, este benefício não atingiu o cliente enquanto
usuário leigo, pois este não tem conhecimento dos poderosos, porém complexos,
softwares de Desktop Publishing e muito menos dos processos gráficos envolvidos
na realização de um impresso.
Portanto, a resposta para a necessidade de automatização dos processos de
Atendimento, Concepção & Prova envolve o próprio cliente da Gráfica Rápida. É
preciso oferecer a mesma comodidade dos processos de atendimento, contudo
proporcionando ao cliente uma ferramenta que evite as “idas e vindas” do processo
de Concepção & Prova. Então, com base nesta necessidade, o autor propõe como
uma possível solução:
a.

Oferecer uma solução de comércio eletrônico para Gráficas Rápidas, cujo
produto é totalmente personalizado para cada cliente (ao contrário da
maioria dos produtos vendidos na Internet).

b.

Oferecer os meios para realizar a solução proposta acima, uma vez
identificada a importância da visualização da prova online (problemática
do processo Concepção & Prova), oferecer os meios para realizá-la.

Nos capítulos seguintes serão expostos os resultados deste trabalho. No
Capítulo 2, veremos qual o modelo de comércio eletrônico que as Gráficas Rápidas
oferecem e como lidam com a problemática de gerar uma prova de impresso online.
No Capítulo 3, será definida a infra-estrutura necessária para materializar a idéia
proposta pelo autor. No Capítulo 4, será detalhada a implementação da solução para,
finalmente, elaborar as conclusões no Capítulo 5.
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2. Embasamento para o trabalho
Certamente, várias Gráficas Rápidas enfrentam o mesmo dilema: como
vender, pela Internet, um produto totalmente customizado, que ainda por cima é
baseado em papel? Era de se esperar que cada empresa tivesse uma resposta para esta
pergunta, atendendo total ou parcialmente às suas implicações. Só que, ao contrário
da expectativa do autor, não foi encontrada nenhuma solução igual à proposta nos
web-sites das principais Gráficas Rápidas pesquisadas. Segue um resumo desse
levantamento.
•

AlphaGraphics: http://www.alphagraphics.com

A AlphaGraphics possui apenas um serviço de envio de arquivos para
impressão e não permite a criação de impressos online.
Figura 1 – Web site da AlphaGraphics com serviço de envio de arquivo.

•

Kinko’s: http://www.kinkos.com

A Kinkos possui um sistema chamado kinkonet para envio de arquivos,
semelhante, porém superior, ao da AlphaGraphics. Além de instruções detalhadas, o
site oferece um software para conversão de arquivos em PDF. Entretanto, o kinkonet,
assim como a AlphaGraphics, não oferece serviço de Concepção & Prova online.
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Figura 2 – Web site da Kinkos com serviço kinkonet

•

Sir Speedy: http://www.sirspeedy.com

Talvez o melhor serviço dentre os sites pesquisados, a Sir Speedy possui o
serviço Custom Printing Online que permite a concepção e a visualização do cartão.
Porém, a visualização do cartão é feita em HTML; por isso, as proporções ficam
inexatas, a escolha dos tipos de letra é limitada e a escolha do papel como fundo para
o impresso não é mostrada.
Figura 3 – Serviço Custom Printing Online com Prova de cartão em HTML.

•

Brasil Laser Color: http://www.brasillaser.com.br
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O web-site é apenas informativo, não traz serviços online. Existe um link
“envie-nos um arquivo”, mas ao clicar sobre ele é aberto um novo site, onde não
existe o serviço.
Figura 4 – Web site da Brasil Laser Color

As empresas avaliadas acima são as principais do ramo de Gráficas Rápidas
nos Estados Unidos e no Brasil. Todas as empresas pesquisadas possuem algum tipo
de serviço pela Internet (geralmente a possibilidade de envio de arquivos para
impressão), mas nenhuma permite a concepção e visualização da prova online.
Como conclusão da pesquisa, pode-se afirmar que os serviços oferecidos na
Internet pelas gráficas rápidas não atendem ao cliente leigo, isto é, aquele cliente que
deseja conceber e visualizar um impresso, mas não conhece as técnicas de produção
gráfica.
Entretanto, há algumas empresas que oferecem o serviço de envio de e-cards
(cartões virtuais) que permitem visualizar uma prova online antes de enviá-los ao
destinatário. Porém, nos casos seguintes, a prova é o produto final, pois não se
pretende realizar a impressão em escala do cartão concebido.
•

Apple Computer: http://www.apple.com/icards

Possui um serviço chamado iCards que permite escolher um cartão postal e
acrescentar um texto personalizado com várias opções de tipos (de letra). Uma vez
concluída a escolha e digitado o texto desejado, a Apple envia o cartão em formato
JPEG por e-mail a um ou mais destinatários.
O interessante deste serviço, como pode ser visto na Figura 5, é que a Apple
permite fazer a concepção do cartão postal e visualizá-lo na tela, já formatado
exatamente como o destinatário irá recebê-lo. Ou seja, há o rendering dos dados do
postal para o formato de imagem – feito online –, serviço não existente nos web sites
das principais Gráficas Rápidas do mercado.
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Entretanto, há uma diferença entre a solução da Apple e a solução que se
procura para a Gráfica Rápida: no caso da Apple, o produto final é o mesmo que o
visualizado, isto é, já contempla as limitações do meio. A Gráfica Rápida precisará
materializá-lo posteriormente em papel.
Figura 5 – Serviço iCards da Apple Computer com um cartão postal sendo pré-visualizado

•

Hallmark: http://www.hallmark.com

Seu serviço E-cards é semelhante ao da Apple, porém ao invés de imagens
simples, oferece animações (Macromedia) Flash em seus cartões. Apesar disso, as
opções são pequenas: o texto aparece renderizado dentro do Flash, mas não há opção
de diagramação e a fonte é sempre a mesma. E há um problema com a acentuação de
caracteres em língua portuguesa: na Figura 6, “Parabéns a você…” aparece como
“Parabéns a voc…”.
Figura 6 – Visualização de um e-card no site da Hallmark, com dados personalizados
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Como conclusão, podemos afirmar que as Gráficas Rápidas ainda não têm a
solução ideal para a questão do comércio eletrônico. Um problema certamente é a
falta de know-how somada à falta de recursos financeiros. Talvez por isso, o melhor
exemplo de geração de “prova” online seja justamente o da Apple Computer1, uma
empresa de alta tecnologia com altíssimo poder aquisitivo. O próprio autor veio a
descobrir por si próprio, que o desafio técnico é considerável e o financeiro também
pode ser desanimador conforme a alternativa escolhida.
Pelo menos, o exemplo da Apple mostrou que existe um caminho possível.
Ao longo dos próximos tópicos, começaremos a traçar os primeiros esboços da
solução proposta, começando pela escolha da tecnologia a empregar.
2.1. Escolha da tecnologia a empregar no trabalho
Tendo sempre em mente o fato das Gráficas Rápidas serem em sua maioria
franquias, empresas de pequeno porte com baixo poder aquisitivo, foram analisadas
para uso no projeto duas tecnologias para o desenvolvimento de aplicações web,
equivalentes em características e funcionalidades: .Net e J2EE. A tecnologia
selecionada foi J2EE. A escolha por J2EE é justificada abaixo:
•

