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RESUMO
Frameworks orientados a objeto são estruturas abstratas e de escopo abrangente, concebidos com
o objetivo de elevar o nível de reaproveitamento de código, além de oferecer um padrão
arquitetural consistente entre as aplicações que os empregam em seu desenvolvimento. Sua
popularidade pode ser medida por meio da quantidade de frameworks disponíveis hoje no
mercado, como exemplo, Swing, Struts, Java Server Faces, JHotdraw, Servlets, entre outros.
Apesar das vantagens associadas, transpor a curva de aprendizado inicial é um desafio
considerável, principalmente se comparado ao uso de bibliotecas de função tradicionais. É
necessário conhecer suas estruturas, seus pontos de extensão, seus componentes e a relação entre
todos esses elementos.
Desta forma, este trabalho tem como objetivo propor uma alternativa para o aprendizado de
frameworks que auxilie usuários inexperientes nos passos iniciais. A principal contribuição é a
construção de um protótipo de uma ferramenta que permita ao usuário aprender por meio da
análise de pequenos exemplos, programas em código fonte, fornecidos pelo protótipo com base
em critérios iniciais informados. Para que este objetivo seja alcançado, o trabalho terá início com
uma pesquisa bibliográfica sobre frameworks, Raciocínio Baseado em Casos e trabalhos
relacionados para compor a proposta inicial da ferramenta. Com a proposta estabelecida, inicia-se
a modelagem do protótipo, definição de sua arquitetura e desenvolvimento. Uma vez que o
protótipo esteja operacional, ele será aplicado ao framework JHotdraw e empregado na
construção de um pequeno editor gráfico para a condução de um estudo de uso.
Palavras chave: aprendizado de frameworks, raciocínio baseado em casos, aprendizado por
exemplos.

ABSTRACT
A Tool Based on Case-Based Reasoning for Object-Oriented Frameworks
Learning
Object-Oriented Frameworks are abstract structures with wide scope and their aim is to raise the
level of code reutilization. They also provide a consistent architectural pattern for applications
that are developed under these frameworks. The amount of frameworks available in the market
show how popular they are, for example: Swing, Struts, Java Server Faces, JHotdraw, Servlets,
etc. Notwithstanding associated advantages, crossing over the initial learning curve is a
considerable challenge, even more if compared softwares developed under traditional function
libraries. In order to apply these object-oriented frameworks it is necessary to know their
structures, their extension points, their components and the relation among all these elements.
The objective of this work is offering an alternative for unexperienced users to learn frameworks
and helping them in their first stages. The main contribution of this work is to build a prototype
of a tool that enables users to learn by analyzing small examples and source codes of programs.
The prototype will provide these examples and source codes according to previously informed
criteria. In order to meet the objective, this work starts with a bibliographic research on
frameworks, then Case-Based Reasoning and papers related to the topic that form the initial
proposal. Once the proposal was set, the prototype is designed and developed. By the time the
prototype is operational it is applied to framework JHotdraw and used in the development of a
small graphic editor, for usage study purposes.
Keywords: Framework learning, Case Based Reasoning, example based learning.
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Capítulo 1 - Introdução
1.1. Motivação
A utilização de frameworks no desenvolvimento de sistemas de software não é algo
recente como tecnologia. Nos anos 90 começou a ganhar força pela popularização de linguagens
orientadas a objeto como Smalltalk (GOLDBERG e ROBSON, 1983), ambientes operacionais
como o Macintosh (SCHMUCKER, 1986) e o conceito de padrões de projeto (GAMMA et al.,
1995). Um framework é um conjunto de classes associadas que representam uma estrutura
abstrata para a solução de famílias de problemas relacionados (JOHNSON e FOOTE, 1988),
levando assim o conceito de reaproveitamento de código a um patamar mais elevado,
principalmente em relação às bibliotecas de função.
Com o surgimento e a expansão da Internet, novos recursos, conceitos e possibilidades
foram introduzidos que impuseram como contrapartida um aumento importante de complexidade
no desenvolvimento de software. Apesar deste aumento de complexidade, continua válida a
necessidade de se produzir software confiável em espaços de tempo e custos cada vez menores.
Os frameworks de aplicação orientados a objeto, ou simplesmente frameworks, destacam-se
como uma poderosa ferramenta para que tal objetivo seja alcançado por oferecer
reaproveitamento de código em alta escala. O resultado desta contribuição traduz-se em vários
frameworks disponíveis hoje no mercado como: Struts, Java Server Faces, Spring, JUnit, EJB,
entre outros, cada qual especializado em domínios de problemas específicos, sendo muitas vezes
utilizados em conjunto.
Outros aspectos positivos também podem ser mencionados quanto ao uso de frameworks,
entre eles o oferecimento de um padrão arquitetural consistente e a utilização de uma estrutura já
testada e aplicada em outros projetos semelhantes.
Contudo, apesar das vantagens apresentadas, um dos fatores críticos na utilização de
frameworks está em sua curva de aprendizado. Um framework complexo pode requerer um
tempo razoável para ser aprendido o que pode não ser apropriado caso um número muito pequeno
de aplicações puder ser beneficiado pelo seu uso (FROEHLICH et al., 1998). Isso porque o modo
de desenvolvimento de software utilizando frameworks difere do tradicional, como o baseado em
bibliotecas de componentes, por exemplo. Para que seu uso seja efetivo, o desenvolvedor deve

