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RESUMO
Diante do grande número de empresas de desenvolvimento de software
para a Web, em particular os voltados para a área de negócios e informação
gerencial, têm surgido muitas propostas de solução para este tipo de
desenvolvimento. Há uma carência de um método de Engenharia de Software
que atenda às limitações financeiras e técnicas das pequenas empresas sem
comprometer qualidade, orçamento, custos e prazos. Esta dissertação propõe
um processo de desenvolvimento que atenda a essa carência, por meio de
uma adequação do método ágil XP (Extreme Programming) para capacitar
equipes de desenvolvimento no uso do padrão arquitetural MVC (Model-ViewController) e demais padrões, visando melhorar o processo de trabalho das
pequenas empresas na construção de software. Foi elaborado um experimento
para avaliar a aplicação da proposta.

Palavras-chave: Sistemas Web, Extreme Programming, Model-ViewController, Processos de Software.

ABSTRACT

Using the MVC pattern in agile methods for developing Web systems for small
businesses

With the large number of companies developing software for the Web, in
particular those directed to the area of business and information management, have
been many proposed solutions to this kind of development. There is a lack of a method
of software engineering that meets the financial and technical constraints of small firms
without compromising quality, budget, costs and deadlines. This paper proposes a
development process that meets this need through an adaptation of the agile method
XP (Extreme Programming) to enable development teams in the use of architectural
pattern MVC (Model-View-Controller) and other patterns, to improve the working
process of small firms in building software. It was an experiment designed to evaluate
the implementation of the proposal.

Keywords: Web Applications, Extreme Programming, Model-View-Controller, Software
Process.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
O advento e a popularização da internet têm estimulado o surgimento de
inúmeras empresas de desenvolvimento de software voltado para a Web,
principalmente para a área de negócios e informações gerenciais - os assim
chamados SIG (Sistema de Informação Gerencial). Muitas dessas empresas
são de pequeno porte que, segundo Bae (2007), são caracterizadas por seus
recursos humanos insuficientes, falta de ambiente para desenvolvimento e
suporte, falta de orçamento e dependência de grandes organizações.
Os processos disponíveis para tratar os problemas associados ao
desenvolvimento de sistemas Web necessitam de um grande número de
recursos, tais como desenvolvedores disponíveis, ferramentas e equipamentos
de qualidade e equipe de Garantia de Qualidade. Estes recursos são limitados
para as pequenas empresas, das quais acabam tendo dificuldade ou
impossibilidade de implantar tais processos (ALTARAWNEH, 2008).
Para Sommerville (2007), apesar do avanço e dos métodos e técnicas de
engenharia de software, ainda é evidente em muitos projetos, o alto custo, a
alta complexidade, a dificuldade de manutenção e a disparidade entre as
necessidades dos usuários e o produto desenvolvido. Contudo, para sistemas
de negócios, com requisitos que mudam rapidamente, Sommerville (2007)
considera que um processo flexível e ágil é provavelmente mais eficaz.
Fowler (2001) ressalta que o processo utilizado para o desenvolvimento é
um dos motivos para a ocorrência dos problemas citados por Sommerville. Por
essa razão, um segmento crescente da Engenharia de Software defende a
adoção de processos mais simplificados, conhecidos como métodos ágeis, que
visam a desburocratização das atividades associadas ao desenvolvimento.
Estes métodos possuem características de abordagem leve na construção de
software, o que os tornam reconhecidamente apropriados para pequenas e
médias empresas. Destes métodos, o Extreme Programming (XP) é um dos
mais populares e maduros e tem sido alvo de estudos na busca por
aprimoramentos na construção de software.
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Alguns críticos afirmam que o XP ignora a arquitetura e dá muita ênfase no
código e pouca atenção na produção de documentação e modelos para criação
de software e evolução de sistemas Web, podendo conduzir à perda de
memória corporativa, além da arquitetura depender, por sua forma e qualidade,
da experiência da equipe de desenvolvimento.
Por essa razão, têm surgido alguns trabalhos propondo modificações no
XP, a fim de suprirem o que consideram deficientes no método. Altarawneh
(2008) propõe uma mudança no ciclo de vida do XP e adiciona uma leve
atividade de gestão de projeto no início de um projeto. Nord (2006), por sua
vez, sugere enfatizar atributos de qualidade e focar decisões arquiteturais no
início de um projeto XP. No entanto, Fowler (2004) relata que decisões
arquiteturais não devem ser imutáveis, que uma equipe XP sabe que pode
errar nas primeiras decisões e ter coragem para arrumá-las. Contudo, ele
concorda que existe um espaço para uma arquitetura ampla no XP usada como
ponto de partida, tais como afirmar a priori como estender em camadas a
aplicação, como será a interação com o banco de dados e que abordagens
usar para lidar com o servidor Web.
Os sistemas Web são dinâmicos. Se não houver um desenvolvimento
padronizado, a manutenção evolutiva e corretiva dos projetos torna-se uma
tarefa difícil e, por essa razão, compromete o rápido atendimento às
solicitações de mudanças. Em sua experiência profissional, o autor tem notado
códigos mantidos por programadores com conhecimentos e técnicas variadas,
provindos de uma fábrica de software. Se a fábrica não possui um padrão para
construção e usa comunicação escrita para atender a muitas demandas, o
resultado percebido, em geral, tem sido a geração de um código deteriorado e
muito difícil de manter, com grande ocorrência de erros, dos quais muitos são
difíceis de encontrar e corrigir. Fowler (2004) chama isso de “entropia do
software”.
Para agilizar a construção de software e favorecer a padronização, existem
disponíveis no mercado muitas ferramentas de desenvolvimento, conhecidas
como frameworks, apoiadas por processo de desenvolvimento orientado a
objetos e que implementam muitos padrões. Um dos mais antigos padrões
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arquiteturais e também um dos mais conhecidos e mais implementados pelos
frameworks é o padrão MVC (Model-View-Controller).
Os sistemas Web construídos usando frameworks e padrões são a base
para reúso posterior e simplificam a manutenção e evolução. O problema
fundamental dos frameworks, apontado por Sommerville (2007), é sua
complexidade inerente e o tempo necessário para aprender a usá-los, podendo
ser necessários vários meses para compreendê-los completamente; sendo,
portanto, muito caro para aplicá-lo nos processos de desenvolvimento de
software, apesar de elas serem uma abordagem efetiva para o reúso.

1.2 Objetivo
Adaptação do método ágil XP para estimular equipes de desenvolvimento
de pequenas empresas no uso mais efetivo de padrões e de frameworks que
implementam MVC na produção de sistemas Web de Informação Gerencial

1.3 Resultados Esperados e Contribuições
Os resultados e contribuições esperados desta dissertação para as
pequenas empresas de desenvolvimento de software para a Web para a
construção de Sistemas de Informação Gerencial são:
•

Capacitá-las na aplicação de técnicas e padrões reconhecidamente
aceitos na Engenharia de Software, por meio do uso do padrão MVC;

•

Melhorar a sua eficiência e qualificação internas, com as práticas e
papéis do método ágil XP com algumas adaptações;

•

Agilizar a aprendizagem da equipe no uso do framework MVC usado no
desenvolvimento.
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1.4 Metodologia da Pesquisa
•

A pesquisa realizada para a adaptação do XP para uso com MVC em
pequenas empresas baseia-se no levantamento bibliográfico sobre
Sistemas Web, contextualizadas por Pressman (2009) e Kappel (2006);
conceituação dos métodos ágeis mais usados no desenvolvimento de
sistemas Web, da qual a principal fonte de pesquisa sobre XP foi baseada
em grande parte no livro de Beck (2004); padrão arquitetural MVC e
padrões de projeto relacionados (GAMMA, 1998), (FOWLER, 2003),
(BUSCHMANN et al., 1996), (JAVA-SUN, 2010); além de vários outros
artigos que tratam desses assuntos no site do IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) e da ACM (Association for Computing
Machinery) e trabalhos acadêmicos.

•

Com base no estudo mais apurado do XP, foi proposta uma adaptação dos
papéis e práticas do XP em uso combinado com o padrão arquitetural
MVC, por meio do processo de construção deste padrão.

•

Aplicação do método com uma equipe pequena, em um ambiente que
simule uma empresa de pequeno porte.

•

Avaliação da proposta, por meio de questionário respondido pelos
envolvidos

e

pelas

observações

feitas

pelo

autor

durante

o

desenvolvimento.
•

Eventual ajuste das alterações propostas ao método XP (em função dos
resultados da avaliação)

1.5 Organização do Documento
As seções subsequentes estão dispostas da seguinte forma:
Na seção 2, Fundamentos Teóricos, é apresentada uma contextualização
sobre Sistemas Web. Também são descritos conceitos básicos de métodos
ágeis, método ágil XP, padrões, padrão arquitetural MVC e as ferramentas de
desenvolvimento (frameworks) que implementam MVC mais conhecidas, para
embasarem o desenvolvimento da dissertação.

17

Na seção 3, Descrição do Método XP Adaptado, objeto de contribuição
desta dissertação, apresenta-se uma proposta para a construção de uma
aplicação Web baseada no XP, com algumas alterações de seus papéis e
como eles foram redefinidos; e de suas práticas, com alteração de algumas
delas, além de práticas criadas e outras importadas obtidas de outros métodos
ágeis,
Na seção 4, Aplicação Prática do Método XP Adaptado, apresenta-se a
aplicação desenvolvida, usada para a avaliação da proposta. Descrevem-se as
atividades pertinentes, ou seja, como a equipe se portou e evoluiu com o uso
mais intenso do MVC em função dos papéis redefinidos e das práticas
propostas. São mostrados, dentre outros aspectos do projeto, o escopo, os
artefatos, a equipe de desenvolvimento, interfaces do usuário, a separação das
classes do Modelo, da Visão e do Controlador e alguns dos padrões usados.
Na seção 5, Conclusão, faz-se uma avaliação do processo e dos
resultados alcançados e, em seguida, são feitas sugestões para trabalhos
futuros.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Introdução
Nesta seção são apresentados conceitos básicos de Sistemas Web e suas
características. É abordada a importância da Engenharia Web como base de
desenvolvimento focado nos métodos, técnicas e ferramentas.
O embasamento usado para a definição que apoiou o desenvolvimento da
proposta do trabalho é abordado nas subseções 2.4 Métodos Ágeis e 2.5 O
padrão

arquitetural

Ferramentas

de

Model-View-Controller

Desenvolvimento

–

MVC.

(frameworks)

A

MVC

Subseção
complementa

2.6
o

levantamento bibliográfico ao apresentar alguns frameworks que implementam
MVC.

2.2 Sistemas Web
A Web, segundo Pressman (2009, p.2), além de toda a sua enorme
abrangência, seja por número de páginas e usuários e sua imensa quantidade
de informações, possui grande importância sociocultural.
Atualmente, milhões de pessoas se conectam à internet. Ela está cheia de
empresas que oferecem oportunidades, tanto para indivíduos quanto para
empresas. Ter um espaço próprio na Web é uma medida necessária para uma
atividade econômica forte e sem obstáculos. Por uma taxa baixa, é possível ter
acesso a um servidor com interpretador de PHP, conectado ao domínio, aos
endereços de e-mail e a um banco de dados MySQL, por exemplo. Esta
capacidade de computação no lado do cliente e do servidor, juntamente com o
conteúdo, fez surgir o desenvolvimento de sistemas e aplicações para a Web,
conhecidos como Sistemas Web (JAMROZ, 2009).
Sistemas Web são, segundo Kappel (2006), como um sistema de software
fundamentado em tecnologias e padrões da World Wide Web Consortium
(W3C) que fornece recursos específicos para Web, tais como conteúdo e
serviços por meio de uma interface de usuário, o Web browser.
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De acordo com KOJARSKI (2003), o desenvolvimento de Sistemas Web
divide, por meio do protocolo HTTP, a linguagem de apresentação do lado
cliente (HTML, XML), a implementação do lado servidor, que são as páginas
servidoras (Servlets, JSP, ASP, PHP) e os recursos adjacentes (arquivos,
banco de dados, informações do sistema). Via de regra, uma Sistemas Web é
uma porta HTTP para um certo recurso do lado servidor que, segundo
JAZAYERI (2007, p.4), é um simples protocolo de solicitação e resposta, cujas
operações básicas são: OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE,
TRACE e CONNECT.
Estes parâmetros de solicitação são processados pelo servidor Web e
passados para a Aplicação Web, que dinamicamente gera uma resposta HTTP
(Figura 2.1). Ela é tipicamente escrita em, pelo menos, duas linguagens de
programação: a de apresentação, do lado cliente (HTML ou XML) e a de
funcionalidade, do lado servidor (Perl, Python, ASP, JSP, Java, C, Smalltalk).

Figura 2.1: Arquitetura de aplicação Web.
Fonte: KOJARSKI (2003)

2.3 Métodos Ágeis
No desenvolvimento de software, em especial os desenvolvidos para a
Web, é comum que os requisitos mudem enquanto a implementação está
acontecendo ou conforme o cliente vê o sistema sendo implantado e em
funcionamento. Isto torna muito difícil criar um plano no início do projeto que
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consiga prever todas as mudanças sem gastar muito esforço, tempo e dinheiro
(SATO, 2007a).
Boehm (1987) afirmou que encontrar e arrumar um defeito no software
após a entrega custa cerca de 100 vezes mais do que encontrá-lo e arrumá-lo
nas fases iniciais do projeto. Isso foi um dos principais fatores que justificaram
os métodos tradicionais de desenvolvimento de software, aqueles baseados
em planejamento e são fundamentados em fases apoiadas por processos, uso
de ferramentas e uma documentação detalhada de tudo que é produzido, a
empenharem mais tempo nas fases de análise de requisitos e projeto. No
entanto, mais tarde, Boehm (2001) percebeu que, para sistemas pequenos, o
fator era mais próximo de 5:1 ao invés de 100:1 e, para sistemas grandes, boas
práticas arquiteturais poderiam reduzir de forma significativa esse custo,
encapsulando as áreas de mudança em partes pequenas e fatoradas.
Ao

perceberem um grande

número de

casos de fracassos

no

desenvolvimento de software, alguns líderes experientes adotaram modos de
trabalho que se opunham aos principais conceitos dos métodos tradicionais.
Aos poucos, foram percebendo que suas formas de trabalho, apesar de não
seguirem os padrões no mercado, eram bastante eficientes (BASSI FILHO,
2008).
Conforme Agile (2010), em 2001, 17 desses líderes se reuniram para
discutir sobre suas formas de trabalho. Este evento resultou na publicação do
Manifesto Ágil, que diz o seguinte:
“Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software
fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho,
passamos a valorizar:
•

Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas.

•

Software em funcionamento mais que documentação abrangente.

•

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.

•

Responder a mudanças mais que seguir um plano.

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os
itens à esquerda.”
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O Manifesto Ágil também possui 12 princípios que são seguidos no
desenvolvimento de software ágil, a saber:
o A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega
adiantada e contínua de software de valor.
o Aceitar

mudanças

de

requisitos,

mesmo

no

fim

do

desenvolvimento. Processos ágeis se adéquam a mudanças,
para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.
o Entregar software funcionando com frequência, na escala de
semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos.
o Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem
trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do
projeto.
o Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dar a eles o
ambiente e suporte necessários, e confiar que farão seu trabalho.
o O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e
por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma
conversa cara a cara.
o Software funcional é a medida primária de progresso.
o Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os
patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes
de manter indefinidamente, passos constantes.
o Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a
agilidade.
o Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que
não precisou ser feito.
o As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times
auto-organizáveis.
o Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo,
então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.
O Manifesto Ágil apresenta uma nova filosofia, cujos princípios e premissas
são seguidos por diversos métodos, dos quais alguns são citados a seguir,
dando-se maior destaque ao Extreme Programming – XP, por ser base de
estudo deste trabalho.
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2.4 Extreme Programming - XP
O XP é um processo ágil de desenvolvimento de software que enfatiza o
trabalho em equipe e responde rápido a mudanças. Gerenciadores, clientes e
desenvolvedores são todos iguais em um time colaborativo. Ele implementa um
simples, mas efetivo, ambiente; habilitando times a se tornarem altamente
produtivos, fazendo-os se auto organizarem em torno do problema para
resolvê-lo tão eficientemente quanto possível (WELLS, 2010).
Ele foi concebido e desenvolvido para atender às necessidades específicas
de desenvolvimento de software conduzido por equipes pequenas diante de
requisitos vagos e mutáveis. Este método desafia muitos princípios
convencionais, incluindo o pressuposto de que o custo de mudar uma parte de
um software pode aumentar drasticamente ao longo do tempo; e reconhece
que os projetos devem atingir redução de custos e aproveitar as economias,
uma vez que elas tenham sido ganhas (BECK, 2004).
Wells (2011) considera as regras do XP simples e como seu mais
surpreendente aspecto. Segundo ele, é como um jogo de quebra-cabeças. As
peças sozinhas não fazem sentido, mas quando combinadas juntas, um
entendimento completo pode ser observado.
Segundo Wells (2011), as regras podem parecer estranhas de início, mas
são baseadas em valores e princípios sólidos. Elas definem as expectativas e
promovem a colaboração e fortalecimento entre os membros do time, que são
mantidas mesmo que as regras sejam mudadas para se ajustarem às
necessidades específicas da empresa. As regras de um projeto XP são:
•

Planejamento
o Histórias de usuários são escritas.
o Planejamento de release cria o calendário de entrega.
o Frequentes lançamentos de releases pequenos.
o Projeto dividido em iterações.
o Planejamento da iteração começa a cada iteração.
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•

Gestão
o Dar à equipe um espaço de trabalho aberto dedicado.
o Estabelecer um ritmo sustentável.
o A reunião em pé começa cada dia.
o A velocidade do projeto é medida.
o Mover as pessoas ao redor.
o Conserte XP, quando ele quebra.

•

Design
o Simplicidade.
o Escolha uma metáfora do sistema.
o Use cartões CRC (Class, Responsibility, Collaboration) para as
sessões de design.
o Criar spikes (pequenos protótipos descartáveis) para reduzir o
risco.
o Nenhuma funcionalidade é adicionada antecipadamente.
o Refatorar quando e sempre que possível.

•

Codificação
o O cliente está sempre disponível.
o Código deve ser escrito seguindo as normas acordadas.
o Codificar primeiro o teste de unidade.
o Todo código produzido é por meio da programação em pares.
o Apenas um par integra código por vez.
o Integrar frequentemente.
o Configurar um computador de integração dedicado.
o Use a propriedade coletiva.
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•

Teste
o Todo código deve ter testes de unidade.
o Todos os códigos devem passar em todos os testes de unidade
antes que ele possa ser liberado.
o Quando um erro é encontrado testes são criados.
o Testes de aceitação são executados frequentemente e a
pontuação é publicada.

A Figura 2.2 mostra como as regras do Extreme Programming funcionam
em conjunto. De acordo com Wells (2011), os clientes apreciam serem
parceiros no processo de software, os desenvolvedores contribuem ativamente,
independentemente do nível de experiência, e os gerentes concentram-se na
comunicação e nos relacionamentos. Atividades improdutivas são cortadas
para reduzir custos e frustração de todos os envolvidos.

Figura 2.2: Projeto de XP.
Fonte: Wells (2011)
Beck (2004) adota cinco valores e um conjunto de princípios e práticas para
guiar um desenvolvimento em XP. Tornar os valores explícitos é importante
porque, sem eles, as práticas tornam-se rotina rapidamente; as atividades são
realizadas em seu próprio interesse, mas sem qualquer propósito ou direção.
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2.4.1 Valores
Exprimem a importância da equipe de desenvolvimento trabalhar em
direção a um estilo comum, valorizando o indivíduo como parte de um time e
de uma organização. Os valores são:
•

Comunicação: a maioria dos problemas num projeto de software
ocorre por dificuldade na comunicação. XP valoriza a comunicação
verbal ante os demais tipos de comunicação.