Custo das ferramentas de desenvolvimento e servidores de aplicação

O desenvolvimento de soluções .Net exige o investimento em pelo menos
dois produtos: sistema operacional da família Windows Server e a ferramenta de
desenvolvimento da Microsoft, o Visual Studio .Net. Ainda que o custo das
ferramentas Microsoft não seja particularmente o mais alto em comparação às
ferramentas Java comerciais, quando consideramos o software gratuito, este último é
imbatível. Há um número considerável de bons produtos gratuitos na tecnologia
Java.
O investimento em tecnologia nas Gráficas Rápidas é alto em proporção ao
faturamento, mas é voltado para impressoras digitais e estações gráficas, não para
ferramentas de desenvolvimento, servidores web e bancos de dados. Assim, havendo
boas ferramentas gratuitas disponíveis, a opção viria a ser por estas.
•

Disponibilidade de informações

Mesmo com documentação farta no site para desenvolvedores da Microsoft
(MSDN), o advento do .Net é recente. O melhor material que existe sobre o assunto
está disponível, por enquanto, apenas em livros. A comunidade Java, em
contrapartida, desde 1996 vem criando tutoriais, artigos, livros e outras inúmeras
1

A Hallmark seria uma exceção à regra, não fosse a seguinte suposição do autor:
Hallmark e Apple estão utilizando a mesma tecnologia para a geração de provas.
Ambas utilizam o WebObjects, solução composta de um servidor de aplicações e um
framework, desenvolvidos pela Apple Computer. E a Apple oferece vários modelos
de cartões da Hallmark em seu serviço de e-cards. É bem possível que as empresas
estejam utilizando a mesma aplicação e que haja um acordo entre ambas, onde a
Apple fornece a tecnologia e a Hallmark, a arte para o serviço de e-cards.
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formas de referência sobre a plataforma Java. A própria iniciativa da Sun de
disponibilizar vários de seus livros sobre Java na Internet gratuitamente, oferece uma
vantagem maior ao desenvolvedor do que a alternativa Microsoft.
Java também é amplamente suportado pela comunidade acadêmica. Já .Net, apesar
de ser caracterizada como uma tecnologia promissora, não possui ainda o mesmo
alcance na comunidade.
•

Independência de plataforma e variedade de fornecedores

Pelo menos no presente momento, e a despeito de alguns esforços da
comunidade de software livre, a tecnologia .Net está atrelada à plataforma Windows.
Java, ao contrário, é suportado pelas principais plataformas e pela maioria das
empresas líderes na área de informática, tal como Sun, Apple, Oracle, IBM, Borland
e Sybase, entre outras. Caso se deseje mudar de sistema operacional, ferramenta de
desenvolvimento ou servidor de aplicações para, por exemplo, obter um suporte
técnico mais formal ou maior escalabilidade, a migração do sistema para os produtos
destas empresas deve ocorrer com pouco ou nenhum esforço. Com a Microsoft,
estaremos vinculados a uma única empresa.
•

Experiência do autor

Ainda que haja artigos1 que apontam grandes semelhanças entre C# e Java
(agora há também o J#, a versão de Java da Microsoft voltada ao .Net) – o que
tornaria a curva de aprendizado menor –, a experiência do autor com a API Java
também pesou na decisão. Por mais atraente que seja a possibilidade de aprendizado
de uma nova tecnologia, o autor optou por priorizar a solução do problema.
Além das razões anteriores, o mundo das Gráficas Rápidas é composto por
empresas de pequeno porte, que possivelmente irão querer aproveitar o hardware e
software que já possuem. A maioria destas empresas certamente não pode se dar ao
luxo de adquirir novos equipamentos e software na ocasião da implantação de um
novo sistema. E não raro, a infra-estrutura que possuem é variada: estações Sun, SGI,
Apple Macintosh e PCs comuns. Assim, o uso de Java permite aproveitar a infraestrutura já existente e não vincula a Gráfica Rápida aos produtos Microsoft.
Dentre as opções amplamente utilizadas no mercado, existe também a
Windows DNA, promovida pela Microsoft ao longo dos últimos anos para
aplicações server-side componentizadas. Ela tem como vantagem sobre o .Net o
tempo de uso e a base instalada, mas também perde para o J2EE se considerados os
quesitos anteriores. Pode-se assumir também que se trata de uma tecnologia no fim
de seu ciclo de vida, que irá sendo substituída pelo .Net com o passar dos anos,
deixando o desenvolvedor sem maiores opções de escolha.
É importante salientar que a opção por J2EE não implica utilizar todas as
tecnologias disponíveis na especificação. O uso de EJB, por exemplo, é indicado

1

As linguages C# e Java apresentam grandes semelhanças – veja por exemplo a
comparação realizada por Kurniawan (2001).
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apenas para “aplicações corporativas grandes e complexas” (J2EE Tutorial, Sun
Microsystems). Não é o caso deste sistema.
Uma vez escolhido o J2EE como a tecnologia-base para o desenvolvimento
do sistema, foi necessário escolher também as ferramentas e servidores necessários
ao seu desenvolvimento.
2.2. Seleção de ferramentas
Seguindo o objetivo de utilizar apenas ferramentas gratuitas, foram adotados
três critérios de decisão para defini-las: disponibilidade, facilidade de uso e adoção
pelo mercado em ambiente de produção. Seriam necessárias ao menos três
ferramentas: banco de dados, web container ou servidor de aplicações e um ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE). Este último é, na verdade, opcional, já que para
escrever o código fonte bastaria um editor de texto. Porém, utilizar um IDE traria o
benefício da produtividade.
A disponibilidade não foi um problema em nenhum dos casos. O autor optou
por adotar as mais conhecidas, pela disponibilidade de documentação e abrangência
da comunidade. Entre os bancos de dados, as opções eram o MySQL e PostgreSQL.
A opção foi feita pelo MySQL por dois fatores: uso comercial gratuito e
disponibilidade de documentação. O MySQL é mais limitado do que o PostgreSQL.
Não suporta stored procedures, por exemplo. Ainda assim, seria o suficiente para os
requisitos deste sistema.
No caso do servidor de aplicações, as opções eram o JBOSS (que ganha cada
vez mais presença na comunidade J2EE) e o Jakarta Tomcat. O JBOSS é um
servidor de aplicações completo, enquanto o Tomcat suporta apenas parte da
especificação J2EE. Não suporta, por exemplo, EJB (Enterprise JavaBeans). Mas,
novamente, não seria necessário um servidor de aplicações completo para este
projeto, já que seria utilizada apenas parte da especificação J2EE. O Tomcat se
revelou mais simples de configurar e operar e bem mais leve em termos de requisitos
de sistema, o que vem de encontro aos interesses da Gráfica Rápida. E graças ao
benefício da portabilidade de Java, a qualquer momento seria possível trocar de
1
servidor de aplicação .
O IDE escolhido foi o NetBeans, adquirido recentemente pela Sun
Microsystems, que o comercializa com o nome de Sun Studio, mas ainda permite o
download e uso comercial das versões “Community Edition”. Na verdade, o autor
começou utilizando o Borland JBuilder 6 Personal, mas depois veio a saber que seu
uso comercial não é permitido e, além disso, é uma ferramenta muito limitada. Ao
contrário do NetBeans, não suporta a sintaxe HTML, JSP e tantas outras funções. O
NetBeans é bem mais poderoso, mas é consideravelmente mais lento que o JBuilder,
exige mais memória e há vários “bugs” em inúmeras funções. Estas desvantagens
foram compensadas pelo poder da ferramenta e pela fácil integração com o Tomcat e
com o MySQL. Ambos poderiam ser acessados a partir do próprio IDE e algumas
1