11

preencher lacunas deixadas propositadamente para que a lógica específica do domínio da
aplicação seja acoplada. Tais lacunas podem ser preenchidas por meio de novos componentes,
desenvolvidos conforme regras específicas, ou pelo uso integral ou adaptado de componentes
prontos oferecidos pelo próprio framework. Conhecer, portanto, as regras para a criação,
adaptação ou uso integral dos componentes consiste em um desafio a ser inicialmente transposto
que pode ser solucionado por meio da realização de treinamentos, contratação de consultoria
especializada e, principalmente, tempo de prática. O auto-estudo também é uma alternativa
interessante, pelo menos inicialmente, até que seja adquirida familiaridade com o framework.
Neste caso, a quantidade e a qualidade da documentação disponível para consulta são cruciais,
pois esta será a única fonte de informação disponível. Modelos e técnicas de documentação
existem em número razoável, podendo-se citar alguns tais como padrões de projeto (GAMMA et
al., 1995), cookbooks (KRASNER e POPE, 1988), hooks (FROEHLICH et al., 1997), extensões
da UML como a F-UML (BOUASSIDA et al., 2003) e linguagens de padrão (JOHNSON, 1992).
No entanto, apesar das técnicas e modelos de documentação existentes, é necessário saber quais
oferecem melhor apoio ao aprendizado de frameworks e como devem ser aplicados
(ALBARRÁN e DÍAZ, 2004). Além disso, dependendo do volume de documentação disponível,
faz-se necessário o uso de ferramentas de apoio, principalmente para rápida localização da
informação necessária. Neste sentido, a abordagem de raciocínio baseado em casos (RBC) pode
ser utilizada (JANI e PECK, 2005) para facilitar a busca de informações. No RBC, o
conhecimento é representado na forma de casos indexados que solucionam problemas específicos
e recorrentes dentro de uma determinada área (RIESBECK e SCHANK, 1989). Os casos podem
ser reaproveitados para a geração de novos casos, provendo assim, aprendizado e conseqüente
crescimento da base de conhecimento com o tempo.
O uso de frameworks no desenvolvimento de software traz vantagens como
reaproveitamento em alta escala, confiabilidade e padrão arquitetural. Porém, devem ser
desenvolvidas técnicas e ferramentas para que a curva de aprendizado inicial seja transposta
eficientemente de modo a potencializar os modelos de documentação existentes.

1.2. Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo propor uma ferramenta de aprendizagem baseada
no conceito de Raciocínio Baseado em Casos, RBC (Case Based Reasoning, CBR), que possa
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auxiliar usuários inexperientes no processo de aprendizado de frameworks de desenvolvimento
orientados a objetos.

1.3. Resultados Esperados e Contribuições
O resultado esperado do presente trabalho será a construção de um protótipo de uma
ferramenta tipo RBC na qual os casos serão escritos não da forma textual, mas sim como códigos
fonte, utilizados como exemplos de uso. Tal protótipo será capaz de recuperar casos mediante
critérios de consulta oferecidos pelo usuário e reter novos casos em sua base. Espera-se que, por
meio da análise dos casos recuperados que um aprendiz vá ganhando familiaridade com o
framework estudado.
Como principal contribuição pretende-se propor um meio para que a utilização da
abordagem RBC em conjunto com a técnica de aprendizado baseado em exemplos possa auxiliar
na diminuição da curva inicial de aprendizado de frameworks de aplicação orientados a objeto.
Em relação ao estado da arte, pretende-se contribuir com uma ferramenta que possa ser
aplicada a qualquer framework e que tenha a capacidade de produzir explicações sobre os
exemplos de uso.