•

Simplicidade: é o valor de maior intensidade intelectual. O sistema
deve ser mantido simples e esta simplicidade é dada pelo contexto e
capacitação do time em resolver um determinado problema. A melhora
na comunicação ajuda a atingir a simplicidade pela eliminação de
requisitos desnecessários ou adiáveis e a melhora na simplicidade
reduz a necessidade de comunicação.

•

Feedback: as respostas devem ter ciclos curtos e constantes em todos
os detalhes do desenvolvimento de software, pois nenhuma direção
tomada continua válida por muito tempo. A mudança é inevitável e ela
cria a necessidade de feedback. Equipes XP esforçam-se para gerar
tanto feedback quanto eles podem lidar, tão rápido quanto possível.

•

Coragem: pessoas envolvidas em desenvolvimento de software
sentem medo. A forma de lidar com ele é que determina se elas estão
trabalhando como parte efetiva de uma equipe. A coragem se manifesta
por meio de uma reação a um problema conhecido ou de paciência para
esperar que o problema real emerja. Sozinha, a coragem é perigosa,
mas em combinação com os outros valores ela torna-se poderosa.

•

Respeito: os membros da equipe devem cuidar um do outro. Toda
pessoa cuja vida é tocada por desenvolvimento de software tem o
mesmo valor como ser humano. A contribuição de cada um deve ser
respeitada e todos são importantes para a equipe, sem que ninguém
tenha mais valor que outro. Este princípio foi incluído na segunda
edição do XP.
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2.4.2 Princípios
Valores são abstratos demais para guiar diretamente o comportamento.
Extensos documentos destinam-se a comunicar, assim como conversas
diárias; mas o modo mais eficaz depende do contexto e parte dos princípios
intelectuais. Neste caso, o princípio da humanidade sugere que a conversa
satisfaz melhor as necessidades humanas de relacionamento. Comunicação
escrita é inerentemente mais um desperdício, já a conversação permite
esclarecimento, feedback imediato, brainstorm em conjunto e outras coisas
que não se pode fazer em um documento. Muitos princípios podem orientar as
práticas de uma equipe, os que guiam o XP são descritos abaixo:
•

Humanidade: pessoas desenvolvem software. Este fato simples e
inescapável invalida a maioria dos conselhos metodológicos. As
necessidades, fragilidade e força de alavancagem humanas devem ser
reconhecidas.

•

Economia: no desenvolvimento de software deve haver preocupação
com os riscos econômicos e não somente com o “sucesso técnico”,
assegurando que o que está se fazendo tem valor para o negócio e
atende suas metas e necessidades. Uma forma de maximizar o valor do
projeto é resolver as necessidades de negócio mais prioritárias primeiro.

•

Benefício Mútuo: um dos mais importantes e o mais difícil de usar.
Toda atividade deve beneficiar a todos. Uma situação desesperada
pode tornar atrativas soluções que prejudiquem uma pessoa enquanto
beneficia outra, podendo causar problemas de relacionamento.
Documentação interna extensiva do software é um exemplo de uma
prática que viola o benefício mútuo, pois o desenvolvedor diminui seu
ritmo de produção para escrever um documento que não tem valor
agora, podendo apenas trazer valor no futuro para alguém que irá dar
manutenção no código (isso se a documentação continuar válida até lá).
O problema da comunicação com o futuro pode ser resolvido de
maneira mutuamente benéfica por meio de práticas como testes
automatizados, refatoração e metáforas, dentre outros.
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•

Auto Semelhança: a aplicação da estrutura de uma solução é aplicada
em outros contextos, e até mesmo em diferentes escalas. Por exemplo,
o ritmo básico do desenvolvimento é escrever um teste que falha e
depois fazê-lo funcionar; mas também é para especificar testes de
aceitação com o cliente.

•

Melhoria: fazer o melhor que puder hoje, esforçando-se para a
conscientização e entendimento necessários para fazer melhor amanhã;
o que não significa esperar a perfeição para começar.

•

Diversidade: equipes de desenvolvimento de software das quais todos
são iguais, embora confortável, são ineficazes. Equipes necessitam
reunir uma variedade de habilidades, atitudes e perspectivas para
enxergarem diversas formas de resolverem e implementarem soluções
para problemas e imprevistos. Os programadores devem trabalhar
juntos no problema e, quando houver conflito de opiniões sobre qual
solução adotar, todas elas devem ser avaliadas, respeitando-se uns aos
outros e mantendo uma comunicação suave.

•

Reflexão: bons times não apenas fazem seu trabalho, mas também
pensam sobre como e por que eles estão trabalhando, pois, ao invés de
tentar esconder seus erros, os expõe e aprende com eles. A reflexão
não é um exercício puramente intelectual e não é limitada a
oportunidades “oficiais”. As oportunidades para reflexão estão em vários
aspectos da vida. Refeições ou cafés da manhã compartilhados
proporcionam um ambiente informal de reflexão compartilhada. A
reflexão pode ser levada ao extremo. Desenvolvimento de software tem
uma

longa

tradição

de

pessoas

tão

ocupadas

pensando

no

desenvolvimento que elas acabam não tendo tempo para desenvolver.
Uma equipe XP maximiza o feedback misturando reflexão com conduta.
•

Fluxo: provê incrementos pequenos de funcionalidades, fazendo
entregas curtas e frequentes e permitindo que se receba feedback cedo
sobre o que se está produzindo.

•

Oportunidade: aprender a ver problemas como oportunidades de
mudança e como aprendizado e aperfeiçoamento, não apenas
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sobreviver a eles. Parte de ser um praticante XP é transformar os
problemas em oportunidades de crescimento pessoal, aprofundamento
de relacionamentos e melhoria do software.
•

Redundância: os problemas difíceis e críticos devem ser resolvidos de
várias

formas

diferentes.

Mesmo

que

uma

solução

falhe

completamente, as outras soluções irão prevenir um desastre. O custo
da redundância é mais que pago pela economia de não ter um desastre.
No XP, os defeitos são tratados por diversas práticas, tais como
Programação

em

Pares,

Integração

Contínua,

Sentar

Juntos,

Envolvimento real com o Cliente e Implantação Diária. Se o problema
não for percebido pelo seu par, outra pessoa sentada na mesma sala
talvez possa detectar o problema, ou talvez o problema seja percebido
na próxima integração. Algumas dessas práticas são certamente
redundantes, pegando alguns dos mesmos defeitos.
•

Falha: se está havendo dificuldades para ter sucesso, falhe. Quando
houver dois ou três modos de resolver um dado problema, ao invés de
discutir qual deles aplicar, implemente-os. Experimentar diferentes
abordagens é importante porque a equipe aprende algo novo.
Experimentar diferentes hipóteses e falhar em algumas delas provê
novos conhecimentos. Em XP, acredita-se que o código ensina o tempo
todo, por isso, deve-se experimentar e não apenas debater sobre
possíveis abordagens.

•

Qualidade: sacrificar a qualidade não é um meio eficaz de controle, ela
não é uma variável de controle. Projetos não andam mais rápidos
aceitando baixa qualidade e não vão mais devagar porque exigem
maior qualidade. Aumentar a qualidade normalmente resulta em
entregas mais rápidas; enquanto que reduzir os seus padrões
frequentemente resulta em entregas mais tardias e com menor
previsibilidade.

•

Passos Pequenos: implica em fazer pequenas mudanças de cada vez,
com segurança, ao invés de tentar dar grandes passos sem validar suas
consequências. Os membros de uma equipe XP sempre se perguntam
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qual o mínimo que é preciso fazer para garantir que se está na direção
certa.

A

Integração

Contínua,

o

Design

Incremental

e

o

Desenvolvimento Orientado por Testes são influenciados por este
princípio.
•

Aceitação da responsabilidade: a responsabilidade não pode ser
atribuída, somente aceita. As práticas refletem responsabilidade aceita,
por exemplo, sugerindo que quem assumir fazer um trabalho também o
estima. Da mesma forma, a pessoa responsável pela implementação de
uma

história

também

é

responsável

pela

sua

concepção,

implementação e testes.

2.4.3 Práticas
As práticas do XP na segunda edição dada por Beck (2004) tiveram
alteração em relação à primeira, em Beck (1999). Na primeira edição, exigia-se
o uso de todas as 12 práticas de uma vez; já na segunda, o time se adapta
com as práticas propostas da forma como achar apropriada.
As práticas da segunda edição são 24, sendo que elas foram divididas em
práticas primárias e práticas corolárias. As primárias são aquelas que podem
ser iniciadas com segurança ao começar a aplicar XP para melhorar o
desenvolvimento de software, usando primeiramente aquelas que parecerem
mais oportunas para melhoria, de acordo com o ambiente. As corolárias são
mais difíceis ou perigosas de implementar antes de completar o trabalho
preliminar das práticas primárias.
As práticas primárias são:
•

Sentar Juntos

•

Time Completo

•

Espaço de Trabalho Informativo

•

Trabalho Energizado

•

Programação em Pares

•

Histórias
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•

Ciclo Semanal

•

Ciclo Trimestral

•

Folga

•

Build Veloz

•

Integração Contínua

•

Desenvolvimento Orientado por Testes

•

Design Incremental

As práticas corolárias são:
•

Envolvimento Real com o Cliente

•

Implantação Incremental

•

Continuidade da Equipe

•

Redução de Equipe

•

Análise da Causa Raiz

•

Código Compartilhado

•

Código e Testes

•

Repositório Único de Código

•

Implantação Diária

•

Contrato de Escopo Negociável

•

Pague pelo Uso

As práticas primárias e corolárias são descritas na seção 3.
As práticas da primeira edição do XP são:
•

Cliente Sempre Presente

•

Jogo do Planejamento

•

Metáfora

31

•

Ritmo Sustentável

•

Refatoração

•

Design Simples

•

Releases Pequenos

•

Testes

•

Programação Pareada

•

Padrão de Codificação

•

Propriedade Coletiva do Código

•

Integração Contínua

De acordo com Freire (2007), as doze práticas da primeira versão são
simples; porém, elas são combinadas entre si, sendo que poucas delas se
sustentam individualmente. Freire (2007) analisou a adoção das práticas em
projetos de empresas privadas e governamentais e concluiu que pode ser
perigoso adotar uma prática sem que seus defeitos possam ser compensados
pelas práticas que a apoiam. Segundo Beck (1999), essas práticas devem ser
usadas em uma equipe de XP madura de acordo com os seus papéis
exercidos.
Segundo Freire (2007), até mesmo Kent Beck refatorou as práticas da
primeira versão do XP em relação à segunda. A tabela 2.1 é uma adaptação da
comparação entre a primeira e a segunda edição do XP.
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Tabela 2.1: Comparação entre as práticas da 1ª. e da 2ª. edição de XP

Fonte: MARCHESI (2011)

2.4.4 Papéis
Segundo BECK (1999), os papéis não são fixados nem rígidos, pois a meta
é que todos contribuam com o que tenham de melhor para o sucesso do time.
Os papéis definidos na primeira versão do XP são:
•

Treinador (coach): uma pessoa com perspectiva independente e
alinhada com os valores da organização e principalmente com as do XP.
É um bom programador e experiente tanto em XP quanto em outros
recursos computacionais. Respeita a equipe e atua para garantir a
qualidade do trabalho. Seu principal papel é ajudar a equipe a usar e
entender XP durante o início do processo de adoção da metodologia por
uma organização. Dentre suas diversas atividades diárias, ele monitora
o processo e atua como mentor, programando em par na programação
em tarefas mais complexas ou em sessões de design. Ele está atento a
problemas que podem ocorrer.

•

Acompanhador: é a consciência do time e o ajuda a entender o
progresso do desenvolvimento. Coleta informações para criar métricas
do andamento do processo.

33

•

Programador: é o coração do XP. Escreve testes funcionais com o
cliente que demonstrem algum aspecto vital do software e procura
desenvolver software de mais valor por meio de constante interação com
o cliente.

•

Testador: tem o papel focado no cliente, sendo responsável por ajudar
o cliente a escolher e escrever testes funcionais e os executa
regularmente, certificando-se se todos eles estão passando.

•

Consultor: é um papel externo, que surge quando há a necessidade de
experiência técnica. Ele trabalha como programador, programando em
par com o resto da equipe para disseminar seu conhecimento.

•

Cliente: considerado a outra metade da dualidade essencial do XP. O
programador sabe como programar enquanto o cliente sabe o que
programar. O cliente toma decisões de negócio, aprende como escrever
histórias e testes funcionais.

•

Grande Chefe: patrocina a equipe que está adotando XP e dá respaldo
a ela dentro da organização.

A Subseção a seguir, detalha os conceitos de padrões, que são alguns dos
principais objetos de estudo deste trabalho, em especial, um padrão
arquitetural muito utilizado no desenvolvimento de sistemas Web.

2.5 Padrões
De acordo com Buschmann et al. (1996), um padrão descreve um
problema de projeto recorrente em particular que surge em contextos
específicos de projeto e apresenta um esquema genérico bem comprovado
para a sua solução. Buschmann et al. (1996) relatam ainda que padrões
possibilitam aprimorar-se na experiência de engenheiros de software
qualificados, capturam experiências bem comprovadas em desenvolvimento de
software e ajudam a promover boas práticas de projeto.
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Sommerville (2007) define padrão como uma descrição do problema e a
essência comprovada da sua solução, dessa forma a solução pode ser reusada
em aplicações diferentes.
Gamma et al. (1998) citam quatro elementos essenciais para definir um
padrão de projeto:
•

Nome do padrão: O nome deve descrever de forma sucinta os
objetivos, problemas em que o padrão se aplica, as soluções e as
consequências de se aplicar tal padrão, ou seja, o nome deve fornecer
uma visão geral do padrão com poucas palavras. O nome é de difícil
definição pela importância que ele tem, contudo, definido o nome, ele
permite que as pessoas envolvidas no desenvolvimento tenham
facilidade em debater as soluções propostas.

•

Problema: Descreve o contexto onde o padrão pode ser aplicado e
pode conter uma pequena lista com condições que devem ser
enquadradas para optar ou não pelo uso de tal padrão.

•

Solução: Algumas pessoas com pouca experiência no tema podem
confundir-se com o termo solução. Ela não é uma implementação
específica para um domínio em particular, até porque um tipo de solução
pode ser aplicado em diferentes âmbitos. Entretanto, uma solução deve
fornecer uma visão abstrata de como solucionar o problema e como
organizar os elementos para essa resolução.

•

Consequências: Serve para aferir qual o custo-benefício de aplicar-se o
padrão, avaliando se sua utilização favoreceu e engrandeceu o projeto,
ou então se esta utilização foi onerosa para o mesmo.

Buschmann et al. (1996) agrupou os padrões em três categorias:
•

Padrões Arquiteturais: estes padrões mapeiam mecanismos de
estrutura fundamentais para sistemas de software. Eles fornecem um
conjunto

de

subsistemas

predefinidos,

especificam

suas

responsabilidades e incluem regras e diretrizes para organizar as
relações entre eles. Um exemplo deste tipo de padrão é o Model-ViewController (MVC), descrito mais adiante, na próxima Subseção.
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•

Padrões de Projeto: Um padrão de projeto fornece um esquema para
refinar os subsistemas ou componentes de um sistema de software, ou
as relações entre eles. Ele descreve uma estrutura recorrente comum de
componentes de comunicação que resolve um problema de projeto, em
geral, dentro de um determinado contexto. Um padrão de projeto se
abstrai de uma linguagem de programação específica, mas se move no
âmbito dos padrões de arquitetura. Segundo Gamma (1998), um padrão
de projeto sistematicamente nomeia, motiva e explica um design geral
que endereça um problema de projeto recorrente em sistemas
orientados a objetos. Um padrão de projeto descreve o problema, a
solução, quando aplicar a solução, e suas consequências, além de dicas
de implementação e exemplos. A solução é um arranjo geral de objetos
e classes que resolve o problema. A solução é customizada e
implementada para resolver o problema num contexto particular.
Gamma (1998) agrupou os padrões de projetos em três categorias:
o

Criacionais: descrevem as técnicas para instanciar objetos (ou
grupos de objetos) que são criados de maneira adequada para a
situação em que se está trabalhando, por exemplo, o padrão de
projeto Singleton.

o Estruturais: permitem que os projetistas organizem classes e
objetos

em

estruturas

maiores,

centrando-se

em

suas

composições, por exemplo, o padrão de projeto Composite View.
o Comportamentais: atribuem responsabilidades a classes e
objetos, por meio da comunicação entre eles, por exemplo, o
padrão de projeto Observer.
•

Idiomas: Um idioma é um padrão de baixo nível, específico para uma
linguagem de programação. Ele descreve como implementar aspectos
particulares de componentes ou as relações entre eles usando as
características de uma dada linguagem. Um único idioma pode ajudar a
resolver um problema recorrente com a linguagem de programação com
a qual se usa normalmente. Exemplos de tais problemas são o
gerenciamento de memória, a criação do objeto, a nomeação de
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métodos, a formatação de código-fonte para facilitar a leitura, o uso
eficiente de componentes específicos da biblioteca e assim por diante.
Existem várias formas de adquirir conhecimentos na resolução de tais
problemas.

Uma

delas

é

por meio

da

leitura

de

programas

desenvolvidos por programadores experientes. Isso faz pensar sobre o
próprio estilo e convida a tentar reproduzir esses programas para o
próprio código. Esta abordagem necessita de um longo tempo. Tentar
entender um código "estranho" nem sempre é fácil. Um conjunto de
idiomas

disponíveis

para

aprendizagem

torna

muito

mais

produtiva a programação em uma nova linguagem, porque os idiomas
podem ensinar a usar os recursos de uma linguagem de programação
mais eficientemente para resolver um problema particular. Um exemplo
de padrão de idioma é o Counted-Pointer, descrito por Buschmann
(1996, p.353).

2.6 O Padrão Arquitetural Model-View-Controller - MVC
Esta Subseção aborda o padrão de projeto MVC, suas características e a
definição das três partes das quais ele está dividido. Também são
apresentados alguns padrões de projeto a ele relacionados.
MVC é um padrão de arquitetura de software. Começou como um
arcabouço desenvolvido por Tryve Reenskaug para a plataforma Smalltalk no
final dos anos 70. Ele é dividido em três partes, assim definidas (FOWLER
2002, P.303):
1. Modelo: parte que representa alguma informação sobre o domínio.
2. Visão: parte que representa a exibição do modelo na interface do
usuário.
3. Controlador: parte que gerencia a troca de informações entre o modelo
e a visão. Por meio de uma requisição do usuário, manipula o modelo e
atualiza a visão para o usuário. Desta forma, a interface do usuário é
uma combinação da visão e do controlador.
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A Figura 2.3 mostra a relação das três partes do padrão arquitetural
Modelo-Visão-Controlador.

Figura 2.3: As três partes do MVC
Fonte: Java-Sun (2011)
Para Fowler (2002, p.299), a separação entre visão e modelo é uma das
descobertas fundamentais de bom projeto de software, pois:
•

Fundamentalmente, visão e modelo são conceitos diferentes. Quando
se desenvolve a visão, pensa-se sobre mecanismos de interface,
enquanto que, ao desenvolver o modelo, pensa-se sobre regras de
negócio ou, talvez, interações com o banco de dados. Isto permite que
pessoas possam especializar-se em um dos lados.

•

É possível desenvolver múltiplas visões usando o mesmo modelo.