Contanto que obedecidos os padrões J2EE suportados pelos servidores de aplicação
atuais.
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operações rotineiras executadas sem recorrer à linha de comando ou ferramentas
externas.
Um outro problema poderia ser a dificuldade de uso das ferramentas
escolhidas. Ferramentas gratuitas, apesar de poderosas, não costumam ser tão
amigáveis quanto às opções comerciais. A grande preocupação do autor foi passar a
maior parte do tempo do trabalho aprendendo como operá-las. Graças a tutoriais tipo
quick-start1, o conhecimento básico necessário foi adquirido rapidamente.
Quanto ao uso pelo mercado, o MySQL é utilizado em várias organizações,
inclusive em sites com grande número de acessos, como o Yahoo! Finance. O
NetBeans é apenas uma versão mais simples do Sun Studio, que é utilizado por
grandes empresas, como a CNN, que utiliza a plataforma Sun em seu web-site. E,
por fim, o Tomcat também é uma ferramenta bastante procurada em sites com
volume pequeno ou médio de acessos. A operadora de TV por assinatura SKY o
utiliza em seu web-site.
No próximo capítulo, são expostos os requisitos de negócio e técnicos e, com
base nestes últimos, o escopo do sistema.

1

O trabalho foi desenvolvido em um Apple Macintosh. Assim, o primeiro lugar a se
procurar informações foi o site da Apple Computer. A Bibliografia traz as
referências.
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3. Requisitos do sistema de comércio eletrônico
Para que um sistema seja viável, é preciso atender aos requisitos de negócio e
requisitos técnicos. Os requisitos de negócio visam garantir algum tipo de retorno
financeiro, direto ou indireto, que justifique o desenvolvimento do sistema. Os
requisitos técnicos são os meios pelos quais serão atendidos os requisitos de negócio,
a um custo e prazo viáveis.
Com base nos problemas apresentados, os requisitos de negócio levantados
foram os seguintes:
Promover o auto-atendimento
As comodidades oferecidas por uma boa infra-estrutura de
atendimento são uma vantagem competitiva, pois tornam a experiência de
compra mais fácil e agradável, especialmente quando é exigida a locomoção
do cliente até a empresa. Entretanto, o crescimento explosivo do Internet
Banking comprova que a comodidade oferecida pelo atendimento na Internet
é maior do que qualquer conforto que uma agência bancária possa oferecer. O
mesmo efeito pode ser produzido pelo sistema para a Gráfica Rápida.
Reduzir custos de funcionamento
Da mesma forma que os bancos reduziram seus custos com o Internet
Banking, também a Gráfica Rápida deverá reduzir seus custos de
funcionamento. Não só por poder atender 24 horas, 7 dias por semana através
da Internet, sem custos além da manutenção do próprio sistema, como
também por permitir reduzir seu quadro de funcionários a longo prazo, com
menor quantidade e melhor qualidade de mão-de-obra. Os custos com o
conforto do cliente também deverão ser reduzidos proporcionalmente.
Diminuir o tempo com o atendimento
Principalmente durante a Concepção & Prova, várias “idas e vindas”
são necessárias até que se chegue a uma prova ao gosto do cliente. Em se
considerando a existência de uma “fila de produção”, é razoável concluir que
o cliente não será atendido na hora e que cada interação entre cliente e loja
levará pelo menos um dia entre provas e modificações. Com o sistema, o
cliente deverá manter o controle do processo e enquanto realiza o autoatendimento, já realiza o processo de concepção.
Aumentar a receita
O sistema por si só ampliará a área de atuação da Gráfica Rápida e,
com isto, o seu mercado. O uso da Internet permite extrapolar horários,
região em que atua e o número de atendimentos simultâneos. Se estas
possibilidades forem bem exploradas pela empresa, a receita deve crescer.
Entretanto, nenhum dos requisitos anteriores será atingido se os requisitos
técnicos, descritos a seguir, não forem atendidos.
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Interface com o usuário para o auto-atendimento
Oferecer um sistema de auto-atendimento completo, que possa
atender à totalidade das necessidades dos clientes de uma gráfica rápida não é
o escopo de um único trabalho. É preciso, entretanto, propor uma solução
viável para resolver os problemas apresentados, que possa ser estendida até
alcançar o modelo ideal.
Para viabilizar ao menos em parte os requisitos de negócio, deve-se
permitir ao cliente escolher um tipo de impresso, personalizá-lo e visualizar o
resultado ainda que dentro de certos limites, descritos mais a frente no texto.
Também é importante que o sistema não se desvencilhe por completo
de um sistema de comércio eletrônico comum da Internet. Quanto mais
familiares os conceitos de navegação pelo sistema, maior a chance do usuário
concluir seu intuito; por exemplo: o usuário que faz compras na Internet está
acostumado com o conceito de “carrinho de compras”.
Realizar o rendering online da prova do impresso
Para atender minimamente aos objetivos do sistema, deverá ser
permitido ao cliente visualizar uma prova de seu trabalho online na Internet.
Como o HTML não possui a flexibilidade das inúmeras possibilidades de
diagramação de um impresso, se faz necessário realizar a operação em
background e apresentá-la no browser do cliente em formato de imagem GIF
ou JPEG. Esta geração de imagem deve acontecer dentro de um tempo
razoável de espera, o que na Internet representa 10 segundos para mostrar os
primeiros elementos na tela e 45 segundos para gerar o documento HTML
inteiro.
Não necessitar de softwares especiais no lado do cliente (client-side) além
de um browser
Seria mais fácil para o desenvolvedor realizar a tarefa utilizando
extensões proprietárias, como as da Microsoft para o Internet Explorer para
Windows. Ou mesmo o uso de Applets Java. Mas o uso destas tecnologias
não traz uma solução universal para o problema, já que nem todos os clientes
são compatíveis, ou há a necessidade de download de plug-ins que podem
desestimular o usuário do sistema. O requisito de ater-se a padrões é mais
trabalhoso, porém mais compensador.
Utilização de ferramentas gratuitas ou de baixo custo
As Gráficas Rápidas são em sua maioria franquias, empresas
pequenas de baixo poder aquisitivo. Apesar de investirem grande parte de seu
faturamento em tecnologia, este investimento está principalmente voltado à
aquisição de tecnologia de impressão. Por esta razão, é preciso construir um
sistema com o menor custo possível, conforme já exposto na seleção de
tecnologias no Capítulo 2.
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Com os requisitos definidos, o próximo passo foi determinar o escopo do
sistema a ser desenvolvido.
3.1. Escopo da solução de software
Com base nos requisitos anteriores, é preciso definir um escopo, limites
claros para a implantação de uma primeira versão do sistema.
Caso o objetivo do trabalho fosse produzir o “sistema ideal”, como em um
projeto comercial, poderíamos enquadrá-lo no escopo abaixo, com as seguintes
funcionalidades:
a.