1.4. Método de Trabalho
A pesquisa bibliográfica marca o início do trabalho por meio de um estudo sobre
frameworks orientados a objetos identificando seus tipos, suas formas de uso, seus elementos
característicos, modelos de documentação específicos, e segue com a revisão de conceitos
relativos a abordagem RBC. Esta fase é encerrada com a análise de trabalhos relacionados que
utilizam o conceito de RBC na construção de ferramentas que auxiliam no processo de
aprendizado de frameworks.
Tendo-se realizada a pesquisa bibliográfica, formula-se uma proposta de aprendizado na
qual o usuário adquire conhecimento por meio de exemplos em código fonte representados na
forma de casos com objetivos específicos. Esta proposta considera a criação de uma ferramenta
automatizada com a capacidade de recuperar casos de uma base que podem ser reutilizados,
revisados e retidos novamente, conforme definido no ciclo RBC (AAMODT e PLAZA, 1994).
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Além disso, ela oferece explicações sobre os casos reutilizados permitindo ao usuário estudá-los
com maior facilidade.
Com a proposta estabelecida e os requisitos da ferramenta especificados, um protótipo é
modelado utilizando-se do método ICONIX (ICONIX, 2007). São produzidos protótipos de
interface com o usuário, casos de uso, diagramas de domínio, seqüência, robustez e classes.
A partir da modelagem do protótipo inicia-se o seu desenvolvimento utilizando-se o
ambiente gráfico swing da Sun Microsystems, para a interface com usuário, e a linguagem Java
para as demais funcionalidades.
Feita a primeira versão do protótipo, um estudo de uso será conduzido com o objetivo de
avaliar sua eficácia e caráter didático. Para tanto, um grupo de voluntários é selecionado para
realizar um exercício que consiste na produção de um editor simplificado para criação de
diagramas de classes UML, tendo como apoio o framework JHotdraw (JHOTDRAW, 2007). O
JHotdraw, cujo propósito é produzir gráficos estruturados e técnicos, possui uma documentação
concebida na forma de linguagem de padrões de Johnson que é, em um primeiro momento,
convertido e introduzido na base de casos.
Uma vez realizada a conversão, divide-se os voluntários em dois grupos, sendo que o
primeiro grupo deverá solucionar o exercício proposto consultando apenas a documentação
apresentada na linguagem de padrões e descrição da API, enquanto que o segundo grupo fará o
uso do protótipo.
Os resultados dessa etapa são coletados por meio da análise da resolução do exercício e de
questionários que avaliam o quanto de conhecimento conceitual foi absorvido e também o uso da
ferramenta, na visão dos voluntários.
Assim, na etapa final, analisam-se os dados obtidos para se embasar as conclusões e
identificar melhorias e trabalhos a serem desenvolvidos futuramente.

1.5. Organização do Trabalho
Além desse capítulo introdutório, o trabalho é composto dos demais capítulos a seguir:
No Capítulo 2, Fundamentos e Estado da Arte, são apresentados conceitos sobre
frameworks orientados a objetos e suas principais formas de documentação, a abordagem RBC e
seu ciclo, e trabalhos relacionados para compor o estado da arte.
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No Capítulo 3, Proposta da Ferramenta, é descrita uma proposta para a construção de uma
ferramenta de aprendizado que utiliza exemplos de uso escritos em linguagem de programação.
São descritos os requisitos que a ferramenta deve atender, sua arquitetura geral e funcionamento.
No Capítulo 4, Especificação do Protótipo, será desenvolvida a modelagem de um
protótipo para a ferramenta de aprendizado, composta pela descrição dos casos de uso,
representação das interfaces com usuário e diagramas de caso de uso, de robustez, de seqüência e
de domínio.
No Capítulo 5, Implementação do Protótipo, serão especificados os detalhes técnicos
envolvidos na implementação do protótipo com a descrição das principais classes e métodos,
algoritmos utilizados e diagramas de classes.
No Capítulo 6, Aplicação do Protótipo, será mostrado em primeiro lugar, o processo de
conversão dos padrões da documentação do framework JHotdraw para a base de casos do
protótipo desenvolvido. A seguir será descrito o método de avaliação do protótipo, como os
resultados serão coletados e sob quais aspectos serão analisados.
No Capítulo 7, Análise do Resultado, será feita uma análise dos dados coletados pela
aplicação do protótipo a um grupo de alunos. Tal análise tem como objetivos identificar a
viabilidade na utilização da ferramenta proposta como meio de aprendizado de frameworks e
também descobrir pontos de melhoria.
O Capítulo 8, Conclusão, encerra o trabalho com um resumo de todas as atividades
desenvolvidas, as contribuições e sugestões para futuras pesquisas.
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Capítulo 2 - Fundamentos e Estado da Arte
2.1. Introdução
Neste capítulo serão apresentados os conceitos nos quais o presente trabalho encontra-se
apoiado. Inicialmente, uma visão geral a respeito de frameworks orientados a objetos será
apresentada. Em seguida a atenção é voltada para a resolução do principal problema relacionado
ao seu uso: o aprendizado por usuários iniciantes. Assim, algumas formas de documentação de
frameworks são revistas, principalmente as prescritivas e a abordagem RBC será introduzida
como forma de auxílio automatizado ao processo de aprendizagem. O capítulo termina com a
exposição de trabalhos relacionados que utilizam direta ou indiretamente a abordagem RBC para
o aprendizado de frameworks.