•

Objetos não visuais são mais fáceis de testar do que os visuais,
permitindo, com isso, testar toda a lógica de domínio facilmente sem
recorrer a ferramentas de scripts para interface gráfica.

De modo geral, de acordo com Java-Sun (2011), o Controlador recebe
cada solicitação HTTP de entrada e invoca a operação lógica de negócios

38

requerida no modelo de aplicação. Com base nos resultados da operação e do
estado do modelo, o Controlador seleciona a próxima visão para mostrar.
Finalmente, o Controlador gera a visão selecionada e a transmite para o cliente
para a apresentação. A Figura 2.4 mostra este fluxo de atividades.

Figura 2.4: Fluxo de eventos e informações em uma arquitetura MVC
Fonte: Java-Sun (2011)

No entanto, Leff (2001) atenta para o fato de o MVC ser intrinsecamente
particionado, ou seja, parte do código é executada no cliente e parte no
servidor. Mas, muitas vezes é impossível decidir a partição correta,
considerando que essas decisões dependem dos requisitos da aplicação, que
mudam consideravelmente durante o curso do projeto.
Segundo Apple (2011), o MVC é composto de vários outros padrões de projeto
básicos que trabalham em conjunto para definir a separação funcional e
caminhos de comunicação, característicos do MVC. Na concepção original
(SmallTalk), o MVC é composto pelos padrões de projeto Composite, Strategy
e Observer.
•

Composite: representa a parte da Visão, sendo composto de objetos
aninhados, atuando de forma coordenada e hierárquica, que podem
variar de uma janela a Visões compostas, tais como Visões de tabela,
ou para Visões individuais, tais como botões.

•

Strategy: atuam na parte do Controlador e seus objetos implementam a
estratégia para as Visões.

•

Observer: atua na parte do Modelo, notificando as Visões interessadas
das mudanças em seu estado.
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Existem outros padrões de projeto associados ao MVC, dentre eles está o
Front Controller: um Controlador que manipula todas as requisições de uma
Web site, canalizando-as através de um único objeto manipulador (FOWLER,
2002).
A Figura 2.5 ilustra a estrutura dos padrões combinados no MVC. Nota-se
que o Modelo notifica todos os objetos que se inscreveram como observadores;
se o observador é um objeto de Visão, pode atualizar a sua aparência de
acordo.

Figura 2.5: Versão tradicional do MVC como um padrão composto
Fonte: Apple (2011)

Na versão Cocoa do MVC, dada por Apple (2011), como um padrão
composto, as notificações de mudança de estado nos objetos do Modelo são
comunicadas para os de Visões por meio dos objetos do Controlador. Isso
mantém os objetos de Modelo e Visão separados um do outro e, assim,
aumenta o reúso destes objetos.

A Figura 2.6 mostra esta diferença de

configuração. Campos (2009) atribui esta configuração como uma melhor
definição para o contexto atual do MVC que é voltado para a Web que,
segundo ele, também é conhecido como MVC Modelo 2.
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Figura 2.6: Versão Cocoa do MVC como um padrão composto
Fonte: Apple (2011)

Em Java-4-Ever (2011) e Campos (2009), foram encontrados dois termos
para o MVC, o MVC1 (ou MVC modelo 1) e o MVC2 (ou MVC modelo 2).
No MVC1, todas as interfaces de usuário e os elementos de controle são
implementados usando Servlets, ou seja, as Servlets atuam como Visão e
Controlador.
No MVC2, as Visões são implementadas usando JSP e o Controlador é
implementado usando Servlets, uma vez que JSP provê melhor interface de
usuário do que Servlets.
Ambas têm o JavaBean como Modelo. A tabela 2.2 mostra qual modelo
usar, de acordo com determinados critérios.
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Tabela 2.2: Diretrizes para uso do Modelo 1 ou Modelo 2

Fonte: JAVA-4-EVER (2011)

A estrutura geral de uma aplicação Web usando o JSP Modelo 2 é:
1. Solicitações dos usuários são direcionadas para o Servlet Controlador.
2. O Servlet Controlador acessa os dados necessários e constrói o modelo,
possivelmente delegando o processamento para classes auxiliares.
3. O Servlet Controlador seleciona e passa o controle para o JSP
apropriado, responsável por apresentar a Visão.
4. A visualização da página é apresentada ao usuário solicitante.
5. O usuário interage com o Servlet Controlador (via Visão) para entrar e
modificar os dados, percorrer por meio de resultados, entre outros.

Um dos grandes avanços que vem com JSP Model 2 é a especificação da
Sun para o JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL). O JSTL especifica
o conjunto padrão de tags para iteração, processamento condicional, acesso a
banco de dados e muitas outras funções de formatação. Além das orientações
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associadas com JSP Modelo 2, a Sun também forneceu um conjunto de
projetos para construção de aplicações usando o paradigma MVC.
As Servlets são páginas dinâmicas com Java. O nome “Servlet” vem da
ideia de um pequeno servidor cujo objetivo é receber chamadas HTTP,
processá-las e devolver uma resposta ao cliente. Cada Servlet é um objeto
Java que recebe tais requisições (request) e retorna algo (response), como
uma página HTML dinamicamente gerada. Javabean são classes que possuem
o Construtor sem argumentos e métodos de acesso do tipo get e set.
Normalmente, elas costumam ser usadas como classes de modelo. Já as JSP
são arquivos baseados em HTML, com a extensão .jsp, que também
possibilitam escrever código Java, para poder adicionar comportamento
dinâmico às páginas, como declaração de variáveis, condicionais (if), loops (for,
while) entre outros (CAELUM, 2011).
A separação em três partes do MVC desacopla acesso a dados, lógica de
negócios e apresentação de dados com interação do usuário e reduz a
duplicação de códigos. Isto torna as aplicações mais fáceis de manter e
simplifica a inclusão de novos clientes, pois a lógica de negócios não muda
(JAVA-SUN, 2011). Estas características tornam o MVC um padrão muito
usado na arquitetura de aplicações e de ferramentas que o implementam para
desenvolvimento voltado para a Web. São justamente estas ferramentas que
abordaremos a seguir.

2.7 Ferramentas de Desenvolvimento (frameworks) MVC
Os proponentes iniciais do desenvolvimento orientado a objetos sugeriram
que objetos eram a abstração mais apropriada para reúso. Contudo,
experiências

mostraram

que

objetos

são

muitas

vezes

pequenos

e

especializados demais para uma aplicação específica. Em vez disso, tornou-se
claro que o reúso orientado a objetos é mais bem apoiado por um processo de
desenvolvimento orientado a objetos por meio de abstrações maiores
chamadas frameworks. (SOMMERVILLE, 2007).
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Um framework (ou framework de aplicação) é um projeto de subsistema
composto por um conjunto de classes abstratas e concretas e as interfaces
entre elas (SOMMERVILLE, 2007 apud Wirfs-Brock e Johnson, 1990).
Um framework difere das bibliotecas de programação porque possui um fluxo
inverso de controle, pois ele determina quais objetos e métodos devem ser
usados quando da ocorrência de eventos. Os frameworks são implementados
em uma linguagem de programação, enquanto que os padrões constituem
formas de usá-las. Em geral, os padrões de projeto são menos especializados
que os frameworks, podendo ser aplicados em um número maior de
aplicações. Eles ajudam na definição e na documentação de um framework.
Normalmente, frameworks maduros englobam dezenas de padrões de projeto.
Nos últimos anos têm surgido diversas técnicas para desenvolvimento de
interfaces Web em Java. Dos applets aos servlets, dos servlets ao JSP, do JSP
ao Struts e atualmente o JavaServer Faces - JSF.
Existem muitos artigos e estudos de caso na literatura que tratam destas
ferramentas. Algumas de código aberto como Struts, JSF, VRaptor e outras,
proprietárias, como o ASP.NET MVC, da Microsoft.
Masoud et al. (2006) compararam o framework de desenvolvimento de
código aberto JSP com o framework de desenvolvimento proprietário ASP.NET
e constataram que no ASP.NET há um code-behind, que é uma classe que
atua

como

controlador

para

cada

página,

não

havendo

controlador

centralizado; e que o JSP inclui um servlet de controlador centralizado para as
visões, mapeando ações nas quais vinculam todo o sistema em conjunto.
Dessa forma, eles concluíram que, por esta característica, o ASP.NET é mais
fácil de implementar MVC do que o JSP. Nota-se que o padrão de projeto
usado no ASP.NET foi o Page Controller e o do JSP foi o Front Controller. De
fato, de acordo com Fowler (2002), o Page Controller é mais fácil de
implementar MVC do que o Front Controller. No entanto, para Fowler (2002), o
Front Controller torna mais fácil a manutenção quando as aplicações tornam-se
mais complexas.
Segundo Sommerville (2007), o problema com os frameworks são as suas
complexidades inerentes e o tempo necessário para aprender a usá-los. Pode
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passar vários meses para compreendê-los completamente, tornando-se muito
caro aplicá-los nos processos de desenvolvimento de software, apesar de eles
serem uma abordagem efetiva para o reúso.
A seguir, serão descritos alguns frameworks que implementam MVC. O
ASP.NET MVC, por ser proprietário; o VRaptor, por ser opensource, de cunho
acadêmico e voltado para métodos ágeis, e o JSF – Java Server Faces, por ser
o framework usado na aplicação da proposta.

2.7.1 ASP.NET MVC
De acordo com Pinto (2011), em 2008, a Microsoft lançou o pacote de
desenvolvimento ASP.NET MVC para implementar o modelo MVC em
aplicações ASP.NET. O Pacote de desenvolvimento ASP.NET MVC mapeia a
URL de uma forma diferente do convencional. Ao invés de mapear a URL para
um arquivo template no disco, o pacote de desenvolvimento mapeia a URL
diretamente para as classes controladoras (Controllers). Essas classes
controladoras recebem a requisição do usuário; quando necessário, acessam o
modelo de dados e chamam um componente da Visão que gerará o HTML
para o usuário. Esse processo é exemplificado na Figura 2.7:

Figura 2.7: Roteamento no ASP.NET MVC
Fonte: Pinto (2011) et al.
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2.7.2 VRaptor
O VRaptor é um framework MVC para Web, de código aberto, escrito em
Java e voltado para desenvolvimento ágil, visando produtividade e facilidade de
uso.
As primeiras versões do VRaptor foram desenvolvidas em um projeto para
o Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da
Universidade de São Paulo (IME/USP) .
Por meio da inversão de controle, da injeção de dependências e da
eliminação

de

código

repetitivo,

tais

como

validações,

conversões,

direcionamentos, ajax e lookups; o tempo de desenvolvimento é reduzido.
Atualmente, o VRaptor é desenvolvido pela Caelum e é usado por diversas
entidades, como a Agência Click, a Defferrari Informática, a IG Celular, a
LocaWeb, o GUJ.com.br, dentre outras, tais como a própria Caelum, com a
utilização da ferramenta na sala de aula em seus próprios cursos que ministra
(CCSL, 2010).
Com o Eclipse, é possível começar um projeto a partir do vraptor-blankproject, que contém as dependências necessárias e a configuração no
web.xml.

O

VRaptor

pode

ser

baixado

em:

<http://vraptor.caelum.com.br/download.jsp>.

2.7.3 JSF – Java Server Faces
O JSF é um framework opensource para desenvolvimento Web que foi
incorporado à especificação do JEE (JAVA ENTERPRISE EDITION), um
conjunto de tecnologias coordenadas que reduzem significativamente o custo e
a complexidade de desenvolvimento e manutenção de aplicações distribuídas,
multicamadas e baseada em componentes. Por ser opensource, o JSF é
totalmente expansível permitindo que terceiros implementem e distribuam
novos componentes para a criação de interfaces de usuário.
De acordo com Oracle (2012), o JSF foi projetado para ser flexível e
maximizar os conceitos de padrão de interface de usuário e camada Web sem
limitar os desenvolvedores a uma linguagem de marcação em particular,
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protocolo ou dispositivo do cliente. Os desenvolvedores podem construir tags
personalizadas para um dispositivo de cliente em particular. Tendo a facilidade
de uso como objetivo principal, a arquitetura JSF define claramente uma
separação entre a lógica da aplicação e apresentação ao mesmo tempo em
que torna fácil conectar a camada de apresentação para o código do aplicativo.
O JSF faz com que se torne mais fácil o desenvolvimento web baseado em
componentes, o framework possui vários componentes gráficos prontos, como
tabelas, caixas de texto, botões, entre outros, sendo que cada componente não
é um simples componente HTML, estes possuem suas propriedades no JSF
que

visa

facilitar

o

desenvolvimento

e,

consequentemente,

ganhar

produtividade e tempo de desenvolvimento.
Contudo, embora o JSF sobreponha outros frameworks, tais como o Struts
ou Spring, ele pode ser usado em conjunto com eles. Não se faz necessário
substituí-los, eles podem ser integrados e, dessa forma, é possível ter acesso a
toda a pilha de serviços de infra-estrutura de uma aplicação Web que os
frameworks juntos dispõem. MANN (2005)
Pitanga (2011) relata que o JSF é uma tecnologia que incorpora
características de um framework MVC para Web e de um modelo de interfaces
gráficas baseado em eventos. Por basear-se no padrão arquitetural MVC, uma
de suas melhores vantagens é a clara separação entre a visualização e as
regras de negócio (modelo).
A Figura 2.8 mostra a arquitetura do JSF baseada no modelo MVC.
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Figura 2.8: Arquitetura JSF baseada no modelo MVC
Fonte: Pitanga (2011)

A arquitetura JSF é um framework para sistemas Web controlado pela Java
Community Process (JCP). Além do MVC, o JSF implementa alguns padrões
de projeto. Joshi (2011) descreve o significado de alguns deles (Singleton,
Model-View-Controller, Factory Method, State, Composite, Decorator, Strategy,
Template Method e Observer) e como eles funcionam dentro do JSF.
No JSF, quando uma requisição é feita, o FacesServlet, que é um servlet
controlador que funciona como Front Controller e é configurado no arquivo
web.xml da aplicação no servidor, verifica no arquivo de configuração facesconfig.xml para qual recurso deve ser enviada esta requisição e a transfere. É
nesta etapa, quando houver transferência de dados, que os dados são
validados e tratados de acordo com a lógica de negócios programada para que
atuem sobre o modelo. Baseada na árvore de componentes (Component Tree)
UI do JSF, a Visão selecionada para exibir o retorno ao usuário é renderizada e
enviada ao cliente. (CAMPOS, 2009)
Segundo Mann (2005), a árvore de componentes, que compõem os
componentes de interface de usuários, do JSF é gerenciada no servidor em
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uma Visão. Os componentes podem ser ligados diretamente aos valores das
propriedades do JavaBean, os chamados BackingBeans, que são classes Java
comuns, com os devidos atributos e métodos get e set. Os componentes são
renderizados ao cliente em página HTML (ou alguma outra linguagem de
apresentação). A Figura 2.9 mostra a estrutura da árvore de componentes do
JSF

Figura 2.9: Árvore de Componentes do JSF
Fonte: MANN (2005)

Santos (2008) descreve, de maneira reduzida e objetiva, como o MVC atua
no JSF:
•

Controlador: A camada de controle é composta por um servlet
chamado FacesServlet, por um conjunto de manipuladores de ações,
arquivos de configuração e observadores de eventos. O FacesServlet é
responsável pelas requisições da Web e seu redirecionamento para o
modelo, bem como pelo envio da resposta. Os arquivos de configuração
são responsáveis por realizar mapeamentos e associações de ações e
pela definição das regras de navegação. Os manipuladores de eventos
se responsabilizam por receber os dados, que vêm da camada de
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visualização, acessar o modelo e então devolver o resultado para o
FacesServlet.
•

Modelo: A camada modelo representa os objetos de negócio e executa
uma lógica de negócio ao receber os dados vindos da camada de
visualização.

•

Visão: A camada visualização é composta por Component Trees ou UI
(User Interface), tornando possível unir um componente ao outro para
formar interfaces com um grau de complexidade maior.

O JSF pode trabalhar com diferentes recursos de visualização. Em suas
primeiras versões, o recurso de visualização padrão era o JSP. Nas versões
mais recentes, o JSF passou a usar como padrão o recurso de visualização
denominado Facelets, mantendo o JSP por questões de compatibilidade.
O Facelets, segundo Hookom (2012), é um subprojeto do JSF mantido pela
Sun. Ele é facilmente integrado ao JSF e dentre suas principais características,
destacam-se:
•

Permite integração com JSF 1.1 e 1.2, incluindo a especificação da Sun
e o Apache Myfaces.

•

Facilidade na criação de templates.

•

O atributo “jsfc” que permite incluir trechos de código JSF nas tags
HTML

•

Elimina o "JSP Compiler

to Servlet", o compilador de páginas JSP

dentro do servlet, aumentando em 30% a 50% a velocidade do sistema.
•

Facilidade para criar componentes reutilizáveis.

•

Usa o formato XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) como
tecnologia de Visão do JSF. O XHTML é um formato para definição de
páginas Web baseado em XML, portanto, segue a regras de formação
de documentos XML

•

Maior precisão ao reportar erros.

•

Design amigável
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3 DESCRIÇÃO DO MÉTODO XP ADAPTADO

3.1 Introdução
Esta seção tem por objetivo apresentar a adaptação do método ágil XP
para desenvolvimento de sistemas para a Web usando MVC, com foco em
pequenas empresas.
Como apresentado na seção anterior, o método ágil XP é fundamentado
em valores, princípios, práticas e papéis.
Para descrever a adaptação do método XP, esta seção está organizada da
seguinte forma:
•

A Subseção 3.2, Processo de Alteração, descreve como o autor
chegou a uma solução para ajudar as pequenas empresas.

•

A Subseção 3.3, Papéis do XP, descreve os papéis do XP, dadas por
Beck (2004).

•

A Subseção 3.4, Práticas, apresenta o conjunto de práticas montadas a
partir das existentes no XP, baseado em Beck (2004).

3.2 Processo de Alteração
O processo da alteração do XP teve como diretriz manter seus princípios e
valores, bem como suas características de método ágil. A adaptação proposta
afetou as práticas e os papéis, que foram um a um avaliados à luz das
limitações de uma empresa desenvolvedora de pequeno porte.
Os papéis foram reduzidos de modo a se ajustarem às limitações
financeiras das pequenas empresas em contratar equipes de desenvolvimento
de maior número e melhor qualificadas tecnicamente.
Na alteração proposta tentou-se compensar o número reduzido de pessoas
na equipe com a “condensação” dos papéis. A qualificação técnica
eventualmente inferior foi tratada na proposta pela indução ao uso adequado
de um padrão arquitetural que, em tese, garante alguns atributos de qualidade.
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3.3 Papéis
Esta Subseção descreve os papéis originais do XP bem como uma
proposta de “condensação” deles, organizados nas seguintes subseções:
•

A Subseção 3.3.1, Apresentação dos Papéis, apresenta os papéis do
XP, dados por Beck (2004).

•

A Subseção 3.3.2, Redefinição dos Papéis, propõe uma readequação
dos papéis do XP para um número reduzido, adaptado para uma equipe
de desenvolvimento de, pelo menos, 4 pessoas.