Seleção de produtos – permitir ao cliente a seleção de várias opções de
impressos, tais como cartões de visita, papéis de carta, envelopes,
convites, etc.

b.

Personalização do produto escolhido – o cliente deve poder
personalizar o produto escolhido dentro de modelos pré-definidos ou
livremente de acordo com a sua vontade.

c.

Inserção de produtos no carrinho de compras – deve ser possível ao
cliente escolher e personalizar vários tipos de impresso e inseri-los em
um carrinho de compras.

d.

Visualização do pedido – o cliente deve ter a opção de visualizar os
produtos escolhidos e incorporados ao carrinho, remover itens e alterar
quantidades de cada um.

e.

Cadastro e Login – o sistema deve guardar os dados do cliente para
efetuar a cobrança e a entrega do produto. Caso seja um retorno do
cliente ao sistema, poderá recuperar seus dados através de login e senha.

f.

Pagamento – o pagamento pode ser feito através de cartão de crédito ou
boleto bancário.

g.

Consulta de pedidos – a maior parte dos sites possuem um sistema de
consulta de pedidos que permite ao cliente listar seus últimos pedidos e
verificar seu status (“aguardando a autorização do pagamento” ou “em
transporte”, por exemplo).

h.

Central de atendimento ao cliente – é um serviço que está ficando cada
vez mais comum nos sites de comércio eletrônico. Pode ser apenas um
formulário para contato, ou um chat com um atendente que pode
esclarecer dúvidas ou anotar reclamações.

Seria quase impossível atender a todos estes requisitos de sistema e
desenvolvê-los por completo dentro do escopo de um único trabalho. E, além disso, a
maioria das funcionalidades acima seriam apenas reproduções de modelos que
proporcionariam bastante trabalho ao autor, mas pouca contribuição ao tema. Para
citar um exemplo, já há empresas no mercado que prestam o serviço de pagamento,
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como o sistema SmartPag, da eFinancial (empresa do Banco Santos). Neste serviço a
loja virtual passa os dados do cliente para o site do sistema de pagamento, que se
encarrega de todas as operações de validação de cartão de crédito, cobrança, etc.
Portanto, o produto deste projeto ficou definido com um framework1 com as
principais funcionalidades de um sistema de comércio eletrônico para Gráficas
Rápidas. Assim, foram implantadas versões simplificadas dos itens a, b, c, d & e
acima:
a.

Seleção de produtos – é possível escolher apenas a opção de cartão de
visitas.

b.

Personalização do produto escolhido – o usuário pode definir os
parâmetros do cartão de visitas, aplicar um modelo e visualizá-lo na tela
indefinidamente até que o impresso esteja a seu gosto.

c.

Inserção dos produtos no carrinho de compras – uma vez que o
impresso esteja de acordo com o desejo do cliente, ele pode inseri-lo no
carrinho de compras.

d.

Visualização do pedido – o cliente pode visualizar o carrinho de
compras com cada um dos impressos gerados, mudar sua quantidade e
removê-los do pedido.

e.

Cadastro e Login – o sistema pode gravar e recuperar os dados do
cliente, para efeito de cobrança ou recuperação de pedidos passados, etc.

Este framework poderá ser estendido e completado até o “sistema ideal”
vislumbrado anteriormente, ou evoluído em próximos trabalhos.
3.2. Escolha da abordagem de desenvolvimento
O uso de uma linguagem orientada a objetos, como Java, sugere o uso de uma
abordagem tal como o Rational Unified Process (RUP). Porém o RUP é um método
indicado para organizações, não para indivíduos: “RUP is a software engineering
process, aimed at guiding software development organizations in their endeavors”
(Kruchten, 2001). Assim, a escolha recaiu sobre uma abordagem mais simples,
porém igualmente aceita, os Cartões CRC: “Although CRC cards where created for
teaching, they have proven useful for much more. They become an accepted method
for analysis and design. The biggest contributing factor to their success is the fact
that they provide an informal and non threatening environment that is productive to
working and learning” (Brummond, 1996).
Um cartão CRC tem a estrutura mostrada na Figura 7:

1

Framework: um conjunto de bibliotecas padrão utilizadas no desenvolvimento de
sistemas. O projeto se dispõe a oferecer um framework que pode ser utilizado em
soluções posteriores.
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Figura 7 – Estrutura de um cartão CRC

O formato exato do cartão pode ser determinado pelas necessidades da pessoa
ou grupo participantes do processo, porém as informações mínimas são:
•

Nome da Classe;

•

Responsabilidades;

•

Colaboradores.

O Nome da Classe é a classe identificada no domínio do problema. As
Responsabilidades geralmente podem ser identificadas pelo próprio nome da classe,
porém esta é a oportunidade para uma descrição textual breve de seu papel perante as
demais classes do sistema. A área destinada aos Colaboradores lista os demais
objetos ou classes que interagem com esta classe no cumprimento das
responsabilidades. O verso do cartão pode ser utilizado para uma descrição mais
detalhada da classe. Uma forma possível de imaginar o cartão é como a frente sendo
o local das informações públicas da classe e o verso como a parte encapsulada, que
traz os detalhes da implementação (Brummond, 1996).
É verdade que o uso de Cartões CRC também não é indicado como um
método de desenvolvimento para o usuário individual, porém o julgamento do autor
é que este se trata de um método mais simples que o RUP, que demanda uma série de
produtos durante o processo e pessoas representando diversos papéis.
Na modelagem dos requisitos foram utilizados os Diagramas de Casos de
Uso e para o desenho das classes do sistema, o Diagrama de Classes, ambos da
linguagem UML. O uso de UML se justifica pelas seguintes razões:
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•

É um padrão de facto na comunidade;

•

Aderência ao padrão Java;

•

É familiar ao autor.

Durante o processo de levantamento de requisitos e classes a utilizar no
sistema, o autor acabou por descobrir uma ferramenta gratuita para a modelagem dos
1
diagramas UML, a Poseidon , da Gentleware AG.
3.3. A modelagem de requisitos
Os requisitos do sistema deram origem ao diagrama de Casos de Uso, onde
foram mapeadas as funcionalidades do sistema a partir de seu único ator, o Cliente.
A Figura 8 apresenta o diagrama em notação UML.

1

Uma versão gratuita da ferramenta está disponível na Internet para download
(POSEIDON, version 1.4). É uma ferramenta totalmente feita em Java, portanto
pode executar em qualquer sistema operacional com a máquina virtual Java (JVM)
apropriada.
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Figura 8 – Diagrama de Casos de Uso

O diagrama mapeia o sistema completo, isto é, todos os requisitos idealizados
para o sistema de comércio eletrônico para Gráficas Rápidas. Porém, no escopo deste
trabalho, apenas os Casos de Uso a seguir foram implementados:
•

Cliente (Customer) cria um Cartão de Visitas.

•

Cliente adiciona um Impresso ao Carrinho de Compras.

•

Cliente visualiza o Carrinho de Compras.

•

Cliente cria um Pedido.