3.3.1 Apresentação dos Papéis
O XP agrega dez papéis que normalmente se encontram em uma empresa
de desenvolvimento de sistemas definindo como eles podem atuar de maneira
colaborativa. Suas denominações e a forma que atuam na equipe estão
descritas abaixo:
1. Gerente de Produto escreve histórias, escolhe temas e histórias no
ciclo Trimestral, escolhe histórias no ciclo semanal e representa as
necessidades dos clientes reais. Ajuda o time a decidir prioridades,
analisando as diferenças entre os requisitos reais e os assumidos e
encoraja a comunicação entre clientes e programadores, assegurando
que os assuntos mais importantes para o cliente são ouvidos e atuados
pelo time.
2. Gerente de Projeto: facilita a comunicação dentro do time e coordena a
comunicação com clientes, fornecedores e o resto da organização. Atua
como historiador do time, lembrando-o quanto progresso já foi feito pelo
time.
3. Gerente de RH: a contratação de um time XP difere das práticas de
contratação existentes porque enfatiza mais o trabalho em grupo e
habilidades sociais. O Gerente de RH trabalha em contratações e
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revisões seguindo o princípio de contratação do time XP para garantir
que juntos o time funcione bem.
4. Executivo:

provê

um

time

XP

com

coragem,

confiança

e

responsabilidade. Articula e mantém objetivos de larga escala, monitora
o andamento do projeto, incentiva melhorias dentro da equipe e são
essenciais para criar um ambiente de apoio à equipe dentro da
organização.
5. Usuário: ajuda a escrever e selecionar histórias e toma decisões de
domínio durante o desenvolvimento. Ele fala com uma comunidade
inteira e deve adiar decisões com amplas consequências até que possa
conversar com os outros da comunidade, dando ao time outras histórias
para trabalhar no mesmo período.
6. Projetista de Interface: ajuda na escolha da metáfora, escreve e
esclarece histórias junto aos clientes e avalia o sistema entregue para
priorizar os próximos passos. Está um pouco adiante na especificação e
refina continuamente a interface de usuário ao longo da vida do projeto.
7. Escritor Técnico: tem estreita relação com os usuários, provendo
feedback de funcionalidades implementadas, ajuda-os a aprender sobre
o produto e ouve opiniões sobre as publicações, que podem ter a forma
de tutoriais, manuais de referência, resumos técnicos, vídeo e áudio, e
verificam se estes documentos estão sendo utilizados.
8. Programador: estima histórias e tarefas, quebra histórias em tarefas,
escreve testes e código para implementar funcionalidades, automatiza
processo tedioso de desenvolvimento e, gradualmente, melhora o
design do sistema. Um programador trabalha em estreita colaboração
técnica com o outro, programando em par na produção de código, então,
ele precisa desenvolver boas habilidades sociais e de relacionamento.
9. Arquiteto de Software: procura e executa refatorações em larga
escala, escreve testes que estressa a arquitetura e implementa histórias
investindo

em

design

incremental.

Aplica

um

pouco

de

seu

conhecimento durante todo o projeto e dirige a arquitetura do projeto ao
longo de sua evolução.
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10. Testador: ajuda o cliente a escolher e escrever testes de aceitação.
Auxilia os programadores quando estes ficam presos em um teste
complicado e os ensinam técnicas de testes. Sempre se concentra no
que deve acontecer quando algo não sair como o esperado.

3.3.2 Redefinição dos Papéis
Muitas empresas pequenas podem possuir um quadro bem reduzido de
funcionários. Para minimizar custos de contratação sem impossibilitar o rodízio
entre pares, sugere-se uma equipe de desenvolvimento de, pelo menos, quatro
integrantes.
Conforme visto na Subseção anterior, o XP define dez papéis, dos quais
podem ser assumidos por mais de um membro da equipe, podendo haver
rodízio entre eles. No entanto, para simplificar o rodízio dos papéis do XP em
uma equipe de quatro integrantes, sugere-se uma condensação desses papéis
na qual eles são mapeados para apenas cinco, sendo quatro rodiziados entre a
equipe e um assumido por todos simultaneamente, durante a atividade de
codificação.
Como este documento promove o uso do MVC e demais padrões no
desenvolvimento de sistemas Web; para que a empresa possa melhor
assegurar o investimento técnico dado à equipe de desenvolvimento,
recomenda-se que essa seja composta por funcionários de carreira, pois estes
compõem o patrimônio intelectual da empresa. A exceção pode ser dada ao
Arquiteto XP-MVC, caso a empresa não conte com funcionários com
conhecimento em XP e MVC. De acordo com o manifesto ágil (AGILE, 2010),
um time ágil é auto organizável e, em intervalos regulares, reflete em como
ficar mais efetivo, ajustando e otimizando seu comportamento de acordo.
Hoda (2010) et al., em um estudo sobre times ágeis auto organizáveis,
verificaram que, além dos papéis organizacionais tradicionais, os membros
adotam um ou mais de seis papéis informais para facilitar a auto-organização
de seus times, a saber: Mentor, Coordenador, Tradutor, Defensor, Promotor e
Finalizador. A tabela 3.1 mostra a definição desses papéis.
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Tabela 3.1 – Funções de Facilitação de Auto-Organização de Time Ágil

Fonte: Hoda (2010) et al.

A tabela 3.2 mostra os papéis do XP redefinidos. Em seguida, é
apresentado o detalhamento das atividades.

Tabela 3.2 – Adaptação dos papéis do XP
XP – Papéis
Gerente de Produto
Usuário
Escritores Técnicos
Gerente de Projeto
Gerente de RH
Executivos
Projetista de Interface
Programador
Testadores
Arquiteto de Software

Fonte: Elaborado pelo autor

Redefinição
Colaborador

Facilitador

Refinador
Arquiteto XP-MVC

Desenvolvedor
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Facilitador
O Facilitador agrega os papéis de Gerente de Projeto, Gerente de RH e
Executivo, quando necessário, e no restante do tempo como desenvolvedor.
Suas atribuições contemplam os papéis informais de Mentor, Coordenador,
Defensor e Finalizador que Hoda (2010) verificou em times ágeis auto
organizáveis.
O Gerente de Projeto, Gerente de RH e Executivo possuem características
comuns, tais como a comunicação, o apoio ao time, dentre outras. Por
exemplo, o Gerente do Projeto, dentre suas atividades, tem a de lembrar o time
quanto progresso já foi feito, e uma das atividades do Executivo é de monitorar
o andamento do projeto. Portanto, a mesma pessoa que monitora o andamento
do projeto (papel do Executivo), pode lembrar ao time como está seu progresso
(papel do Gerente de Projeto) e, ainda, caso constate-se que o andamento
esteja aquém do esperado, é sinal que o time não está funcionando bem.
Então, o time pode solicitar a esta pessoa mais contratação ou, até mesmo, a
retirada ou substituição de algum membro do time que não esteja
correspondendo às expectativas (papel do Gerente de RH). Dessa forma, as
atividades foram agrupadas em um único papel: o Facilitador; seguindo um
princípio ágil, dado em Agile (2010), em que um time ágil é auto organizável e,
em intervalos regulares, reflete em como ficar mais efetivo, ajustando e
otimizando seu comportamento de acordo.

Colaborador
Nem sempre o cliente pode estar presente ou a comunidade de usuários
estar disponível. Para reduzir os efeitos da ausência do cliente, Coelho et al.
(2005) dividiram o papel do cliente XP em dois: cliente “proxy”, um especialista
em domínio de problema que atua com o time para entender os requisitos do
sistema e traduzi-los para o software; e o cliente real, atuado pelos
patrocinadores do projeto, que devem assistir às reuniões de planejamento de
iteração mensalmente para definirem a prioridade de cada história e
executarem os testes de aceitação final nos produtos entregues.
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Assim como o Gerente de Produto representa a necessidade dos clientes
ajudando o time a escolher temas e histórias, e o Usuário escreve e seleciona
histórias, tomando decisões de domínio durante o desenvolvimento; estes
papéis passam a ser assumidos por uma única pessoa: o Colaborador.
Hanssen et al. (2006) investigaram o compromisso do cliente na prática
ágil em uma pequena Companhia de produto de software norueguesa, durante
dois anos, com quatro lançamentos de produtos, em sua transição de um
processo de desenvolvimento baseado em planejamento para um processo
evolutivo de desenvolvimento de software, usando o método ágil EVO. A
companhia adicionou uma regra: um time de Gestão de Produto composto por
cinco pessoas com melhor acesso ao conhecimento do mercado e aos clientes;
e concluíram que a cooperação estreita com o cliente tem um efeito altamente
motivador e aumenta a confiança dos desenvolvedores.
No entanto, uma pesquisa feita por Mohammadi et al. (2008) indica que um
time de Gestão de Produto pode reduzir os efeitos de problemas da prática
Envolvimento Real com o Cliente atuando como um cliente e um
desenvolvedor. Contudo, eles relataram que este time gera um custo adicional
ao projeto. Para minimizar este custo, o Colaborador também agrega as
características do time de Gestão de Produto, contanto que tenha bom acesso
aos clientes e bom conhecimento do domínio, além de atuar como
desenvolvedor.
O Colaborador toma decisões que não tenham muito impacto ou muito
risco, para não desacelerar o ritmo do desenvolvimento. Quando uma decisão
for de ampla consequência, ele adia a decisão até conversar com o cliente ou a
comunidade de usuários. Essa relação com os usuários possibilita que ele atue
nas atividades do Escritor Técnico.
Quando um membro do time estiver atuando no papel de Colaborador, ele
deve estar seguro quanto às decisões que tomar em relação ao projeto e às
dúvidas dos desenvolvedores. Para o caso de haver insegurança em alguma
questão, ele deve postergá-la, anotando, de alguma forma, dados relevantes
das dúvidas das quais ele, oportunamente, irá esclarecer com o cliente real e,
então, retornar a resposta à equipe.
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Para controlar as questões que devem ser consultadas com o cliente real
para tomada de decisões, Pressman (2009, p.333) sugere a criação de uma
planilha na qual são armazenados o nome e os dados do projeto; a saber, ID
do problema, Incluído por, Data, Status, Tipo, Palavras-chave, Descrição,
Designado para e Resolução. Essa planilha deve ser compartilhada entre os
membros da equipe, com fácil acesso e somente para leitura. A tabela 3.3
mostra o modelo dessa planilha.

Tabela 3.3 – Planilha de Acompanhamento de Problemas

Fonte: PRESSMAN (2009, p.333)

Arquiteto XP-MVC
O arquiteto XP-MVC agrega o papel do Arquiteto de Software. No entanto,
para atuar no papel, é necessário conhecimento em XP, MVC ou em padrões e
ferramentas que serão usadas no desenvolvimento. Tais conhecimentos não
necessitam estarem presentes em um único indivíduo. Porém, o Time
Completo garante a existência deles por entre os membros da equipe. Todo
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membro deve promover ou instruir qualquer um desses conhecimentos. Dessa
forma, ele estará atuando como arquiteto XP-MVC.
Desde o início do projeto, o arquiteto XP-MVC preocupa-se em disseminar
o seu conhecimento técnico na aplicação e no ensinamento de padrões e do
método ágil XP associado ao uso de frameworks MVC, conforme descrito na
seção 3.4, mais adiante. Qualquer membro da equipe com capacidade de
exercer estas atividades deve atuar como arquiteto XP-MVC sempre que
houver a oportunidade. O monitoramento do uso, ou não, de diversos tipos de
padrões é responsabilidade deste papel, visando à melhora constante da
qualidade, tanto da equipe quanto do produto a ser desenvolvido.
Beck (2005) relata que o XP pode ser adotado em empresas com equipes
que querem resultados rápidos e são propensos a confiar na ajuda de um
treinador externo, minimizando o impacto da adoção do XP. Essas equipes
fazem muitas mudanças rapidamente, mas elas têm o suporte de alguém com
experiência para eliminar um pouco do impacto das mudanças e acelerar o
aprendizado. Portanto, se a empresa carecer, em seu corpo operacional, de
algum conhecimento técnico que se faz necessário ao papel do arquiteto XPMVC, pode optar pela contratação de um consultor que seja especialista no
assunto, para preencher a lacuna e formar o Time Completo.
Kim (2006) considera que uma equipe sem muita experiência em
arquitetura é fraca, e necessita ser aperfeiçoada com educação e experiência.
Hoda (2010) et al. ressaltam que uma equipe ágil precisa de orientação e apoio
que devem vir desde o início de um projeto ágil, tornando-a mais confiante no
uso dos seus métodos e a encorajando na adesão contínua às suas práticas.

Refinador
As atividades dos Projetistas de Interface, Programadores e Testadores
estão agregadas a este papel que tem o foco na qualidade do produto, em
aspectos como: refinar interfaces de usuários, refatorar, melhorar o design e
escrever testes de aceitação.
Beck (2004) relata que o Testador auxilia os Programadores quando estes
ficam presos em um teste complicado e os ensinam técnicas de teste. Esta
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atividade do Testador vai tornando o Programador mais familiarizado a
escrever testes. Portanto, estes papéis foram agregados.
Por outro lado, esclarecer Histórias e refinar a interface dos usuários
também são atividades exercidas pelo Refinador. Uma vez que ele está
envolvido na construção do software, durante a atividade de programação, é
mais provável que ele sinta alguma dúvida em alguma História e também
perceba oportunidades de melhoria na interface do usuário. Dessa forma, ele
próprio exerce a atividade de esclarecer a História ou refinar a interface, que é
uma característica do Projetista de Interface.
O Refinador não se preocupa em produzir código, mas sim de melhorá-lo o
quanto ele puder.

Desenvolvedor
Este é o papel potencialmente exercido por todos.
A produção do código é a tarefa principal do time. Quando os membros
exercem a atividade de codificar, eles atuam como Desenvolvedores;
normalmente, fazendo uso da prática alterada Programação em Pares, descrita
na próxima seção.
A prática Programação em Pares deve ocorrer simultaneamente com todos
os membros, salvo situações que exijam que alguns interrompam a prática
para exercerem atividades de outros papéis que necessitem de ação imediata.
A limitação de pessoas e as iterações curtas levam à necessidade de
maximizar o time da melhor forma possível. O XP enfatiza a escrita do código
tão logo quanto possível (LATTANZE, 2005). Kim (2006) comprova que a
melhora no desempenho de um processo ajustado é dada pela concentração
nos aspectos considerados de maior importância e valor. Por essa razão, todo
o time participa como desenvolvedor para fazer com que o produto seja
entregue no prazo e qualidade desejados. Beck (2004) afirma que todos devem
contribuir com tudo que puderem para o sucesso da equipe e do projeto.
Durante o exercício como Desenvolvedor, o foco é a produção de código,
sem preocupação excessiva no design simples para não retardar o processo,
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mesmo porque nem todos podem ter a mesma habilidade em codificar de
maneira bem simples. Os Refinadores poderão tratar disso, posteriormente.
Contudo, o Desenvolvedor deve sempre estar atento na implementação
adequada dos padrões de projeto.

3.4 Práticas
Esta Subseção apresenta o conjunto de práticas montadas a partir das
existentes no XP em Beck (2004), sendo que algumas delas foram adaptadas,
outras foram criadas e outras, importadas. Estas modificações, em conjunto
com a redefinição dos papéis, visam capacitar um pequeno grupo de
profissionais

a

desenvolverem

sistemas

para

a

Web

usando,

mais

especificamente, XP e MVC. Esta seção esta assim organizada:
•

A Subseção 3.4.1, Práticas Inalteradas, descreve as práticas do XP,
dadas por Beck (2004), que não foram adaptadas na proposta.

•

A Subseção 3.4.2, Práticas Adaptadas, descreve as práticas do XP
(descrição original, dada por Beck (2004)) e as suas respectivas
adaptações (descrição alterada).

•

A Subseção 3.4.3, Práticas Criadas, introduz duas práticas idealizadas
para este trabalho, a fim de reforçar o uso e a disseminação do MVC.

•

A Subseção 3.4.4, Práticas Importadas, descreve as práticas que
foram agregadas ao trabalho, oriundas de outros métodos ágeis

A Figura 3.1 denota as práticas do XP que não foram alteradas (1) e as que
foram: adaptadas (2), criadas (3) e, por fim, importadas (4).
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Figura 3.1: Quadro-Resumo sobre as Práticas
Fonte: elaborado pelo autor

3.4.1 Práticas Inalteradas
Esta Subseção descreve as práticas do XP, dadas por Beck (2004), que
não tiveram alterações propostas.

o Práticas Primárias


Sentar Juntos: um local aberto para o time desenvolver
junto e que facilite a comunicação usando de todos os
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seus sentidos ao conversar. Contudo, também deve haver
pequenos espaços privativos em respeito ao princípio da
Humanidade.


Trabalho Energizado: o desenvolvimento de software
exige criatividade. Portanto, deve-se trabalhar apenas o
número de horas suficiente para se manter produtivo e
energizado, respeitando-se a vida pessoal dos membros
do time. Trabalhar cansado ou doente não ajuda o time.
Quando isto acontecer, deve-se respeitar a si próprio e ao
time, ficando de repouso e se sentindo bem.



Histórias: são unidades de funcionalidades descritas em
pequenos cartões pelo cliente nas quais representam
requisitos funcionais desejados e servem de base para o
planejamento em XP (SATO, 2007a). BECK (2004) sugere
tentar estimar o esforço de desenvolvimento necessário
para implementar as histórias tão logo elas sejam escritas;
isto possibilita pensar sobre como obter o maior retorno do
menor investimento.



Ciclo Semanal: planeja o trabalho da semana. No início
da semana avalia-se o progresso do release comparando o
que foi feito com o que tinha sido planejado na semana
anterior. O cliente real seleciona as histórias e elas são
divididas em tarefas nas quais os programadores as
aceitam e as estimam. Inicia com escrita de testes de
aceitação da iteração e termina com a implantação do
sistema

codificado.

Apesar

de

reconhecer

que

o

planejamento custa tempo, Beck (2004) ressalta que ele é
necessário e aconselha trabalhar na redução gradual do
percentual de tempo gasto no planejamento.


Ciclo Trimestral: cada trimestre, a equipe reflete sobre ela
mesma, seu projeto, seu progresso e seu alinhamento com
as

metas.

A

equipe

também

Identifica

gargalos

(especialmente aqueles controlados fora da equipe),
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planeja temas para o trimestre e escolhe as histórias de
valor para abordagem. A equipe foca no panorama geral,
no qual o projeto se encaixe dentro da organização, e
explicita o planejamento de um release.


Folga: inclui no plano algumas tarefas menores que
possam

ser

necessidade

descartadas,
de

para

renegociação

do

evitar

atraso

escopo.

ou

Segundo

FREIRE (2007), se o progresso de um ciclo for bom, este
tempo pode ser usado para pesquisa e para manter o
trabalho energizado.


Build Veloz: todo o sistema deve ser compilado e todos os
testes executados automaticamente em até 10 minutos.
Caso o processo não esteja automatizado, isto é o primeiro
ponto a tratar. Então, será possível compilar somente a
parte do sistema que foi alterada e, finalmente, rodar
somente os testes cobertos pela parte do sistema com
risco dado pelas mudanças feitas. BECK (2004) atenta que
qualquer palpite sobre quais partes do sistema precisam
ser compiladas e quais partes precisam ser testadas
apresenta o risco de erros não serem detectados, com
todos os seus custos sociais e econômicos. Porém, ele
considera que poder testar algumas partes do sistema é
muito melhor do que não poder testar nada.



Integração Contínua: consiste em manter o código-fonte
produzido em um repositório comum e cada par deve
integrar suas alterações ao final de cada tarefa. Isto pode
ocorrer várias vezes ao dia e, assim, proporcionar
sincronismo com todos os membros da equipe, fazendo
com que eles trabalhem com a versão mais recente do
código. Para isso, é importante que a prática Build Veloz
seja executada plenamente.



Design Incremental: implica que o design deve ser feito
diariamente e próximo de ser aplicado, para aperfeiçoar
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sua eficiência e valor, evitando que o custo das mudanças
cresça muito e rapidamente, gerando sistemas com design
deficiente, frágeis e difíceis de mudar. A implementação
deve ter o mínimo da complexidade e flexibilidade
necessárias para atender às necessidades de negócio
atuais e ser apoiada por ciclos curtos de desenvolvimento
com testes automatizados e refatorações.


Desenvolvimento

Orientado

por

Testes:

todo

o

desenvolvimento é dirigido por testes automatizados. De
acordo com Bassi Filho (2008), eles servem para
assegurar que as novas funcionalidades não introduzam
erros no código antigo. Para evitar perda de horas quando
se está programando, Beck (2004) aconselha programar o
teste primeiro, pois isso deixa mais claro o que deve ser
feito a seguir: seja escrever outro teste ou fazer o teste
falho passar a funcionar.

o Práticas Corolário


Envolvimento Real com o Cliente: os representantes das
pessoas cujas vidas e negócios são afetados pelo sistema
devem integrar o time.

O cliente deve entender as

necessidades do negócio e conhecer os verdadeiros
usuários do sistema para dar suporte ao desenvolvimento.
A ausência de um cliente real ou de um que o represente,
conduz:

(1)

ao

desperdício

de

funcionalidades

desenvolvidas que não são usadas, (2) à especificação de
testes que não refletem os critérios de aceitação real e (3)
à perda da chance de construir relacionamentos reais entre
as pessoas com as mais diversas perspectivas do projeto.


Implantação Incremental: trata mais especificamente de
desenvolvimento de sistemas que substituem sistemas
legados.

O

processo

de

transição

deve

ser

feito
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gradualmente, deixando os dois sistemas funcionando em
conjunto e de maneira segura.


Continuidade da Equipe: equipes eficientes continuam
trabalhando juntas. Há uma tendência em grandes
organizações de considerar as pessoas como objetos,
unidades de programação plugues-compatíveis, ou seja,
são trocadas de projetos diversas vezes para manter a
utilização alta. No entanto, o valor em software é criado
não apenas com o que as pessoas sabem ou fazem, mas
também por seus relacionamentos e conquistas juntas.
Ignorar o valor das relações e confiança apenas para
simplificar problemas de alocação é uma falsa economia.
Em pequenas organizações não há esse problema, pois há
somente um time.



Redução de Equipe: à medida que o time vai se
aprimorando no projeto aumentando sua capacidade de
produção e, consequentemente, reduzindo a carga de
trabalho, o time mantém a carga e vai liberando os
membros para integrar novos times. Com isso, tende-se a
eliminar o desperdício e ajudar a organização a resolver
novos problemas.



Código Compartilhado: qualquer membro do time pode
alterar qualquer parte do código a qualquer momento. O
time é responsável por qualquer parte do sistema e não um
indivíduo. Cada par deve estar atento a possíveis
melhorias no código para simplificá-lo.



Código e Testes: somente o código e os testes são
artefatos mantidos pelo time. Clientes pagam pelo que o
sistema faz hoje e o que o time pode fazer do sistema
amanhã. Quaisquer artefatos que contribuam para estas
duas fontes de valores são elas próprias valiosas.
Documentação que se desatualiza ou gera dependência
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significa esforço duplicado, portanto é desperdício. A
principal forma de comunicação no XP é a conversa.


Repositório Único de Código: todo o código deve estar
contido em um único repositório. Versões concorrentes do
mesmo código causam problemas de sincronização e
dificultam

o

entendimento

pelo

time.

Podem

ser

desenvolvidas ramificações temporárias, mas não devem
passar de umas poucas horas. Se a complexidade do
sistema necessitar de repositórios separados, o design
deve ser constantemente repensado.


Implantação Diária: o sistema deve ser implantado toda
noite. Para isso, é necessário que as práticas Build Veloz e
a Integração Contínua, dentre outras, funcionem bem. Isto
aumenta o feedback e capacita o time a reagir às
mudanças com maior velocidade.



Contrato de Escopo Negociável: contratos devem ser
escritos fixando tempo, custo e qualidade e com escopo
preciso aberto para negociações. Contratos longos podem
ser divididos em seqüência de contratos curtos e, assim,
permitir que o cliente faça correções no escopo e garantir
que o time esteja trabalhando naquilo que agrega mais
valor para o cliente.



Pague pelo Uso: o cliente paga quando usa o sistema,
valorizando o dinheiro como feedback final, possibilitando
ao cliente prever custos. Conectar fluxo de dinheiro
diretamente
informações

ao

desenvolvimento

precisas

melhorias no sistema.

e

de

oportunas

software
para

provê

direcionar
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3.4.2 Práticas Adaptadas
Nesta Subseção, são descritas as práticas que tiveram adaptações
sugeridas, dadas pela versão adaptada correspondente As descrições das
versões originais das práticas são oriundas de Beck (2004). À exceção da
prática Análise da Causa Raiz, que é prática corolária, as demais são práticas
primárias.

Time Completo

Versão Original
O Time Completo deve contar com pessoas com a habilidade necessária
para o sucesso do projeto e se sentirem pertencentes ao time, estarem juntas e
se apoiarem mutuamente no trabalho, no crescimento e na aprendizagem. O
time é dinâmico, podendo uma pessoa com determinada habilidade ser
requisitada e pertencer à equipe até que a necessidade dessa habilidade
diminua. Não há limitação de tamanho para a equipe, mas Beck (2004) ressalta
que equipes de 12 membros é o limite natural de pessoas com as quais um
indivíduo pode interagir em um dia; e equipes de 150 pessoas é o limite natural
para que um indivíduo se lembre de todos os outros no time. Ele recomenda
que os programadores sejam agrupados em equipes para evitar que eles
tenham pensamentos repartidos em projetos distintos e, assim, permitir ao
cliente receber o benefício da habilidade de todo o time quando necessário.

Versão Adaptada
Conforme mostrado na Subseção 3.3.2, Redefinição dos papéis, o time
completo foi ajustado para um número menor de papéis. Nesta adaptação, os
papéis são Colaborador, Facilitador, Desenvolvedor e Arquiteto XP-MVC dos
quais todos mantêm todas as habilidades necessárias para o desenvolvimento
do projeto. Para Beck (2004), se um conjunto de experiências ou de atitudes
torna-se importante, uma pessoa com essas experiências deve compor o time.
A habilidade para o XP e o framework MVC a ser usado como ferramenta para
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o desenvolvimento, bem como o uso de padrões, é assegurado pelo arquiteto
XP-MVC, que é o responsável pela aplicação e disseminação deste
conhecimento.

Programação em Pares

Versão Original
Toda a produção de código deve ser escrita com duas pessoas sentadas
confortavelmente em uma mesma máquina; programando, analisando,
projetando, testando e tentando programar melhor. Os pares devem ter
rotatividade freqüente e cada um deve respeitar o espaço do outro e evitar
possíveis condições de mal-estar do parceiro.

Versão Adaptada
Para agilizar a disseminação do uso do MVC e demais padrões entre os
membros da equipe de desenvolvimento, quando a codificação envolver
conhecimentos específicos da aplicação padrões, deve ser dada preferência de
formação de pares com um conhecedor e outro inexperiente no assunto, para
que o conhecedor possa auxiliar o inexperiente no aprendizado dessa
arquitetura. À medida que o desenvolvedor adquire a experiência, ele passa a
disseminá-la programando em par com os que ainda não a possuem. Esta
prática é repetida até que todos adquiram domínio sobre o assunto.
Bassi Filho (2008) afirma que a prática da programação em pares promove
a replicação de conhecimentos específicos de cada participante em vários
membros da equipe e ressalta que a seleção dos pares geralmente depende
da tarefa, da disponibilidade dos programadores e da experiência de cada um.
A Figura 3.2 mostra a evolução da programação em pares para
disseminação do MVC. A princípio, o arquiteto XP-MVC atua a prática com um
desenvolvedor aprendiz (des3). Quando o aprendiz adquirir capacitação, ele
passa para o status de especialista, e, assim, poderá programar em par com
outro aprendiz, tornando-o um especialista também. Este processo ocorre
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sucessivamente até que todos se tornem especialistas, ou seja, estejam mais
familiarizados com o uso do padrão MVC e padrões de projeto.
Preferencialmente, deve ser atribuída a responsabilidade da codificação ao
aprendiz, tendo o especialista a tarefa de acompanhá-lo. Dessa forma, ele tem
uma visão mais ampla em relação ao código que está sendo escrito, podendo
melhor observar erros na codificação e dar as orientações cabíveis ao
aprendiz.
A

transição

de

aprendiz

para

especialista

não

significa

que

o

Desenvolvedor passou de um extremo ao outro em termos de conhecimento no
uso de padrões de projeto e do MVC, ou seja, de um ignorante no assunto para
um expert. Um especialista, nesse caso, significa que ele adquiriu certo
discernimento no uso de padrões que ele implementou, a ponto de se auto
conduzir e orientar outros aprendizes no uso desses padrões. Por outro lado,
um aprendiz também já tem certo conhecimento no uso de padrões de projeto,
a ponto de assimilar com mais facilidade a orientação do especialista; se não
foi por conhecimento pré-adquirido, em função da prática Time Completo, foi
pelo uso da prática criada Treinamento Prévio, descrita mais adiante.
A prática Programação em Pares deve ser usada na produção de código e
não como instrumento de capacitação individual. A figura 3.2 mostra o fluxo da
disseminação do conhecimento no uso de padrões dada pela prática
Programação em Pares.
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Figura 3.2: Disseminação de padrões por meio da Programação em Pares
Fonte: Elaborado pelo autor
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Espaço de Trabalho Informativo

Versão Original
O ambiente de trabalho deve possibilitar a um observador ter uma rápida
ideia da evolução do projeto simplesmente caminhando por ele. Existem vários
instrumentos usados para representar as informações do projeto dentro do
ambiente, tais como notas em papel de parede, cartões com histórias em um
mural, gráficos Burn-Down, quadros brancos, entre outros. Cockburn (2007)
chama estes instrumentos de radiadores de informação. A Figura 3.3 mostra
um mural de histórias idealizadas espacialmente ordenadas.

Figura 3.3: Histórias em um quadro branco
Fonte: BECK (2004)
O ambiente de trabalho também deve prover outras necessidades
humanas. Beck (2004) ressalta que água e lanches provêm conforto e encoraja
interações humanas positivas. Além disso, ele também atenta para o fato de
que o espaço deve ser usado somente para informação importante e ativa. A
Figura 3.4 representa um espaço de trabalho da equipe.
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Figura 3.4: Espaço de trabalho
Fonte: Beck (2004)

Versão Adaptada
Nesta adaptação, o espaço de trabalho proposto por Beck (2004) sofre
uma alteração na disposição das mesas e cadeiras usadas para a
programação em pares. Ao invés dos pares se sentarem uns de frente aos
outros de forma triangular, as mesas e cadeiras são dispostas formando um
círculo ou semi-círculo com um espaço vazio dentro dele, estando os pares de
programadores de costas entre si, para facilitar a locomoção de cadeiras e
possibilitar rápida visualização da tela do computador e comunicação verbal
entre os desenvolvedores. O objetivo é fazer com que um desenvolvedor que
estiver programando em par possa atender a uma solicitação de suporte de
outro par de desenvolvedores com o mínimo esforço e manter os membros
próximos o suficiente para que possam discutir soluções simples e imediatas
para eventuais dúvidas surgidas durante as atividades de codificação. Esta
adaptação permite ao Arquiteto XP-MVC atender as dúvidas de implementação
relativas ao MVC de maneira mais ágil, durante a codificação, ou qualquer
outro tipo de ajuda por qualquer outro membro. As condições de higiene,
espaço e o respeito individual das diferenças entre os pares de programadores,
conforme proposto por Beck (2004), devem ser respeitadas.
Beck (2004) relata que um observador interessado deve estar apto a
caminhar no espaço do time e obter uma ideia geral de como o projeto está
avançando em 15 segundos. Contudo, pode não haver, também, paredes ou
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outras condições que permitam pendurar os quadros informativos no espaço
alocado para a equipe, até mesmo a chegada de um observador interessado
ao local pode ser inviável, dada a distância ou o esforço para se chegar. Para
tanto, esta dissertação sugere o uso de arquivos eletrônicos (planilhas
eletrônicas, documentos de texto, dentre outros) ou mesmo a criação ou uso de
aplicações específicas para este fim, muitas delas gratuitas, tais como o XPlanner. Atualmente as empresas, mesmo as pequenas, dispõem de um
microcomputador para cada um de seus colaboradores e, em geral, com todos
conectados numa rede interna. Isto facilita o acompanhamento do projeto
remotamente, suprindo a ausência de locais para se pendurar os quadros.
A Figura 3.5 mostra a nova disposição das mesas e cadeiras.

Figura 3.5: Redisposição das mesas
Fonte: elaborado pelo autor

Análise da Causa Raiz

Versão Original
Esta prática tem o objetivo de identificar o defeito e sua causa para que o
mesmo tipo de erro não ocorra novamente. O processo para responder a um
defeito consiste em escrever um teste automatizado que o demonstre e um
teste unitário que o reproduza no menor escopo possível. Então, deve-se
proceder para resolver o problema e passar nos testes. Por fim, descobrir por
que o defeito surgiu e como ele passou despercebido. Esta prática propõe que
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cinco perguntas sejam feitas para o por quê do defeito ter surgido e, então,
encontrar as pessoas que se situam no coração do problema e tratar para que
este erro em particular não mais ocorra.

Versão Adaptada
Nesta adaptação, além das atividades originais desta prática, o mau uso ou
a ausência indevida de aplicações de padrões de projeto também são
observados e tratados para evitar que ocorram novamente. Para reforçar o uso
adequado de padrões de projeto, o Arquiteto XP-MVC investiga os códigos
implementados em busca do mau uso deles, seja pela sua ausência, no qual
deveriam ser implementados, ou da existência de anti-padrões. Na ocorrência
de qualquer um desses fatos, o Arquiteto XP-MVC se reúne com o par
responsável pelo código e o orienta como o uso dos padrões deveria ser
aplicado, por meio da prática Treinamento Prévio, evitando que isso possa
ocorrer novamente por falta de habilidade técnica dos desenvolvedores. Para
Fowler (2004), para um bom domínio dos padrões, não basta apenas conhecer
as soluções, mas saber quando usá-las e como alcançá-las.

3.4.3 Práticas Criadas
As práticas citadas nesta Subseção, em conjunto com as práticas alteradas
do XP, compõem o grupo das práticas que objetivam promover e otimizar a
disseminação do uso do MVC entre todos os membros da equipe.

Planejamento XP-MVC
Esta prática sugere que seja feita uma reunião no início do projeto
especificamente para uma auto avaliação técnica da equipe em relação ao uso
do método XP e qual framework MVC mais apropriado como ferramenta de
desenvolvimento.
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Com base nesta avaliação, o time define como as práticas criadas
Programação em Pares e Treinamento Prévio serão conduzidas durante o
desenvolvimento; por exemplo, como devem ser formadas as primeiras duplas
e que tópicos devem ser abordados no treinamento, respectivamente, a fim de
melhorar a qualidade técnica de cada membro de maneira mais eficaz.
A Figura 3.6 ilustra, na forma de um diagrama de caso de uso, a relação
que a prática criada Planejamento XP-MVC tem com as práticas criadas
Programação em Pares e Treinamento Prévio.

uc Relacionamento das Práticas Criadas

definir Programação em
Pares
«include»
Planej ar XP-MVC
Arquiteto XP-MVC
«include»
v erificar necessidade de
Treinamento Prév io

Figura 3.6: Relação entre as práticas criadas
Fonte: elaborado pelo autor

A prática Planejamento XP-MVC também pode ser exercida a cada
iteração para definir que padrões poderiam ser aplicados e quais seriam os
pares que os implementariam, se houver a necessidade.
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Par Assistido
Apesar do conhecimento recém-adquirido pelos aprendizes de MVC,
durante a programação em par entre um ex-aprendiz e o aprendiz, podem
ocorrer dúvidas sobre implementação em algumas situações. Neste caso, o par
solicita ajuda ao time para ver se algum membro possa sanar o entrave de
maneira rápida. A ideia é não perder muito tempo tentando resolver a situação
ou deixar a dúvida para a próxima Reunião em Pé, prática importada descrita
na próxima subseção, caso a solução seja necessária para o andamento da
tarefa que está fazendo e dependa dela concluída para tratar as outras tarefas
da história.
Quando dúvidas durante a implementação de padrões de projeto
ocorrerem, o arquiteto XP-MVC deve ser solicitado a interromper o que está
fazendo (por exemplo, programando em par com outro aprendiz) e sentar junto
ao par para, em conjunto, encontrarem uma solução. A Figura 3.7 ilustra o
arquiteto XP-MVC deslocando-se de onde estava (no caso, programando em
par com outro aprendiz) para atender às dúvidas de um par. As mesas devem
ser dispostas em círculo e as cadeiras no interior dele na codificação em pares,
a fim de facilitar o deslocamento e a comunicação entre pares tanto do
arquiteto XP-MVC quanto de qualquer outro membro da equipe, conforme
proposto na prática adaptada “Espaço de Trabalho Informativo”.

Figura 3.7: Par Assistido com o Arquiteto XP-MVC
Fonte: elaborado pelo autor
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Treinamento Prévio
Esta prática objetiva instruir um ou mais membros do time com pouco ou
nenhum conhecimento nos conceitos básicos do XP e do MVC.
Apesar das práticas do XP, tais como a Programação em Pares e a Código
Compartilhado, promoverem a disseminação do conhecimento entre o time,
elas não devem ser usadas para equalizar o conhecimento de alguém que
ainda não conhece nada ou muito pouco sobre o assunto. Isso geraria em
perda de tempo de um parceiro explicando ao outro os princípios básicos de
implementação do MVC e padrões de projeto quando estiverem atuando na
prática Programação em Pares ou explicando-o sobre um código já
implementado, quando estiverem praticando Código Compartilhado ou Design
Incremental, por exemplo. Além disso, poderia ocorrer de a mesma explicação
ser dada a outro membro com a mesma deficiência técnica.
Para não comprometer o ritmo de desenvolvimento, o Arquiteto XP-MVC
promove, sempre que julgar necessário, um treinamento prévio para instruir os
membros que tiverem alguma dificuldade técnica sobre os assuntos que serão
abordados na próxima iteração, como por exemplo, algum padrão de projeto.
Dessa forma, explica-se sobre o assunto uma única vez e elimina o tempo
gasto destas explicações durante as atividades das demais práticas. No
entanto, o treinamento baseia-se exclusivamente em XP e MVC, pois as
demais habilidades para o sucesso do projeto já foram contempladas na prática
adaptada Time Completo. Sendo assim, 30 minutos a duas horas de
treinamento são suficientes.
Sato (2007a) adotou uma fase de treinamento em um projeto cuja equipe
tinha uma diferença muito acentuada de experiência.

3.4.4 Práticas Importadas
As duas práticas importadas, descritas abaixo, auxiliam o Arquiteto XPMVC em suas atribuições, por intensificar a comunicação e a sua aproximação
entre os membros da equipe. SATO (2007a) também as usou nos projetos XP
que apresentou em sua dissertação, elas foram obtidas dos métodos Scrum e
Crystal.
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Reunião em Pé
Esta é uma prática usada diariamente em Scrum da qual a equipe se reúne
informalmente para avaliar seu progresso SCRUM ALLIANCE (2011), da qual
cada membro do time responde sobre o que fez ontem, o que pretende fazer
hoje e quais problemas impedem seu progresso. Esta reunião é feita em pé e
deve durar até 15 minutos.
Ao longo de um dia de codificação, alguns membros podem deparar com
dificuldades na codificação em que não tiveram a oportunidade de saná-las
com a prática Par Assistido por algum motivo; seja pela ausência de um
Arquiteto XP-MVC ou que, apesar de sua assistência ter sanado o problema, a
solução não tenha ficado muito clara para o par. Com esta prática, este
problema é levantado e, desta forma, um Arquiteto XP-MVC combina um
Treinamento Prévio com o par para tentar esclarecer suas dúvidas antes de
iniciarem as atividades de codificação.
SATO et al. (2007b) ressaltam que esta prática provê um status diário e
atual referente ao projeto, reforçando o compromisso compartilhado da equipe.