Com os Casos de Uso mapeados, foi feito um exercício para descobrir as
classes que viriam a compor o sistema. O método utilizado para isso foi o “Cartões
CRC”. A Figura 9 reproduz os cartões com as classes identificadas.
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Figura 9 – Cartões CRC com as classes identificadas

PrintJob
Mapear os atributos básicos
comuns a todos os tipos de
impressos, tais como: largura,
altura, descrição, tipo de papel e
quantidade mínima para
impressão.

Paper
Model

Paper
Definir os atributos comuns a todos
os tipos de papel, como: nome,
descrição, largura, tipo, altura,
gramatura e preço.

Model
Calcular a posição nas coordenadas
X e Y de cada imagem ou texto de
um impresso.

Designer

Designer
Desenhar um impresso (PrintJob),
de acordo com um modelo
(Model).

Model
PrintJob
Coyote
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Coyote
Codificar uma imagem em padrão
gif.

GIFEncoder

Database
Facilitar todas as operações de
banco de dados para os demais
objetos, mapeando comandos SQL
na forma de operações (métodos)
O.O.

Model
PrintJob

Order
Guardar todos os produtos do
pedido de um cliente, bem como
o sub-total, descontos aplicáveis,
preço total, prazo de entrega e
número único de identificação.

PrintJob
Customer

Customer
Guardar os dados de cadastro de
um determinado cliente.

Store
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Store
Representa a loja ou empresa de
Gráfica Rápida a qual o cliente
está vinculado (é cliente da loja).

Após a identificação das classes, foi possível desenhar o modelo conceitual
das classes do sistema. O digrama de classes em notação UML é apresentado na
Figura 10.
Figura 10 – Modelo conceitual de classes
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O modelo é chamado “conceitual” pois não traz os detalhes da
implementação. Este modelo foi sendo desenvolvido em fases posteriores do projeto,
até o resultado final, que será apresentado no Capítulo 4.
Definidos a tecnologia a utilizar, os requisitos, o escopo e a abordagem de
desenvolvimento, é possível partir para a implementação do sistema, que é descrita
no Capítulo 4.
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4. Detalhes da implementação
O autor optou por começar o projeto do sistema pela arquitetura. Iniciando-se
pela arquitetura do sistema, é possível vislumbrar de antemão as camadas lógicas e
os principais pacotes de classes que lá estarão definidos.
A Figura 11 apresenta a arquitetura do sistema, que seguiu por princípio o
design pattern MVC (Model – View – Controller).
Figura 11 – Arquitetura do sistema

O MVC é considerada uma “boa prática” de desenvolvimento que propõe
desacoplar partes do sistema criando-se camadas lógicas com alto grau de
independência. Isto traz benefícios em termos de facilidade de manutenção,
possibilita o desenvolvimento paralelo (várias pessoas desenvolvendo ao mesmo
tempo) e aumenta a escalabilidade do sistema por facilitar a distribuição de recursos,
como por exemplo, em vários servidores.
A seguir, uma descrição das camadas lógicas MVC, com seus pacotes e
classes componentes.
4.1. A camada Model
A camada Model é a camada dos objetos de negócio. Esta camada ainda pode
ser subdividida em três: as classes da lógica de negócio, a camada de acesso a dados
(abstrai a conexão e gravação no banco de dados) e o próprio banco de dados.
A seguir, o Diagrama de Classes da camada Model em notação UML e
posteriormente uma breve descrição de cada pacote (package Java).
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Figura 12 – Diagrama de Classes da Camada Model

As classes acima estão inseridas no escopo da camada Model conforme
mostra a Figura 12. Nas próximas páginas, uma breve descrição de cada pacote e
suas principais classes para um melhor entendimento.
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•

cewitte.masterthesis.beans

Contém as classes que modelam os principais objetos de regras de negócio do
sistema: CustomerBean, PaperBean, StoreBean, PrintJobBean,
OrderBean e BusinessCardBean. Este modelo foi concebido de modo a ser
evoluído para EJB, atendendo melhor a eventuais requisitos de escalabilidade
futuros.
Estes beans são utilizados diretamente por páginas JSP e Servlets para
guardar, por exemplo, dados do cliente (CustomerBean), dados de um cartão de
visitas (BusinessCardBean) e os itens do pedido (OrderBean). Quando um
cliente deseja fechar e pagar um pedido, os dados contidos nestes beans são
persistidos em base de dados, através de métodos da interface Database do pacote:
•

cewitte.masterthesis.database

Este pacote possui a interface Database, a classe abstrata
DatabaseOperation – que já implementa por meio de ANSI SQL algumas das
operações (métodos) de Database –, e por fim classes que estendem e
implementam características específicas de banco de dados, como por exemplo,
MySQL.
Para evitar que mudanças em parâmetros do banco de dados (e também
outras partes do sistema, como constantes) exijam alterações no código fonte e a
recompilação de classes, existe a classe PropertyManager do pacote:
•

cewitte.masterthesis.properties

A única classe deste package possui métodos estáticos que lêem parâmetros –
por exemplo, a String de conexão com o banco de dados – em arquivos texto que
podem ser modificados por um usuário com um editor de textos comum. Como este
arquivo pode conter a senha do banco de dados, é importante que fique localizado
em um diretório ao qual apenas o administrador do sistema tem acesso e,
principalmente, não deve estar na raiz do diretório web (às vezes chamado document
root ou web root).
•

cewitte.masterthesis.models

Contém as classes que definem os modelos dos impressos. Cada modelo
define o posicionamento de cada parâmetro do impresso. Por exemplo: no modelo de
cartão de visitas centralizado, o nome da pessoa e cargo são dispostos no centro do
cartão. E as linhas de texto do endereço distribuídas logo abaixo, alinhadas no canto
esquerdo e direito. Cada modelo recebe o texto, o tipo de parâmetro (nome, cargo,
etc) e o tipo de letra escolhido pelo usuário. Com estes dados, a classe pode calcular
o posicionamento exato deste texto no impresso conforme as regras definidas para o
modelo.
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•

cewitte.masterthesis.designers

Contém as classes responsáveis pelo desenho dos impressos. Estas classes
recebem os parâmetros selecionados pelo usuário através do Controller (páginas JSP
e servlets). Para poder desenhar corretamente os parâmetros, é preciso saber seu
posicionamento nos eixos X e Y. Este cálculo é delegado às classes do pacote
cewitte.masterthesis.models, que calculam o posicionamento de cada
parâmetro no impresso conforme exposto acima. A ressaltar: o uso de polimorfismo
garante que haverá apenas uma única classe Designer para “n” modelos. Isto é, a
própria máquina virtual Java se encarrega de fazer o cast para o tipo de modelo
correto, identificando em tempo de execução o tipo de objeto que implementa a
interface Model. Assim, basta executar simplesmente: chosenModel.
getHorizontalPlacement(...) .
•

cewitte.coyote

Este package possui uma única classe, Coyote1. É a classe responsável pela
transformação do conteúdo de um contexto gráfico (java.awt.Graphics) em
um arquivo GIF ou JPG. Esta classe utiliza as funcionalidades de um pacote Java
disponível na Internet chamado Acme.JPM.Encoders. Este pacote contém
classes capazes de transformar um objeto java.awt.Image em um arquivo GIF.
A classe abstrata Coyote funciona como um facilitador que simplifica o uso
das classes Acme ao permitir que um contexto gráfico possa ser transformado
diretamente em GIF, sem a necessidade de transformá-lo antes em um objeto
java.awt.Image. As classes do pacote cewitte.masterthesis.
designers estendem Coyote e assim, herdam suas funcionalidades.
4.2. A camada View
Esta camada compreende a interface com o usuário, também chamada de
camada de apresentação. A interface foi totalmente construída em HTML e
Javascript, buscando a compatibilidade com os principais browsers do mercado.
Algumas páginas que apresentam dados dinâmicos foram geradas através de JSP.
4.3. A camada Controller
Servlets e páginas JSP são utilizadas para intermediar as requisições da
interface (View) para a camada de lógica de negócios (Model) em Java.

1

Coyote está em um package separado pois será disponibilizada
gratuitamente para download na Internet. As conclusões do Capítulo 5 explicam a
razão.
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•

cewitte.masterthesis.servlets

As servlets foram utilizadas sempre como Controllers, dividindo esta
responsabilidade com páginas JSP, conforme o caso. Servlets foram utilizadas
sempre que houve pouca necessidade de formatar código HTML durante sua
execução. Exemplo: na operação de transformação dos dados fornecidos pelo cliente
em uma imagem (prova do impresso). Já as páginas JSP foram utilizadas quando o
código HTML foi predominante durante sua execução. Por exemplo: na manipulação
dos dados do carrinho de compras, quando o resultado precisa ser formatado e
mostrado na tela.
4.4. Provas de conceito: implantação de partes críticas para teste da solução
Antes de se engajar na construção do sistema, o autor quis se certificar de que
a parte mais crítica do sistema poderia ser efetivamente contruída: a geração
dinâmica de imagens (a prova do impresso). Há duas boas referências que tratam do
tema de geração dinâmica de imagens através de servlets, com abordagens
diferentes. Kozmer (2000) traz um exemplo com o uso da API Acme. Já McCrary
(2000) traz um artigo mais extenso com exemplos mais complexos, fazendo uso da
API da Sun Microsystems. Apesar de trazerem indicações de objetos prontos para
criação de imagens dinamicamente, todos traziam exemplos simples, com um grau
bem menor de complexidade na imagem gerada.
Até pela ausência de experiências anteriores na pesquisa sobre as Gráficas
Rápidas, o autor poderia supor que seria impossível fazê-lo online na Internet com
boa performance. Se a geração da prova não funcionasse, a própria viabilidade do
sistema seria questionada. Afinal, poder oferecer ao usuário uma forma de visualizar
a prova do impresso que está comprando é um requisito técnico básico e um fator
crítico de sucesso.
Ao final, os artigos foram de grande auxílio. Mas também foi necessário um
grande esforço para fazer com que os meios indicados funcionassem na geração de
imagens mais complexas. A seguir, alguns dos problemas encontrados são
apresentados.
A primeira abordagem foi gerar a imagem em disco em formato JPG através
da classe com.sun.JPEGEncoder. A partir dos parâmetros recebidos de um
formulário HTML, uma servlet gerava a imagem em disco e abria uma nova página
HTML mostrando a imagem gerada. Esta abordagem foi abandonada. As razões são
explicadas adiante.
No caso de imagens mais complexas (quando incluíam uma imagem JPG de
fundo, por exemplo), a gravação da imagem no disco não era completada e o arquivo
era criado vazio, com 0 KB. Após várias tentativas tentando sincronizar a chamada
aos métodos, a única forma que pareceu funcionar foi bloquear a thread em execução
por alguns segundos (cerca de 10 segundos na máquina do autor), através do método
estático Thread.currentThread().sleep(long millis)1. Mas esta
1

Ver Java 2 SDK Documentation em http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/ .
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não seria uma forma eficiente de resolver o problema: o tempo de bloqueio varia
conforme o hardware e a complexidade das imagens. Se este bloqueio for menor do
que o tempo necessário, a imagem não é gerada. Esta solução conduz a uma grande
perda de portabilidade e qualidade de serviço.
Outros problemas nessa abordagem de gerar a imagem no disco para depois
carregá-la no browser são performance e escalabilidade. A cada mudança nos
parâmetros da imagem, seria preciso esperar pelo menos quinze ou vinte segundos na
melhor das hipóteses, o que tornaria a experiência de uso desagradável ao usuário. E
ainda que altíssima escalabilidade não seja um requisito para este sistema, é razoável
pensar que é possível ter cem usuários simultâneos tentando visualizar provas. Como
seria o comportamento do sistema com cem usuários simultâneos gerando imagens
no disco rígido?
Um fator definitivo que desestimulou o autor a continuar investigando as
soluções para os problemas acima foi a recomendação da Sun1 de não utilizar as
classes do pacote com.sun.*, porque não fazem parte da API Java, são
dependentes de implementação de Java em cada plataforma e não há garantia de
continuidade.
Kozmer (2000) sugeriu uma abordagem diferente: utilizar um pacote gratuito
disponível na Internet chamado Acme.JPM.Encoders e gerar as imagens não em
disco, mas diretamente dentro do código HTML no browser do cliente, enviando um
fluxo de bytes representando a imagem junto ao código da página. Ou seja, a imagem
é enviada direto da memória do servidor para o browser do usuário, sem a prégeração em disco rígido no servidor de aplicação.
A solução acima também trouxe alguns problemas ao autor na
implementação. Ao tentar inserir o código gerador da imagem dentro de uma página
JSP ou servlet, o browser simplesmente desconsiderava todo o código HTML
posterior à inserção da imagem, tornando impossível o posicionamento desejado da
imagem na tela e outros elementos HTML, tais como botões, texto, etc. Após muitas
tentativas, a solução encontrada foi separar a geração da imagem em uma servlet e o
recebimento dos dados do formulário mais o código HTML em uma página JSP.
Convém explicar como isto é feito.
A página BusinessCardImagePreview.JSP recebe os parâmetros do
formulário e instancia um bean, setando suas variáveis com os parâmetros recebidos:
<JSP:useBean id="card" class="cewitte.masterthesis.beans.BusinessCardBean"
scope="session" />
<JSP:setProperty name="card" property="*"/>

Mais adiante no código, é chamada a servlet geradora da imagem
(ImageGeneratorServlet.do) dentro do escopo da tag <IMG>:
<IMG NAME="preview"
SRC="http://127.0.0.1:8081/masterthesis/ImageGeneratorServlet.do"
ALIGN="CENTER">
1

Ver “Why Developers Should Not Write Programs That Call ‘sun’ Packages” em
http://java.sun.com/products/jdk/faq/faq-sun-packages.HTML .
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Com isso, a imagem gerada pela servlet é posicionada dentro da página JSP.
A servlet, por sua vez, é bastante simples. A seguir, o código fonte da servlet
ImageGeneratorServlet do pacote cewitte.masterthesis.servlet:
package cewitte.masterthesis.servlets;
import
import
import
import
import
import

javax.servlet.*;
javax.servlet.http.*;
java.io.*;
java.util.*;
cewitte.masterthesis.beans.*;
cewitte.masterthesis.designers.*;

public class ImageGeneratorServlet extends HttpServlet{
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws IOException, ServletException{
HttpSession session = request.getSession();
BusinessCardBean card = (BusinessCardBean) session.getAttribute("card");
BusinessCardDesigner bcd = new
BusinessCardDesigner((int)card.getWidth(), (int)card.getHeight(), card);
response.setHeader("Cache-Control", "no-cache");
response.setHeader("Expires", "0");
response.setHeader("Pragma", "no-cache");
response.setContentType("image/gif");
OutputStream os = response.getOutputStream();
bcd.writeGifImageWithAcmeEncoder(os, bcd.getImage());
os.flush();
os.close();
response.flushBuffer();
response.reset();
}
}