Retrospectivas
Prática originária da família Crystal, o time se reúne ao final de cada
iteração a fim de avaliar o processo de desenvolvimento, discutir as lições
aprendidas com a experiência e planejar as mudanças para o próximo ciclo,
tendo como foco mais comum de discussão as seguintes reflexões: “O que
funcionou bem?”, “O que pode melhorar?” e “Quais problemas nos
preocupam?”; gerando ao final da reunião um conjunto de ações para a
próxima iteração, baseadas por suas prioridades (SATO, 2007a, apud 71).
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO XP ADAPTADO

4.1 Introdução
A proposta descrita na seção anterior foi aplicada a um projeto real de
desenvolvimento de software. Para maior clareza da aplicação da proposta
neste projeto, as palavras que referenciam os padrões, as práticas alteradas,
criadas e importadas, bem como os papéis redefinidos, estão destacadas em
negrito.
O projeto conta com um time de quatro pessoas (dois analistas de sistemas
.NET e dois arquitetos de software JAVA) cujas habilidades somadas compõem
a qualificação necessária para o desenvolvimento, seguindo a prática adaptada
Time Completo.
O processo de desenvolvimento usado é baseado no método ágil XP,
seguindo toda a sua filosofia, valores, princípios e práticas, nas quais é
fundamentado, e pelas adaptações do XP propostas nesta dissertação.
As atividades de desenvolvimento do projeto (planejamento, análise,
projeto, codificação, testes e implantação) ocorreram simultaneamente a cada
iteração, para a entrega de um release; conforme Shore (2008), ao descrever
que no XP há muito por fazer paralelamente e que as equipes de XP
desempenham quase todas as atividades de desenvolvimento de software
concomitantemente.
A empresa não dispunha de uma sala exclusiva para o projeto. Com isso,
os membros da equipe foram redirecionados a uma região no canto da sala e
dispuseram as mesas conforme a prática alterada Espaço de Trabalho
Informativo. O quadro branco foi substituído por uma aplicação Web que
demonstra o andamento do projeto como um todo e do release atualmente em
desenvolvimento. A aplicação possui relação de todas as histórias, relação dos
interessados e a situação das histórias que compõem o release em
desenvolvimento e suas respectivas tarefas. Esta aplicação visa facilitar o
acompanhamento do projeto por parte do Facilitador, responsável pelo
cadastro das informações nela contidas, e dos demais interessados. O Time
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Completo fez uso de um tempo adicional, concedido pela gerência sênior da
empresa para o desenvolvimento dessa aplicação, pois ela serviria para
controle de outros projetos. A Figura 4.1 mostra uma tela dessa aplicação que
disponibiliza dois gráficos, um de acompanhamento do projeto e o outro de
acompanhamento do release, em estágio final de desenvolvimento, com todas
suas histórias concluídas.

Figura 4.1: Gráficos de Acompanhamento do Projeto PID
Fonte: aplicativo Web desenvolvido pela equipe para a Gestão do Projeto
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4.2 Descrição Sumarizada do Projeto

O projeto escolhido para desenvolvimento foi um SIG (Sistema de
Informações Gerenciais), para gestão do patrimônio intelectual da empresa. O
SIG permite a gestão da capacitação técnica profissional e acadêmica de seus
colaboradores,

cuja

denominação

é

PID

–

Programa

Individual

de

Desenvolvimento.
O PID é projetado para uso na intranet e disponível a todos os
colaboradores com permissões de escrita e consulta distintas identificadas
pelos logins. Dentre as funcionalidades do PID, os principais cadastros e
consultas são:
•

Curso: contém os cursos considerados relevantes para a empresa.

•

Categoria de Curso: agrupa os cursos por categorias

•

Instituição: representa as instituições de ensino referenciadas nos
certificados inseridos no sistema.

•

Ação: representa as indicações de curso dadas pelo Gestor ao dado
colaborador.

•

Certificado: contém os certificados de conclusão de curso pelos
colaboradores vinculados a uma ação.

O projeto também prevê alguns relatórios gerenciais que seriam levantados
no decorrer do desenvolvimento.
Com base nos levantamentos, o Time Completo projetou o Modelo de
Domínio da aplicação, do qual serviu de base para a elaboração do Diagrama
Entidade-Relacionamento (DER), ilustrado pela Figura 4.2. Foram omitidas as
classes de domínio provindas da integração com outros sistemas.
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uc Modelo de Domínio

Obtém

-

matricula: int

+

IndicarCurso() : void

Instituicao

Certificado

Colaborador
1

*

-

data: int

Fornece
*

Indicado para

1
Curso
*

+

IndicarCurso() : void

nome: char

*
referido por

*

Gestor

1

-

-

nome: int

Agrega informação
para o Banco de
Talentos.

GFD
+
+

ValidarCurso() : void
IndicarCurso() : void

Gestor avalia necessidades da
sua área ou de um colaborador
subordinado e indica cursos.

GFD valida curso informado pelo
Colaborador por meio do sistema, após
entrega da documentação que comprova a
conclusão de curso.

Figura 4.2: Modelo de Domínio
Fonte: projeto PID

4.3 Auto-Organização do Time Completo no Desenvolvimento
Na fase inicial, as reuniões de levantamento das histórias com o cliente
compuseram o Escopo e a lista de Histórias da aplicação, feitas por dois
integrantes. Estas reuniões possibilitaram a ambos uma maior proximidade
com o cliente, criando um relacionamento mais espontâneo, melhorando a
comunicação; além de adquirirem bom domínio sobre o negócio, capacitandoos e os qualificando ao papel de Colaboradores.
O Time Completo fez uso da prática criada Planejamento XP-MVC e
definiu as ferramentas e linguagens de programação que seriam as mais
apropriadas, levando em consideração sua capacitação técnica, o escopo do
projeto e a aplicação do padrão MVC e de outros padrões dos quais julgassem
conveniente implementar. Nesta prática, ficou definido que:
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1. O dispositivo de armazenamento dos dados da aplicação seria o SGBD
(Sistema Gerenciador de Banco de Dados) SQL Server 2005.
2. Para implementação do software, foi usado o Eclipse Galileo IDE
(Integrated Development Environment) em conjunto com o JDK (Java
Development Kit); seguindo, portanto, as especificações da linguagem
Java (JSE, JME e J2EE).
3. Para o Mapeamento Objeto-Relacional foi usado o Hibernate, uma
ferramenta de boa aceitação entre os desenvolvedores de sistemas
orientados a objetos.
4. O framework MVC foi o JSF 1.2 (Java Server Faces).
5. A plataforma para construção foi o JBoss Seam 2.1.1. O Seam É uma
plataforma para construção de aplicações ricas para internet, ela integra
tecnologias

como

Asynchronous

JavaScript

and

XML

(AJAX),

JavaServer Faces (JSF), Java Persistence (JPA), Enterprise Java
Beans (EJB 3.0) e Business Process Management (BPM) em uma
solução unificada que contém todos os componentes necessários para
construir sistemas Web totalmente funcionais.
As razões que levaram a essa definição foram baseadas no fato de que
dois dos integrantes detinham bom conhecimento dessas ferramentas e do uso
de padrões aplicados no JSF, o que os qualifica como Arquitetos XP-MVC.
Além disso, havia o fato de que o PID seria integrado com um sistema
desenvolvido pela mesma equipe e usando as mesmas especificações
técnicas, exceto pelo fato que nesse sistema o SGBD usado foi o Oracle 10g.
Outro aspecto considerado foi a preferência às ferramentas de código aberto,
que são gratuitas e, por essa razão, minimizam o custo.
As subseções seguintes descrevem o processo de desenvolvimento da
primeira iteração do primeiro release do PID. Esta primeira iteração teve o uso
mais intenso do processo proposto por esta dissertação, pois o esforço de
aprendizagem do método XP e do processo do XP adaptado proposto nesta
dissertação, além das ferramentas e aplicação de padrões, foi maior. Por esse
motivo, a descrição do experimento será embasada nesta iteração. Estas
subseções estão agrupadas pelas atividades de desenvolvimento do XP,
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definidas por Shore (2008). Apesar do uso do XP como método de
desenvolvimento, em cada Subseção, serão descritas as ocorrências que
tenham relevância com a proposta do documento, a saber, as práticas
alteradas do XP, as práticas criadas, as práticas importadas e as atuações dos
membros do Time Completo nos papéis redefinidos do XP (Colaborador,
Facilitador, Refinador, Arquiteto XP-MVC e Desenvolvedor).

4.3.1 Planejamento
Seguindo o proposto por Shore (2007), nesta fase, para o início do
desenvolvimento, o Time Completo considerou os seguintes aspectos: o
processo para desenvolvimento é de caráter experimental, a habilidade para
uso das ferramentas ainda seria disseminada e o desenvolvimento teria maior
atenção ao uso de padrões cujos conhecimentos variam de um membro para o
outro. Com isso, o Time Completo propôs aos clientes, durante as práticas do
XP Histórias, Folga e Ciclo Semanal, que o escopo para o primeiro release
fosse pequeno, uma vez que o prazo desejável para sua entrega era de três
semanas. Dessa forma, ficou acordado que o release teria três iterações e
contemplaria as histórias Cadastrar Curso, Cadastrar Categoria de Curso,
Login, Cadastrar Instituição e Cadastrar Ação, que são funcionalidades que,
segundo o cliente, agregam mais valor para a primeira versão do produto. A
primeira iteração contemplava as histórias Login, Cadastrar Curso, Cadastrar
Categoria de Curso e Cadastrar Ação e teria duração aproximada de duas
semanas.
Durante o Planejamento XP-MVC, além da definição das ferramentas e
técnicas que seriam abordadas no desenvolvimento, o Time Completo
também definiu a forma como seria conduzido o processo de desenvolvimento
em relação às práticas e papéis propostos por esta dissertação. O autor
detinha conhecimento sobre o XP, os arquitetos de software Java conheciam
as ferramentas que seriam usadas e todos tinham sugestões de aplicações de
padrões.
Sendo assim, o papel de Arquiteto XP-MVC seria atuado por qualquer
membro sempre que houvesse a oportunidade: o autor faria este papel para
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ajudar o Time Completo a usar e entender XP durante o início do processo de
adoção do método e para garantir a aplicação do processo proposto por esta
dissertação; os arquitetos Java assumiriam o papel de Arquiteto XP-MVC na
condução do uso do framework JSF e outras ferramentas relacionadas ao
Java, tais como Hibernate e JBoss Seam; e, de modo geral, todo membro
estaria atento às oportunidades de uso de padrões e, dessa forma, atuando
também no papel de Arquiteto XP-MVC. Atento a essas oportunidades, o
autor sugeriu o uso do padrão Idiomas no desenvolvimento, para agilizar a
disseminação do conhecimento do framework usado e alinhar as formas de
codificação neste framework, por meio de referência dada pelos Arquitetos
XP-MVC experientes nesta ferramenta. Na função de Facilitador, um
integrante do par que concluir uma implementação de uma história se
encarrega de atualizar a informação na aplicação de Acompanhamento de
Projeto.
A arquitetura está baseada no MVC e como todos estão orientados a
atuarem como Arquiteto XP-MVC, dois deles sugeriram o uso de dois padrões
de projeto na camada de modelo:
•

padrão Serviço (Service): classes que contém lógica de negócio, mas
que não pertencem a nenhuma Entidade ou Objetos de Valores. Essas
classes não guardam estado, sendo que toda chamada a um mesmo
serviço, dada uma mesma pré-condição, deve retornar sempre o mesmo
resultado.

•

padrão DAO: classes responsáveis pelo acesso centralizado aos dados
da aplicação, evitando que o código acesse os dados de diferentes
locais. A equipe optou por este padrão para a manutenção dos dados
(inserção, exclusão, modificação), para prover métodos de busca de
dados persistidos e para listar dados de várias formas. Assim, além do
acesso aos dados ficar encapsulado e facilitar a manutenção, é possível
testar o acesso aos dados isoladamente, separado do restante da
aplicação. Uma discussão sobre o uso do DAO com Hibernate pode ser
visto em Stackoverflow (2012).
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A Figura 4.3 mostra como ficou a separação das camadas do MVC e,
dentro da camada Modelo, as classes agrupadas nos pacotes de Serviço, DAO
e Entity, responsáveis pelas regras de negócio, acesso a dados e Mapeamento
Objeto-Relacional, respectivamente.
w eb Camadas
Visão
WebPage1

Controlador

action

Modelo
serv ico

DAO

Entity(JPA)

Figura 4.3: Estrutura dos Pacotes nas camadas do MVC
Fonte: projeto PID

Conforme mostrado na Figura, os objetos Controladores acessam as
classes de Serviço, das quais estão mapeadas as regras de negócio e
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validação, e as classes DAO que são as únicas que acessam as classes de
entidades para a persistência. A recuperação dos dados é feita diretamente do
DAO sobre o banco de dados. Dessa forma, as classes controladoras tratam
apenas

dos

dados

enviados

pelo

usuário,

delegando

as

demais

responsabilidades para as classes DAO e de Serviço, facilitando o
entendimento e a manutenção do código, bem como seu desacoplamento.
Para manter o Time Completo informado e fornecer dados sobre o
andamento do projeto para o membro que estiver sendo o Facilitador, foi
usada a prática importada Reunião em Pé.

4.3.2 Análise
Seguindo o proposto por Shore (2008), esta fase contou com a presença
do cliente para determinar o que o software deve fazer, descobrindo os
requisitos. O cliente não podia ficar o tempo todo dedicado ao projeto. Portanto,
em sua ausência, um Colaborador exercia seu papel.
Concluído o escopo do primeiro release e definidas as iterações junto ao
cliente, o Time Completo passou a analisar as histórias para implementá-las
de acordo com o Planejamento XP-MVC. Com o suporte do cliente e do
Colaborador, as histórias tiveram as seguintes tarefas definidas: para a
história Login seria implementar grupos de usuários e suas permissões de
acesso; e para as histórias Cadastrar Curso, Categoria de Curso e Ação,
implementar as interfaces para inserção, exclusão, edição e consulta.
Os Refinadores não viram complexidade para cadastrar curso e categoria
de curso, o Login, apesar do controle de acesso e da segurança, foi usado um
template utilizado em outros projetos. O que apresentou maior complexidade
nesta iteração foi o cadastro de ação, pois ele seria usado pelos avaliadores
(grupos de gestores da empresa, responsáveis por solicitar cursos aos seus
colaboradores subordinados). Ele teria também uma interface com outro
sistema da empresa, o ponto Web, para relacionar os subordinados do
avaliador, bem como seus respectivos perfis técnicos para auxiliar o avaliador
nas escolhas de quais farão determinado curso.
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Então os clientes, junto com os Refinadores, criaram testes de usuários ao
mesmo tempo em que os implementavam, usando a linguagem comum no
projeto e no código definida no Planejamento XP-MVC, para o cadastro de
ação. Os clientes, e algumas vezes os Colaboradores, trabalharam junto com
os Refinadores para definirem com seria a interface de usuário para a história.
Todo esse processo ocorreu de forma simultânea, pois os Refinadores
acumulam os papéis de programador, testador e projetista de interface, o que
contribuiu para agilizar o processo e disseminar as técnicas destes três papéis
para os menos experientes, que muito observavam e, algumas vezes, até
davam sugestões.
A Figura 4.4 representa a interface para inserção de curso no PID, que foi
definida durante a fase de análise. Por meio do uso do padrão Composite
View, por meio da árvore de componentes do JSF, foi possível reusar a Visão
também para editar um curso. Este mesmo recurso de reúso de páginas
XHTML também foi aplicado no cadastro de categoria de curso, do qual o par,
por meio do uso do padrão Idiomas usou a implementação para a Visão
Cadastrar Curso como referência, implementado no framework JSF pelos
arquitetos XP-MVC.

Figura 4.4: Visualização da tela EditarCurso.XHTML
Fonte: projeto PID
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4.3.3 Projeto e Codificação
Esta fase é a que mais caracteriza a aplicação da proposta desta
dissertação, pois, além do XP dar maior importância à fase de codificação, é
aqui que fica mais evidente o uso do padrão MVC e de demais padrões,
conforme proposto. Por essa razão e por essa proposta abordar com maior
destaque a aplicação desses conceitos, esta Subseção descreve o
experimento com maior riqueza de detalhe.
Foi tomado como parâmetro para a demonstração do experimento a
história Cadastrar Curso, por ela ser uma das mais simples e conter todos os
conceitos abordados nesta dissertação. Alguns trechos de código foram
retirados do PID a fim de facilitar o entendimento sobre o uso do MVC e de
alguns padrões de projeto que foram aplicados.
Definida a estrutura para a construção do PID, as classes do Modelo e
Controlador, bem como as páginas da Visão, foram sendo implementadas em
seus respectivos pacotes. A Figura 4.5 mostra a estrutura de pacotes e pastas
com seus respectivos arquivos no Project Explorer do Eclipse.
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Figura 4.5: Estrutura dos Arquivos no Project Explorer do Eclipse
Fonte: projeto PID

As pastas ou pacotes destacados com elipse possuem as seguintes
características, identificadas por uma letra colorida à direita. A estrutura dos
pacotes, dos quais agrupam as classes de acordo com a camada MVC
correspondente e dos padrões Service e DAO, foi implementada no
framework JSF sob orientação dos Arquitetos XP-MVC, por meio da
Programação em Pares: Os aprendizes tornaram-se especialistas e
adquiriram autonomia e segurança para criar as Visões e as classes de
Modelo e de Controlador, dentro de seus devidos pacotes
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•

M:

representa

os

componentes

do

Modelo.

No

pacote

br.gov.sp.prodam.pp9731.entity estão as classes do Mapeamento
Objeto- Relacional (ORM – Object Relational Mapping) que representam
as tabelas no Banco de Dados. Elas foram geradas pelo Hibernate
durante uma Programação em Pares entre um especialista e um
aprendiz. Por padrão, o Hibernate gera as classes mapeadas com os
mesmos nomes de suas tabelas referenciadas. Assim, a classe
Curso.java representa a tabela Curso mapeada. No Planejamento XPMVC ficou definido que o pacote br.gov.sp.prodam.pp9731.dao, na qual
o padrão DAO está aplicado, os nomes das classes teriam o nome do
ORM a que referenciam seguido do sufixo “DAO”, por exemplo
CursoDAO.java. O mesmo acontece com a camada de Serviço, por
exemplo CursoService.java.
•

V: representa os componentes da Visão. Na pasta Sistemas Web/pid,
estão as páginas com extensão .xhtml, que representam as Visões do
PID.

•

C:

representa

os

componentes

do

Controlador.

No

pacote

br.gov.sp.prodam.pp9731.action estão os Backing Beans que, de acordo
com o Planejamento XP-MVC, tem seus nomes dados pela ORM
referenciada, seguido pelo sufixo Action. Na pasta WEB-INF há o
arquivo faces-config.xml, no qual o FacesServlet atua como Front
Controller, mapeando a requisição para o recurso necessário.

A seguir, é descrito como as camadas de Modelo, Visão e Controlador
foram desenvolvidas pelo Time Completo para a primeira iteração, seguindo a
orientação para desenvolvimento descrito por esta dissertação.
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4.3.3.1 Modelo
Com o banco de dados SQL Server gerado a partir do DER, um Arquiteto
XP-MVC atuou como especialista na prática Programação em Pares com um
membro da equipe sem experiência, que atuou como aprendiz, orientando-o
na geração das classes de mapeamento objeto-relacional (ORMs) usando o
Hibernate. Mais tarde, quando surgiu a necessidade de gerar mais algumas
dessas classes, este membro, que havia atuado como aprendiz na primeira
geração das classes, agora atuava como especialista na Programação em
Pares orientando o seu par aprendiz. Contudo, ainda pouco experiente, foi
necessária a prática Par Assistido porque o especialista teve alguma
dificuldade em gerar novas classes com outras já existentes, pois isso requer
alguns procedimentos diferentes de quando não há nenhuma classe gerada.
As

classes

ORMs

ficaram

agrupadas

no

pacote

br.gov.sp.prodam.pp9731.entity. O uso do padrão de projeto DAO (Data
Access Object) foi aplicado e classes DAO foram criadas para unificar o acesso
aos dados da aplicação e evitar que o código acesse os dados em diferentes
locais, aumentando o acoplamento e dificultando a manutenção. As classes
DAO, portanto, são as únicas a acessar as classes de Entidades, que
representam as tabelas do banco de dados. Todo esse cuidado em deixar o
DAO como único acesso ao banco de dados foi passado durante o
Planejamento XP-MVC.

4.3.3.2 Visão
O JSF implementa o padrão Composite View na Visão usando
componentes JSF, que são as páginas XHTML. No PID, foi usado o recurso
Facelets. As primeiras páginas XHTMLs criadas foram com a participação dos
Arquitetos de Software Java que detinham conhecimento sobre a tecnologia
Facelets. Portanto, eles eram os Arquitetos XP-MVC atuando como
Especialistas na Programação em Pares, treinando Aprendizes na
implementação das Visões e uso do padrão de projeto Composite View, por
meio da integração dos componentes de interface dada pela estrutura de
árvore de componentes do framework JSF.
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A Figura 4.6 mostra como é a árvore de componentes da Visão
EditarCurso.xhtml da interface que foi definida durante a fase de análise.

Figura 4.6: Árvore de Componentes da Visão EditarCurso.xhtml
Fonte: projeto PID
O Aprendiz da Programação em Pares feita para a construção da Visão
Cadastrar Curso atuou como Especialista na Programação em Pares para a
construção da Visão Cadastrar Categoria de Curso, a fim de disseminar a
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forma como construir as Visões. Durante a Programação em Pares, o padrão
Idiomas foi freqüentemente aplicado para facilitar a padronização do código e
alinhar as formas de implementação específicas do framework JSF. Os mais
experientes na ferramenta, atuando como Arquitetos XP-MVC, além de
ensinarem o uso da linguagem, transmitiam dicas e truques, tais como teclas
de atalho e sintaxe (padrão Idiomas), que facilitaram as atividades durante a
programação. Esta técnica foi usada na construção de todo o projeto.
Na Figura 4.7, estão recortados dois trechos de código que demonstram a
aplicação do padrão de projeto Composite View na construção da primeira
Visão, denominada EditarCurso.xhtml, para a história “Cadastrar Curso”, do
qual caracteriza a estrutura de árvore de componentes do JSF.

.
.
.
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Figura 4.7: Trecho de Código da Visão EditarCurso.xhtml
Fonte: projeto PID

Como

demonstração

ao

uso

do

MVC;

na

linha

61,

a

tag

<a:commandButton é similar a um botão do tipo submit do HTML. A diferença é
que, no seu atributo action, a instrução “#{cursoAction.gravar}”, na linha 62,
vincula o atributo a uma chamada do método gravar() do Controlador
cursoAction.java.
Dado o clique do botão, um evento é disparado. Um evento é uma ação
que o usuário realiza no sistema e instancia a classe ActionEvent, localizada no
pacote javax.faces.event. O framework JSF suporta o tratamento de eventos
em componentes que são tratados em uma classe Java especificada para cada
componente. Os eventos no JSF são integrados com os Backing Beans,
podendo-se relacionar um clique de botão à execução de um método no
Backing Bean. Esta relação entre Visão e Controlador, no framework JSF, foi
passado por um Arquiteto XP-MVC para dois integrantes do grupo durante um
Treinamento Prévio.
Após o Treinamento Prévio, esses dois integrantes compuseram um par
para desenvolver o Controlador para o cadastro de categoria de curso,
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enquanto que os arquitetos Java compuseram outro par para desenvolver o
Controlador para o cadastro de curso. Nos Controladores, foram feitos os
acessos às camadas de Serviço e DAO e, por serem os primeiros
Controladores a serem implementados, o par responsável pelo cadastro de
categoria de curso aguardou a implementação do par (mais experiente)
responsável pelo cadastro de curso. A ideia foi usar o código para cadastro de
curso como referência, conforme o padrão Idiomas. Mesmo assim, algumas
vezes o par recorreu à prática Par Assistido para sanar algumas dúvidas que
o impedia de prosseguir (como ocorreu no caso da anotação @name de uma
Action, que tinha a primeira letra minúscula, que é a nomenclatura padrão, e na
página XHTML a Action estava referenciada com letra maiúscula, fazendo com
que o JBoss Seam não localizasse a referência; e o par não identificava a
razão).

4.3.3.3 Controlador
A princípio, a instanciação para as classes Service e DAO foi feita usando
construtores via o recurso New. No entanto, o Arquiteto XP-MVC, atentando à
prática alterada Análise Causa Raiz, refatorou o código aplicando o uso do
padrão de projeto Injeção de Dependência, já disponível no Seam. Assim, ele
diminuiu o acoplamento entre as classes. Como isso foi observado durante a
Programação em Pares pelo próprio Arquiteto XP-MVC que escreveu o
código, não foi necessário Treinamento Prévio, ele apenas relatou o fato
numa Reunião em Pé.
A Figura 4.8 mostra um trecho de código do Controlador CursoAction.java,
o Backing Bean da história Cadastrar Curso.
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Figura 4.8: Trecho de Código do Controlador CursoAction.java
Fonte: projeto PID

A anotação @Name(“cursoAction”), na linha 25, define o nome do
componente Seam para a classe CursoAction. Ela é requerida para tornar o
Backing Bean acessível por uma Visão do JSF, conforme demonstrado na
implementação da Visão Curso.xhtml, da qual acessa o método gravar da
classe CursoAction.java.
A anotação @In(create = true), na linha 41, aplica o padrão de projeto
Injeção de Dependência. É injetada uma variável de contexto, que é uma
instância da classe CategoriaCursoDAO, no atributo categoriaDAO. Se a
variável de contexto for nula, uma instância do componente é criada pelo
Seam. Na linha 50, o mesmo princípio é adotado para a classe
CursoService.java.
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A Figura 4.9 é a implementação do método gravar() da classe
CursoAction.java. Na linha 127, o método acessa o método validarEdicao() da
classe CursoService.java, na

camada Modelo, para validar se o nome da

Categoria de Curso a ser inserido é válido.

CursoAction.java

Figura 4.9: Método gravar() do Controlador CursoAction.java
Fonte: projeto PID

Se a camada de Serviço validar a edição, a variável objetoDeEdicao, que
é um objeto

Curso, tem seus atributos atualizados com as informações

contidas na página no ato da requisição do usuário (linha 132) e irá processar
a atualização no banco de dados por meio da camada Modelo.
Como exemplo de inserção, na Figura 4.10, o método inserir(), na linha
328, acessa a camada DAO passando a variável ObjetoDeEdicao para que os
conteúdos de seus atributos sejam persistidos no banco, por meio do método
inserir() da classe CursoDAO.java, mostrado na Figura 4.11.
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CursoAction.java

Figura 4.10: Método inserir() do Controlador CursoAction.java
Fonte: projeto PID

CursoDAO.java

Figura 4.11: Método inserir() do DAO CursoAction.java
Fonte: projeto PID

Essa relação entre as páginas XHTML (Visões) e os Backing Beans
(Controladores) caracteriza o uso do padrão Strategy no framework JSF,
pois, por meio de métodos, os Controladores tomam todas as decisões,
estratégias e eventos, interagindo com o Modelo e deixando a cargo das
Visões somente os aspectos visuais, como é previsto no padrão MVC.

4.3.4 Testes
Esta fase seguiu o procedimento original da prática Desenvolvimento
Orientado por Testes, do XP. Testes unitários (ou de unidade) foram criados
para os métodos tanto da camada de Modelo quanto da camada de
Controlador para validar o funcionamento e garantir a qualidade do software
construído. Para a execução dos testes de unidade foi usado o TestNG, um
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framework específico para a linguagem Java que auxilia e padroniza a escrita
de testes automatizados, facilitando o isolamento do código de teste do código
da aplicação.
Todos tinham conhecimento sobre implementação de testes unitários, mas
alguns nunca haviam trabalhado com o TestNG. Por meio do padrão Idiomas,
foi aguardada a implementação por um Arquiteto XP-MVC de alguns testes
para servir de referência.
A Figura 4.12 mostra um trecho da Classe AcaoTest.java. Na linha 18, a
anotação @BeforeMethod faz com que o método setUp(), que instancia um
objeto AcaoService, seja executado antes de cada método de teste (indicados
por @Test). O método de teste colaboradorNaoSubordinadoDoSolicitante testa
o método subordinacao() da camada de Serviço, que deve retornar um
booleano false ao verificar que o colaborador não é subordinado do solicitante.
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Figura 4.12: Classe de Testes Unitários da Classe Ação
Fonte: projeto PID

No Planejamento XP-MVC cogitou-se o uso da ferramenta Selenium-IDE,
um

ambiente

integrado

de

desenvolvimento

para

criação

de

testes

automatizados de interface gráfica para sistemas Web que permite gravar,
editar e depurar os testes. No entanto, não havia na empresa e, por
consequência, no Time Completo, alguém com boa experiência nessa
ferramenta para atuar como Arquiteto XP-MVC na construção automatizada
desses testes. SATO (2012) relata que para testar um cenário, geralmente é
preciso fazer muito setUp, ou seja, é preciso criar diversos objetos, suas
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associações e ter a preocupação de apagá-los depois (para manter a
independência entre os testes e entre diferentes execuções do mesmo teste),
podendo gerar problemas de dependência e mais perda de tempo;
principalmente se houver dependência de um banco de dados ou de outro
sistema, que, no caso do PID, depende dos dois. Esse risco poderia
comprometer o prazo, portanto, o Time Completo optou por não automatizar
os testes de aceitação. Dessa forma, os testes de aceitação foram executados
de forma manual tanto pelos Colaboradores no ambiente de desenvolvimento
quanto pelos clientes no ambiente de homologação.
A Figura 4.13 mostra um caso de teste de aceitação do cliente para
atualização e consulta de cursos no ambiente de homologação, para
verificação e aprovação do primeiro release.

Figura 4.13: Tela de Atualização e Consulta de Cursos
Fonte: projeto PID

4.3.5 Implantação
Por fim, apesar de alguns aspectos do desenvolvimento serem novidades
para alguns membros do Time Completo, tais como o XP, o MVC e alguns
padrões, a fase da implantação do primeiro release ocorreu dentro do prazo
estipulado. As práticas do XP Build Veloz e Integração Contínua contribuíram
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para este fato, pois a cada integração dada pelos Desenvolvedores, era
verificado se não havia conflitos e se todos os testes de unidade foram bem
sucedidos; sem muita perda de tempo.

4.4 Questionário de Avaliação do Experimento
Para avaliar o experimento, foi aplicado um questionário do qual se
procurou obter especificamente a percepção em relação às diferenças do
processo que usou o XP adaptado, com outro que usou o XP original.
O questionário foi baseado na escala Likert, que segundo Malhotra (2004),
é uma escala amplamente utilizada que exige que os inquiridos indiquem um
grau de concordância ou discordância com cada uma de uma série de
afirmações (enunciados) sobre objetos de estímulo. Nesta modalidade de
medição se utilizam determinados números de alternativas, das quais o
inquirido julga um enunciado.
O questionário apresenta nove questões positivas de respostas fechadas
(pré-definidas), com uma série de cinco proposições cada, das quais o inquirido
deve selecionar uma, sendo estas: Concordo plenamente, Concordo em
grande parte, Concordo/discordo parcialmente, Discordo em grande parte,
Discordo completamente. A cotação das respostas varia de modo consecutivo,
cujos valores são: 1, 2, 3, 4, 5.
A tabela 4.1 mostra o resultado do questionário. As colunas A, B, C e D
contêm as respostas dos enunciados representadas pelos valores das
proposições. A
Coluna RM estabelece o Ranking Médio para o questionário.
A verificação quanto à concordância ou discordância das questões
avaliadas realizou-se por meio da obtenção do RM da pontuação atribuída às
respostas, relacionando à frequência das respostas dos respondentes que
fizeram tal atribuição, onde os valores menores que 3 são considerados como
discordantes e, maiores que 3, como concordantes, considerando uma escala
de 5 pontos. O valor exatamente 3 seria considerado “indiferente” ou “sem
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opinião”, sendo o “ponto neutro”, equivalente aos casos em que os
respondentes deixaram em branco.
Para o cálculo do RM utilizou-se o método de análise de escala do tipo
Likert apresentado por Malhotra (2004), que utiliza a média ponderada dada
pela soma das multiplicações do número de respostas atribuídas a uma
proposição com sua pontuação, dividida pelo número de respondentes. Logo, o
cálculo da RM é dado pela fórmula:

RM = ∑ (número de respostas x pontuação) / número de respondentes

Como exemplo do cálculo da RM, o enunciado 1 teve três respostas
“Concordo plenamente”, cuja pontuação é 5, e uma resposta “Concordo em
grande parte”, cuja pontuação é 4. Logo, RM = (3x5 + 1x4) / (3 + 1) = 4,75.

Tabela 4.1: Resultado do Questionário de Avaliação do Experimento

Fonte: elaborado pelo autor
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A Figura 4.14 mostra o percentual de escolha dessas proposições em um
gráfico de Pizza. Nota-se a predominância da proposição 5 (Concordo
plenamente), o que pode demonstrar um bom nível de aceitação da proposta.

Figura 4.14: Percentual das Proposições
Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com a tabela 4.1, o enunciado 7 teve o menor grau de
concordância. Isto pode elucidar certa falta de clareza no entendimento do
padrão de projeto Idiomas, por parte de alguns dos integrantes. Isto remete a
uma necessidade maior de instrução e orientação sobre seu uso, que pode ser
dada no Treinamento Prévio e na Programação em Pares.
Ainda de acordo com a tabela 4.1, a Figura do Arquiteto XP-MVC teve o
segundo menor grau de concordância. O resultado pode ser devido ao fato de
que todos da equipe podiam atuar como Arquiteto XP-MVC; pois, para isso,
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bastava orientar a equipe no caminho do XP e do uso de padrões. No entanto,
havia aspectos em que esta orientação era questionada. Por exemplo, quando
foi sugerido implantar o padrão Facade, alguns integrantes mostraram-se
relutantes em relação à necessidade de sua aplicação. Mais tarde, houve um
consenso que a implantação do padrão tornava-se dispensável devido à baixa
complexidade do projeto. Percebe-se que, quando o papel do Arquiteto XPMVC é posto à disposição de qualquer integrante, corre-se o risco de algumas
vezes ele ser questionado. Um Arquiteto XP-MVC contratado pela empresa
talvez ganhe mais respeito da equipe.
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5 CONCLUSÃO

5.1 Introdução
Nesta seção são apresentadas considerações finais sobre contribuições da
presente dissertação, algumas diferenças entre o que foi definido no processo
e o que foi realizado no experimento, algumas limitações e, por fim, serão
descritas algumas sugestões para trabalhos futuros, que possam superar tais
limitações ou aperfeiçoar o processo.

5.2 Considerações Gerais
Nesta dissertação, a eficiência interna e a qualificação do corpo técnico das
pequenas

empresas

desenvolvedoras

de

software

são

consideradas

instrumentos importantes para produção de sistemas Web de Informação
Gerencial de alta qualidade e baixo custo. Considerou-se que adequar o
método ágil XP no desenvolvimento por pequenas equipes usando frameworks
que implementam MVC, promove rápida capacitação dos seus membros na
aplicação correta de padrões, aumento da qualidade do software produzido e
mais eficiência interna na empresa.
Muitos trabalhos voltados à modificação do XP foram encontrados na
literatura pesquisada, alguns reforçando o uso da arquitetura, tais como os de
Nord

(2006)

ou

adaptando-o

para

um

determinado

número

de

desenvolvedores, tais como Agarwal (2008). Outros autores sugerem adotar
XP atribuindo suas práticas paulatinamente, de acordo com a evolução da
equipe e da política da empresa, se ela for conservadora; ou ainda, consertar o
XP quando ele “quebra”, conforme Wells (2011).
Com essa diversidade de propostas e sugestões, dúvidas podem surgir em
como aplicar o XP em uma empresa; seja na questão da arquitetura, no
número de pessoas para o desenvolvimento ou, até mesmo, o que consertar
quando o XP quebrar e como saber em que ele quebrou especificamente.
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Com o intuito de esclarecer algumas dessas dúvidas e incentivar a adoção
do XP para ajudar pequenas empresas de desenvolvimento de software, essa
dissertação buscou primeiramente conceitos, técnicas e ferramentas que são
reconhecidas no mercado e no meio acadêmico e que aprimoram a qualidade
do produto, tais como o uso de padrões e frameworks MVC. Além disso, foram
analisadas as limitações que as pequenas empresas possuem para se
adaptarem mais rapidamente ao constante avanço da tecnologia.
Dessa forma, propôs-se uma adaptação do XP para que as pequenas
empresas possam qualificar suas equipes nas técnicas e ferramentas
desejadas

na

fabricação

de

software,

sem

elevação

do

custo

e

comprometimento de qualidade e prazo.
Apesar de focada nas pequenas empresas, uma empresa pública de
grande porte, que desenvolve software para Órgãos Governamentais usando
método baseado em planejamento, vislumbrou a possibilidade da aplicação da
proposta para desenvolvimento de um SIG para uso interno, disponibilizando
uma equipe pequena. Ela tinha interesse no uso do XP, MVC e padrões de
projeto. O desafio, então, era qualificar a equipe no uso de padrões, usando
Java e o framework JSF, em um curto prazo. Um desafio que poderia ser
vencido com a proposta da dissertação.
Por cerca de dois meses, a equipe desenvolveu o SIG de acordo com a
estratégia proposta por esta dissertação, atuando nos papéis redefinidos e
exercendo todas as práticas propostas. Muitas observações foram feitas
durante o desenvolvimento e um questionário foi elaborado para cada membro
avaliar a eficácia da proposta.
Por fim, mesmo considerando a importância da proposta, apesar do
tamanho da equipe e sua inexperiência no uso de alguns padrões de projetos
que foram implementados, entende-se a necessidade de sua aplicação em
diferentes projetos de software, revelando como uma necessidade futura o
aprofundamento do uso da proposta em diversas situações.
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5.3 Observações e Eventos Relevantes durante o Experimento
De início, foi dada atenção especial ao framework MVC que foi usado, o
JSF. Os arquitetos de software, atuando como Arquitetos XP-MVC, mostraram
aos outros integrantes como o JSF implementa o MVC e alguns padrões de
projeto relacionados, por meio da prática Treinamento Prévio, tais como o
Front Controller que funciona baseado nos arquivos de configurações
web.xml e faces-config.xml; o padrão Singleton que assegura uma única
instância de uma aplicação Web e das classes de Ciclo de Vida, que
gerenciam todo o ciclo de vida de múltiplas requisições, pois seus estados e
comportamentos são compartilhados por todas as requisições; como é feita a
separação das partes do MVC em termos de estrutura de pacotes e pastas;
como são processadas as requisições e respostas do usuário, por meio dos
Backing Beans, dentre outros. Este treinamento mostrou-se muito proveitoso,
pois forneceu, a todos, uma visão de como o JSF implementa o MVC,
esclarecendo muitas dúvidas simultaneamente.
O Treinamento Prévio pré-qualificou os menos experientes no JSF dandolhes maior entendimento sobre a ferramenta. Com isso, evitou muitas dúvidas
que surgiriam durante a Programação em Pares, evitando o freio no avanço
da codificação. As Reuniões em Pé ocorriam a cada ciclo de oito horas de
desenvolvimento.
Concomitante a isso, durante todo o processo, que vai desde o
levantamento das histórias até a implantação, o autor coletou informações
pertinentes ao proposto por esta dissertação. Os eventos observados em
função da proposta foram anotados e estão descritos abaixo:

10 out. 2011 a 21 out. 2011:
•

Time Completo: para a montagem da equipe, o autor atuou no papel de
Facilitador para encontrar pessoas, dentro da empresa em que
trabalha, com habilidades diversas que compusessem a necessidade
técnica para a execução do projeto e interessadas em participar do
experimento por conta das técnicas aplicadas e, dessa forma, obter a
motivação desejada.
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27 out. 2011:
•

Redefinição dos Papéis: o time, composto por quatro integrantes,
analisando a proposta do trabalho, constatou que qualquer papel
poderia ser assumido por qualquer integrante. Contudo, a princípio, a
preferência de atuação nos papéis foi dada ao integrante mais
apropriado para um determinado papel; seja por sua experiência,
conhecimento ou disponibilidade de tempo para as atividades. Dessa
forma, o papel de:
o

Arquiteto XP-MVC: foi atuado por todos sempre que foi
oportuno, pois todos contavam com alguma experiência ou
conhecimento tanto no XP quanto no MVC e padrões de projeto.

o Colaborador: escolhidos os dois analistas de sistemas para o
conhecimento do negócio e levantamento das histórias com o
cliente.
o Facilitador: o autor dispunha de mais tempo que os demais para
tratar do projeto. Portanto, ele assumiria as atividades pertinentes
ao papel.
o Refinador: todos teriam atitude para melhorar a qualidade do
software quando fosse oportuno.
o Desenvolvedor: os quatros integrantes codificariam em pares,
em um esquema de rodízio.
01 nov. 2011:
•

Treinamento Prévio: um Arquiteto XP-MVC instruiu como montar a
camada de Modelo no JSF, dividindo-a em três subcamadas (Entity,
DAO e Service) com suas respectivas responsabilidades.