No método doGet obtém-se o bean da sessão, que é passado como um
parâmetro ao método construtor de um objeto do tipo PrintJobDesigner. No
caso, da sub-classe BusinessCardDesigner. Após a setagem de configurações
no header, é obtido o OutputStream da conexão com o browser. Assim, ao invés
de gerar a imagem no disco rígido como nas tentativas anteriores (um
FileOutputStream), os bytes da imagem são enviados diretamente da memória
do servidor ao browser.
Os bytes que compõem a imagem são obtidos através da chamada ao método
writeGifImageWithAcmeEncoder. Este é um método da classe Coyote –
herdado por BusinessCardDesigner, que estende Coyote – lembrando que
este último funciona como um facilitador para o uso das funcionalidades do pacote
Acme. Os bytes resultantes, já codificados em formato de imagem GIF, são então
retornados junto à resposta da requisição http para dentro do escopo da tag <IMG>
no browser do usuário.
É importante ressaltar que a servlet precisa “avisar” que estará fazendo o
streaming de bytes de uma imagem, através da chamada ao método response.
setContentType(“image/gif”). Com isto há compatibilidade entre o tipo
de informação que a página JSP espera receber dentro do escopo da tag <IMG> e o
tipo de informação que a servlet está transmitindo (“image/gif”).
Esta solução apresentada mostrou boa performance e foi escolhida como a
definitiva. Porém, alguns problemas pontuais persistem, citados a seguir:
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No Mac OS X versão 10.2.x (“Jaguar”), não é possível gerar imagens (Provas
do Impresso) coloridas utilizando o Acme1. A imagem simplesmente não é gerada.
Imagens em preto e branco funcionam sem problemas. Na versão anterior do sistema
(Mac OS X 10.1), o problema não ocorre.
As META-tags abaixo (inseridas entre as tags <HEAD> e </HEAD>) não
deveriam permitir que o browser colocasse a página em cache, forçando o
recarregamento a cada visita:
<META Http-Equiv="Cache-Control" Content="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="0">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">

O browser Microsoft Internet Explorer 5.5.x para Macintosh ignora esta
configuração. Como consequência, o usuário que submete o formulário uma segunda
vez para alterar algum parâmetro do impresso, não verá alteração nenhuma na
imagem (prova do impresso). O Internet Explorer “acha” que está carregando a
mesma imagem que já possui em cache, então não atualiza a imagem e a página. O
Netscape 6.x e 7 para Mac OS X não apresenta este problema.
Os problemas citados prejudicam e limitam algumas opções de implantação,
mas não inviabilizam o sistema. Uma vez adotada esta solução para a geração
dinâmica das imagens, as demais partes do sistema foram desenvolvidas sem maiores
dificuldades.
4.5. Resultado final
A seqüência de figuras a seguir mostra algumas telas do sistema gerado. Em
primeiro lugar, a tela inicial com as opções de escolha de um impresso, que é
mostrada na Figura 13.

1

O problema existe na versão 1.3.1 de Java no Mac OS X 10.2.x, mas foi corrigido
na versão 1.4.1, disponibilizada pela Apple como atualização gratuita em março de
2003.
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Figura 13 – Tela de escolha de tipo de impresso

O usuário pode então selecionar uma opção de impresso (no protótipo, só
existe a opção de cartão de visitas). Ao clicar na opção, obterá como resultado a tela
apresentada na Figura 14.
Figura 14 – Tela de personalização do impresso

A tela mostrada na Figura 14 mostra como o usuário pode personalizar um
impresso: à esquerda, um modelo de cartão de visitas para servir de exemplo e à
direita, um formulário para o usuário entrar com os parâmetros de um cartão de
visitas. Digitados os parâmetros e clicando no botão preview, o sistema irá gerar a
prova dinamicamente, conforme as escolhas do usuário. A Figura 15 mostra o
resultado da operação, uma prova do cartão de visitas gerada dinamicamente pelo
sistema.
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Figura 15 – Visualização da prova online

O usuário poderá modificar estes parâmetros indefinidamente, até que o
impresso esteja de acordo. A qualquer momento, poderá inseri-lo no carrinho de
compras clicando no botão add to cart logo abaixo da prova, e assim concluir seu
pedido ou adicionar outros impressos a este pedido.
4.6. Tempo de desenvolvimento
O tempo de conclusão deste projeto foi de um ano e meio, com dedicação
parcial (horas vagas e finais-de-semana). A seguir, o tempo destinado a cada fase:
•

Pesquisa: 4 meses.

•

Provas de conceito: 3 meses.

•

Modelagem e programação: 8 meses.

•

Documentação (monografia e apresentação): 3 meses.

4.7. Testes de validação
Os testes foram realizados pelo próprio autor seguindo os fluxos de eventos
descritos nos Casos de Uso implantados. Caso este sistema venha a ser utilizado em
ambiente de produção, mais testes se fazem necessários:
•

Testes de usuário;

•

Testes de carga (“stress test”);
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•

Testes detalhados para o levantamento de exceções que podem
“derrubar” o sistema;

•

Operação assistida, com o objetivo de monitorar os recursos utilizados
pelo sistema em ambiente de produção.

Deve-se considerar o registro por escrito dos testes para o reaproveitamento
em versões futuras do software. Uma opção que pode ser explorada é a utilização de
ferramentas automatizadas de teste, amplamente disponíveis para a plataforma Java.
Com isto, é concluída a explanação sobre a implementação do sistema, para
que no Capítulo 5 sejam elaboradas as conclusões.

39

5. Conclusões
Eram dois os objetivos esperados do projeto:
a.

Oferecer uma solução de comércio eletrônico para Gráficas Rápidas, cujo
produto é totalmente personalizado para cada cliente (ao contrário da
maioria dos produtos vendidos na Internet).

b.

Oferecer os meios para realizar a solução proposta acima, uma vez
identificada a importância da visualização da prova online (problemática
do processo Concepção & Prova), oferecer os meios para realizá-la.

Os objetivos foram atingidos, ainda que restem alguns problemas a serem
corrigidos relativos a fatores externos ao sistema e funcionalidades a serem
agregadas. Por isso, a solução proposta não poderá ser considerada definitiva, já que
implementa apenas em parte as funcionalidades que poderia proporcionar.
Os tópicos a seguir sugerem possíveis caminhos para a continuidade do
trabalho.
5.1. Sugestões para próximos trabalhos
Uma dos aspectos que certamente poderia ser melhorado é a geração
dinâmica de imagens. Este autor, por ter outras questões do projeto a analisar, não
pôde dar foco total a este quesito e ficou dependente das soluções de outrem.
Utilizou em primeiro lugar a solução da Sun e depois a Acme, mas experimentou
problemas com ambas e teve de contorná-los. Um outro autor poderia considerar:
•

Criar ele mesmo uma forma mais flexível e eficiente de geração da
imagem, utilizando, por exemplo, as funcionalidades oferecidas por Java
1
Advanced Imaging (JAI) diretamente, sem a necessidade de criar tantas
camadas de abstração como as utilizadas por este projeto. Uma outra
opção é a utilização das classes do pacote javax.imageio, disponível
na versão 1.4.x da API Java.

•

Utilizar novas alternativas para a geração de imagens como o formato
PDF da Adobe (Portable Document Format), que possui facilidades para
a impressão gráfica. A solução deste projeto simplesmente grava os
parâmetros do impresso em banco de dados, ou seja, é preciso que a
Gráfica Rápida reconstrua o impresso com base nestes parâmetros sem
poder aproveitar a prova gerada. Construída corretamente em PDF, a
prova poderia ir direto para impressão, trazendo agilidade ao processo.

Novas funcionalidades também poderiam ser agregadas ao sistema como um
todo:

1

Ver http://java.sun.com/products/java-media/jai/ .
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•

Oferecer palhetas de cores profissionais, como Pantone e o modelo
CMYK; assim atenderia também aos usuários profissionais que
demandam precisão de cores.

•

O sistema atual não possue a facilidade de compor imagens (seriam
carregadas pelo cliente via Internet), em parte porque são um capítulo à
parte e um possível gerador de problemas junto ao cliente: devem estar
na resolução correta, no formato correto e ter detalhes, que podem
aparecer na impressão mas não na tela, removidos. O sistema que se
propuser a lidar com imagens precisa fazer estas considerações.

•

Como o sistema atual está limitado a modelos pré-definidos de
impressos, a continuação deste sistema poderia superar esta limitação e
permitir ao usuário posicionar livremente os elementos do cartão. Isto é
possível estendendo-se o framework atual.

•

Uma vez que a tecnologia esteja mais difundida, explorar o uso de Java
Webstart. Com seu uso, seria possível oferecer uma solução completa de
composição de impressos.

Ainda um outro aspecto que requer consideração em versões futuras é a
interface com o usuário. O autor se concentrou especificamente em atender às
funcionalidades necessárias ao sistema, sem dedicar o tempo necessário à
interatividade e ao apelo visual. Esta é uma tarefa que exigirá um estudo apurado,
uma vez que a quantidade de informações apresentadas na tela é grande. Algumas
sugestões iniciais:
•

Apresentar menus gráficos para as fontes e papéis, de modo que o cliente
possa visualizar as opções antes de escolher.

•

Evitar a rolagem pela tela. No sistema criado, o cliente faz uso
demasiado da barra de rolagem, o que é desagradável quando se preenche
um formulário.

•

Aproveitar melhor o espaço disponível na tela, utilizando fontes no
tamanho correto e sem desperdício de espaço com campos de entrada de
texto maiores do que o necessário.

•

Permitir o “zoom”, para que o cliente possa analisar a prova de um
impresso em vários níveis de detalhe.

5.2. Benefícios esperados para o cliente e a Gráfica Rápida
O sistema terminado atingirá seus objetivos junto ao cliente e a Gráfica
Rápida, pois:
•

Permitirá o auto-atendimento por parte do cliente da Gráfica Rápida.
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•

Diminuirá substancialmente a necessidade de trabalho artesanal na
concepção de impressos simples, com a possibilidade de criação e
visualização da prova através da Internet.

•

Reduzirá os custos de atendimento e, por conseqüência, o preço final
para o cliente.

•

Reduzirá o tempo de entrega dos impressos.

•

Ampliará o mercado de atuação das gráficas rápidas e também o seu
faturamento.

5.3. Benefícios esperados para a comunidade
Está sendo utilizado um pacote gratuito do Acme Laboratories
(http://www.acme.com), que contém uma série de classes utilitárias para a criação de
imagens GIF e JPEG. Para este projeto, foi criada uma nova camada para facilitar o
uso das classes Acme e permitir a conversão direta de um contexto gráfico Java
(java.awt.Graphics) em uma imagem GIF. Esta camada é a classe Coyote,
do pacote cewitte.masterthesis.coyote e será disponibilizada como um
projeto no SourceForge (http://sourceforge.net - repositório de desenvolvimento de
projetos Open Source).
O Coyote é um componente que foi desenvolvido no escopo deste projeto
que visa gerar as provas dos impressos dinamicamente para o cliente da Gráfica
Rápida. É o componente central do projeto no qual o sistema de comércio eletrônico
se baseia. Uma vez disponibilizado ao público, este componente, associado ao pacote
de classes Acme, poderá ser utilizado genericamente para o rendering de imagens em
tempo real para a Internet. O Coyote pode seguir vários caminhos na comunidade,
porém o autor já vê uma utilidade complementar, que extrapola a dependência que
existe atualmente das classes Acme.
A comunidade Java têm disponibilizado APIs para uma série de funções, tais
como a exportação de arquivos em formato Word, Excel e PDF, mas curiosamente o
autor não localizou nenhuma biblioteca para a geração de imagens exceto as próprias
classes Acme, que estão limitadas ao GIF e ao JPEG. O futuro desejado para o
Coyote é englobar ou substituir e então estender as funcionalidades do pacote
Acme até que se torne uma biblioteca para a geração de imagens em vários formatos,
não exigindo do programador conhecimentos avançados de codificação de imagens.
Se este intuito obtiver sucesso, o Coyote poderá ser utilizado em uma
grande diversidade de aplicações, não apenas na Internet.
5.4. Benefícios pessoais
Todo o processo de análise, design e construção da solução trouxe vários
benefícios no nível pessoal, entre eles:
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•

A multiplicação do conhecimento sobre Java e tecnologia de orientação a
objetos.

•

A multiplicação do conhecimento sobre desenvolvimento para a Internet.

•

O aprendizado de novas tecnologias.

•

A experiência com ferramentas Open Source líderes de mercado.

Um aspecto importante foi a oportunidade de desenvolver um projeto do
início ao fim, da camada de apresentação até a camada de dados. Isto traz uma visão
técnica bem mais ampla de cada detalhe do projeto, já que na vida profissional as
tarefas estão divididas entre vários profissionais.
Um outro aspecto também digno de comentário: durante toda a vida fui um
consumidor do trabalho de outros desenvolvedores. Agora mesmo neste projeto
utilizo ferramentas de altíssima qualidade, que foram disponibilizadas a mim
gratuitamente. É gratificante poder retribuir com algo (ainda que ínfimo) como o
Coyote e sair da posição passiva para a ativa na comunidade de desenvolvimento
de software.
Ao final, é possível concluir que a experiência de desenvolver um sistema –
ainda que um protótipo – atuando em todas as disciplinas que o envolvem, deixa o
autor com o sentimento de conclusão do curso de Mestrado, uma vez que consolida
os conhecimentos adquiridos através de sua aplicação prática.
Os benefícios que o autor acredita que o sistema trará – para a Gráfica
Rápida, para o cliente da Gráfica Rápida, para a comunidade – bem como os
pessoais, motivam para a continuidade do trabalho, seja de forma acadêmica, seja
atuando no mercado ou na comunidade de desenvolvedores de software.
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