•

Planejamento XP-MVC: o time discutiu sobre o desenvolvimento. Um
Arquiteto XP-MVC relatou sobre a forma como o processo seria
conduzido segundo os critérios dados pela proposta desta dissertação.

•

Treinamento Prévio: Um Arquiteto XP-MVC aplicou e demonstrou os
padrões DAO e Facade (um padrão de projeto que fornece uma
interface unificada para um conjunto de interfaces de um subsistema) e
orientou o time a forma como utilizá-los.
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03 nov. 2011:
•

Planejamento XP-MVC: início da primeira iteração, dois Arquitetos XPMVC organizam a estrutura de classes dentro do padrão MVC e retiram
o padrão Facade por julgarem sua aplicabilidade desnecessária, face à
moderada complexidade do projeto.

07 nov. 2011
•

Treinamento Prévio: houve uma orientação dos Arquitetos XPMVC.sobre como implementar a estrutura de classes no JSF.

08 nov. 2011
•

Espaço de Trabalho Informativo: a disposição das mesas facilitou a
assistência dada aos pares e possibilitou uma discussão entre o grupo
sobre algumas tomadas de decisão que requeriam uma análise mais
apurada, agilizando o processo de desenvolvimento;

•

Par Assistido: os Arquitetos XP-MVC prestam assistência a um par
durante a criação das primeiras classes e métodos para estar de acordo
com a arquitetura de camadas (MVC, DAO e Service) que foi definida
para o projeto.

14 nov. 2011
•

Programação em Pares: Especialistas formam par com Aprendizes
para a implementação dos métodos dos Controladores que tratam das
requisições das Visões, tais como Listas de Cursos ou Inserção de
Categorias de Curso.

17 nov. 2011
•

Análise Causa Raiz: um Arquiteto XP-MVC investigou os códigos
implementados e detectou mau uso do padrão Injeção de
Dependências do qual houve uma referência cruzada entre uma classe
de Serviço e um Controlador. O Controlador CursoAction.java injetava
o Serviço CursoService.java e vice-versa, causando um alto
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acoplamento. O Arquiteto XP-MVC efetuou uma refatoração de larga
escala, retirando a injeção de dependência do Serviço, usando
parâmetros nos métodos para obter dados do Controlador. Ele explicou
quais as implicâncias daquela referência cruzada ao par responsável
pelo código, que foi refatorado, e como a solução foi dada, por meio do
Treinamento Prévio.
18 nov. 2011
•

Fim da primeira iteração.

21 nov. 2011
•

Retrospectiva: com o fim da primeira iteração, o Time Completo reflete
sobre ela com as seguintes discussões:
o O que funcionou bem?:. As práticas Par Assistido e
Treinamento Prévio, em conjunto com o padrão Idiomas,
contribuíram para o rápido aprendizado das ferramentas e
técnicas que foram usadas e que essas práticas deveriam
continuar sendo usadas sempre que se julgassem necessárias.
o O que pode melhorar?: As Reuniões em Pé demoravam, em
média, mais de 15 minutos. Muitas dúvidas eram tiradas nesta
prática, em geral ocupando dois membros e deixando os outros
dois aguardando. Ficou acordado que qualquer tipo de dúvida
seria sanada na prática Treinamento Prévio,
o Quais problemas nos preocupam?: Os testes unitários foram
aplicados somente nos métodos das classes da camada de
Serviço, ficando os métodos das classes da camada DAO
descobertas, por o Time Completo até então julgar os testes de
CRUD desnecessários. A partir da próxima iteração os métodos
das classes DAO passariam a ser amparados por testes.
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5.4 Pesquisas e Trabalhos Futuros
Esta Subseção visa expandir ou aperfeiçoar o escopo do processo
proposto, fornecendo algumas sugestões de pesquisas e trabalhos futuros.

Adequar outros métodos ágeis de desenvolvimento à proposta
Aplicar o processo em projetos reais, adaptando outros métodos de
desenvolvimento ágeis (Scrum, Crystal, FDD, dentre outros) para o uso
combinado com MVC, com abordagem de padrões, em equipes pequenas. Em
seguida, comparar o resultado obtido em termos de qualificação técnica interna
da empresa, cumprimento de prazo e qualidade do produto.

Aplicar a proposta a outros frameworks que implementam MVC
Usando outros frameworks que implementam MVC, tais como Struts,
Spring, VRaptor, dentre outros; aplicar a proposta em um projeto com uma
equipe pequena, observar a evolução dos integrantes menos experientes na
ferramenta, por meio das práticas sugeridas, e avaliar o grau de aceitação da
proposta de acordo com seu objetivo. Então, comparar o resultado obtido com
o apresentado nesta dissertação e analisar se a escolha do framework pode ter
influência no desempenho da equipe.

Adaptar as práticas ágeis para o uso com TDD
Estudar formas de adaptar práticas ágeis para promover o uso de mais
padrões e técnicas para melhorar o aprendizado no desenvolvimento orientado
a testes, em especial para uso de ferramentas de desenvolvimento para
criação de testes automatizados, como a Selenium; pois foi observado
problemas para uso destas práticas.
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APÊNDICE A – Outros Métodos Ágeis Conhecidos
A.1 Scrum
Desenvolvido nas décadas de 80 e 90 por Ken Schwaber, Jeff Sutherland e
Mike Beedle, o Scrum se baseia no desenvolvimento incremental das
aplicações e é centrado na equipe, permitindo um maior controle do processo
pelo fato de ter ciclos de iteração muito curtos.
O Scrum é um modelo ágil de gestão de projetos de software sem
determinar como a equipe executará as tarefas de programação (BASSI
FILHO, 2008). Isto favorece a auto-organização permitindo que muitas equipes
Scrum utilizem outros métodos ágeis que foquem práticas de programação, tais
como XP (KNIBERG, 2007).
Scrum Alliance (2011) resume o ciclo de vida do Scrum da seguinte forma:
•

Um proprietário do produto (Product Owner) cria uma lista de
funcionalidades priorizadas chamada Product Backlog.

•

Durante o planejamento do Sprint, a equipe retira um pequeno
subconjunto de funcionalidades do topo dessa lista, chamado Sprint
Backlog, e decide como implementá-las.

•

A equipe tem certa quantidade de tempo, um Sprint, para concluir seus
trabalhos, geralmente de duas a quatro semanas, mas se reúne a cada
dia para avaliar o seu progresso (Daily Scrum).

•

Ao longo do caminho, o Scrum Master mantém a equipe focada em seu
objetivo.

•

No final do Sprint, o trabalho deve estar potencialmente utilizável, pronto
para entregar a um cliente ou mostrar a um dos interessados.

•

O Sprint termina com uma revisão e retrospectiva sobre ele.

•

Ao início do próximo Sprint, a equipe escolhe outro conjunto de
funcionalidades do Product Backlog e começa a trabalhar novamente.
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A Figura A.1 retrata esse processo.

Figura A.1: Ciclo de Desenvolvimento de um Sprint do Scrum
Fonte: Scrum Alliance (2011)

O ciclo se repete até que elementos suficientes no Product Backlog tenham
sido concluídos, ou o orçamento esgotado, ou o prazo terminado. Qualquer um
destes marcos põe fim ao projeto. Não importa qual ímpeto pare o trabalho, o
Scrum garante que o trabalho mais valioso tenha sido concluído quando o
projeto termina.

A.2 Feature Driven Development - FDD
É um método ágil de desenvolvimento guiado por funcionalidades
desenvolvido por Peter Coad e Jeff de Luca no final da década de 90. Seus
princípios e práticas proporcionam um equilíbrio entre as filosofias tradicionais
e as mais extremas, proporcionando uma transição mais suave para
organizações mais conservadoras, e a retomada da responsabilidade para as
organizações que se desiludiram com as propostas mais radicais (HEPTAGON,
2011).
O FDD possui duas fases:
•

Concepção & Planejamento: Pensar um pouco antes de fazer
(tipicamente de 1 a 2 semanas)

•

Construção: Fazer de forma iterativa (tipicamente em iterações de 2
semanas)

Os cinco processos são bem definidos e integrados:
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•

DMA (Desenvolver um Modelo Abrangente): Análise Orientada por
Objetos.

•

CLF

(Construir

a

Lista

de

Funcionalidades):

Decomposição

Funcional.
•

PPF (Planejar por Funcionalidade): Planejamento Incremental.

•

DPF (Detalhar por Funcionalidade): Desenho (Projeto) Orientado por
Objetos.

•

CPF (Construir por Funcionalidade): Programação e Teste Orientados
por Objetos.

A Figura A.2 ilustra a estrutura do FDD.

Figura A.2: Estrutura do FDD
Fonte: Heptagon (2011)

124

A.3 Família Crystal
Segundo Cockburn (2011), Crystal é uma família de métodos com foco na
obtenção de sucesso do projeto por meio da melhoria do trabalho das pessoas
envolvidas, e que trabalha para reduzir o trabalho escrito, “código extra” e
burocracia ao mínimo necessário para o que é prático para os parâmetros
desse projeto.
De acordo com Sato (2007a), todos os métodos dessa família
compartilham propriedades como Entrega Frequente, Reflexão e
Comunicação.

125

APÊNDICE B – Engenharia Web
“A engenharia Web propõe um arcabouço ágil, porém disciplinado, para a
montagem de Sistemas Webs de qualidade industrial” (PRESSMAN, 2009,
p.11).
Baseada em Engenharia de Software, a Engenharia Web compreende o
uso de abordagens sistemáticas e quantificáveis, a fim de realizar a
especificação, implementação, operação e manutenção de sistemas Web de
alta qualidade (KAPPEL, 2006).
Ainda Segundo Kappel (2006), muitos projetos de desenvolvimento de
sistemas Web são caracterizados pela alta pressão do mercado e pequenos
ciclos de desenvolvimento. Ele observou que nenhum projeto Web durou mais
de 6 meses e que a média ficou abaixo de três meses. A razão, segundo ele,
para esta alta pressão no prazo dos sistemas Web, é devido à rápida mudança
na Web, nos consequentes ciclos de vida curtos de suas aplicações e nas suas
altas frequências de atualizações.
Devido a esta pressão, Pressman (2009, p.12) afirma que a Engenharia
Web deve entender que a empresa moderna exige adaptação, estratégias de
negócios e regras que mudam rapidamente; e que os interessados mudam de
ideia até mesmo quando pedem entrega rápida, e que os clientes se
interessam por uma Sistemas Web que é entregue quando eles precisam dela
e não pelo trabalho envolvido em sua criação. Em outras palavras, uma equipe
de WebE precisa enfatizar a agilidade. Ele ressalta a importância do
entendimento de duas palavras-chave: agilidade e arcabouço. Agilidade
significa

atender

rápido

às

mais

variadas

mudanças

às

quais

o

desenvolvimento de Sistemas Webs estão sujeitas e arcabouço estabelece um
alicerce para um processo de software de WebE completo.
Um processo de software é um conjunto de atividades que leva à produção
de

um

produto

de

software,

podendo

estas

atividades

envolver

o

desenvolvimento de software propriamente dito, usando uma linguagem de
programação como Java ou C. Devido à sua complexidade e por serem
intelectuais e criativos, causando com isso dependência do julgamento
humano, os processos de software têm obtido sucesso limitado na busca por
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sua automatização. Contudo, existem ferramentas de engenharia de software
auxiliado por computador (CASE – Computer-Aided Software Engineering) que
podem apoiar algumas atividades de processo de software, como engenharia
de

requisitos,

projeto,

desenvolvimento

de

programas

e

teste.

(SOMMERVILLE, 2007)
Um arcabouço abrange um conjunto de atividades que Pressman (2009,
p.13) define como atividades guarda-chuva, que se aplicam ao processo de
WebE inteiro. A Figura B.1 mostra que cada atividade é preenchida por um
conjunto de ações de WebE – uma coleção de tarefas relacionadas, que
produz um produto de trabalho (por exemplo, o projeto é uma ação de WebE).
Cada ação é preenchida com tarefas de trabalho individuais, que realizam
alguma parte do trabalho implicado pela ação.

Figura B.1: Um arcabouço de processo de WebE.
Fonte: Pressman (2009, p.13)

127

Pressman (2009) descreve as atividades de uma WebE que fazem parte de
um arcabouço genérico e se aplicam à grande maioria dos projetos de
Sistemas Web: comunicação, planejamento, modelagem, construção e
implantação. No entanto, ele ressalta que este arcabouço oferece a capacidade
de obter um conhecimento do que é o problema e, a partir daí, trabalhar para
refinar ou adaptar o processo básico a fim de atender as necessidades
específicas do problema em mãos e, desde o início do trabalho:
1. Assegurar-se de que não atrapalhe a agilidade
2. Acomode as necessidades dos membros da equipe de WebE
3. Produza apenas os produtos de trabalho intermediários que lhes
permitam passar rapidamente para a entrega de um incremento de
Sistemas Web planejado
4. Permita avaliar continuamente a qualidade do trabalho
5. Permita acomodar as mudanças que começam a ter impacto no
cronograma e método de trabalho

Pressman (2009) reitera que na maioria dos projetos de Sistemas Web os
requisitos evoluem com o tempo, as mudanças ocorrem com frequência e as
linhas do tempo são curtas. Por esta razão, elas normalmente são entregues
de modo incremental. A Figura B.2 ilustra o fluxo do processo incremental com
ações de WebE, usando desenvolvimento iterativo e incremental.
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Figura B.2: Fluxo de processo incremental com ações de WebE.
Fonte: Pressman (2009)

APÊNDICE C – Anti-Padrões
Anti-padrões representam uma “lição aprendida”, ao contrário dos padrões,
que
representam a “melhor prática” (APPLETON, 2011). Os anti-padrões
podem ser de dois tipos:
•

Aqueles que descrevem uma solução ruim para um problema que
resultou em uma situação ruim.

•

Aqueles que descrevem como escapar de uma situação ruim e como
proceder para, a partir dela, atingir uma boa solução.

Ainda segundo Appleton (2011), os anti-padrões são necessários porque é
tão importante ver e entender soluções ruins como soluções boas. Se por um
lado é útil mostrar a presença de certos padrões em sistemas mal sucedidos,
por outro lado é útil mostrar a ausência dos anti-padrões em sistemas bem
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sucedidos. Ele cita alguns livros que, além de identificar e diagnosticar várias
“anti-soluções”, tentam dar um passo adiante com a recomendação de um
curso de ação para a correção, recuperação e prevenção.
O anti-padrão pode ser visto em três aspectos principais: a do
desenvolvedor de software, a do arquiteto de software e a do gerente de
software.

Os

anti-padrões

de

desenvolvimento

descrevem

situações

encontradas pelo programador quando este está solucionando problemas de
programação. Anti-padrões Arquiteturais enfocam em problemas comuns na
estrutura do sistema, suas consequências e soluções. Muitos problemas sérios
sem solução em sistemas de software ocorrem dessa perspectiva. Antipadrões de gerenciamento descrevem soluções e problemas comuns devidos à
organização do software. Anti-padrões de gerenciamento também afetam
pessoas que desempenham um papel no software, e suas soluções afetam
diretamente o sucesso técnico do projeto.
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APÊNDICE D – Modelo do Questionário
Para avaliar a percepção dos membros na aplicação do XP adaptado proposto na
dissertação para o desenvolvimento do projeto PID em comparação à aplicação do XP original
no desenvolvimento, por eles próprios, do projeto pWeb; foi aplicado um questionário com
base na escala Likert.
No questionário, procurou-se obter especificamente a percepção com relação às
diferenças do processo usado no pWeb com as usadas no PID.
Questionário
Por favor, leia cada afirmativa e marque com um “X” uma opção relativa à sua
concordância, conforme esquema a seguir.
1. A presença de profissionais com experiência em XP, MVC e padrões no Time Completo
contribuiu para o aumento da qualidade do produto desenvolvido.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
2. Os integrantes do Time Completo tiveram segurança em atuar nos papéis redefinidos
por esta dissertação.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
3. O lay-out das mesas melhorou a interação entre os pares e facilitou o deslocamento
do Arquiteto XP-MVC para a prática Par Assistido.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
4. No caso específico de mau uso de padrões, a prática Análise Causa Raiz evitou que
problemas detectados no início do desenvolvimento tivessem reincidências ao longo
do projeto.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
5. Não houve constrangimento nem mágoa por parte dos pares que tiveram seus códigos
refatorados pelo Arquiteto XP-MVC em função da Análise Causa Raiz.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
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( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
6. A Figura do Arquiteto XP-MVC é respeitada por todos os membros do Time Completo.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
7. O padrão Idiomas tornou o aprendizado do framework JSF mais fácil para os menos
experientes na ferramenta.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
8. Todos trabalharam colaborativamente, respeitando-se as diferenças técnicas e
contribuindo na disseminação do conhecimento, em especial no uso de padrões.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente
9. A equipe evoluiu tecnicamente durante o projeto.
( ) Concordo plenamente
( ) Concordo em grande parte
( ) Concordo/discordo parcialmente
( ) Discordo em grande parte
( ) Discordo completamente