2.2. Frameworks Orientados a Objetos
Um framework orientado a objeto pode ser entendido como um projeto reutilizável de um
sistema ou subsistema formado por uma coleção de classes concretas, abstratas e a colaboração
entre elas (JOHNSON e FOOTE, 1988). Devido ao fato de sua concepção concentrar-se no nível
de projeto tem-se que sua utilização oferece, como principal benefício, o reaproveitamento de
software em alta escala (FAYAD et al., 1999). Isso porque sua estrutura engloba competências
suficientes para lidar com a solução de problemas recorrentes não em uma aplicação específica,
mas em domínios de aplicações. Estes domínios podem ser tanto computacionais tais como
persistência de objetos, interface homem máquina e distribuição, quanto de negócio como
controle e emissão de fatura para sistemas baseados na web (MILI et al., 2002). Sendo assim, um
único framework pode gerar várias aplicações dentro de um domínio.
Devido a esta característica genérica, um framework pode ser considerado uma aplicação
incompleta e, portanto, não funciona por si só. Para que tenha efeito, é necessário que o
engenheiro de software complete-o por meio de um processo denominado instanciação no qual
especificidades da aplicação desenvolvida são encapsuladas em componentes segundo uma
interface bem definida. Esses componentes são então conectados ao framework em pontos préestabelecidos, denominados hot-spots, e têm suas iterações controladas por um núcleo, ou frozen-
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spots, que utilizam normalmente uma técnica denominada inversão de controle (FOWLER,
2004). Tal técnica diferencia o uso de um framework no desenvolvimento de software de uma
biblioteca de componentes ou funções, por exemplo. Ao utilizar uma biblioteca, o software
construído detém o controle sobre ela, acionando quando necessário suas funções. No caso de um
framework, é ele quem assume o papel de programa principal, efetuando chamadas a
componentes fornecidos em seu processo de instanciação ou a componentes contidos em seu
próprio núcleo.
Dependendo da forma com que o engenheiro de software acopla seus componentes nos
hot-spots, um framework pode ser classificado em caixa preta (black-box) ou caixa branca (whitebox) (FAYAD et al., 2000). Nos frameworks de caixa preta um conjunto de componentes prontos
encontra-se disponível para uso imediato bastando apenas conhecer e selecionar os mais
adequados à resolução de determinado problema. Sua facilidade de uso é maior, porém fica-se
limitado quando algo muito específico necessita ser abordado. Um exemplo típico é o
desenvolvimento de interface com usuário em ambientes gráficos, nas quais os componentes que
comporão a interface (caixas de texto, botões de comando, entre outros) são selecionados de uma
paleta.
A inexistência de componentes prontos para uso imediato implica que o próprio
engenheiro de software é quem deverá programá-los para que posteriormente sejam associados
aos respectivos hot-spots, normalmente estendendo-os por herança. Neste contexto, tem-se os
frameworks de caixa branca que, conseqüentemente, garantem uma maior liberdade de
desenvolvimento, sendo, portanto mais genéricos. Um exemplo desta categoria inclui o uso de
Servlets em ambiente de desenvolvimento J2EE da Sun Microsystems. Ao implementar um
Servlet, deve-se conhecer a interface HTTPServlet no qual métodos bem definidos doGet(),
doPost() e init() são acionados em determinados momentos de seu ciclo de vida pelo servidor de
aplicação. Nestes métodos, o código a ser executado deve ser colocado para que o resultado
esperado seja obtido.
Ainda dentro desta classificação, existe um terceiro tipo, os frameworks de caixa cinza
(gray-box), que misturam as duas características expostas anteriormente. Nesta categoria, tanto
são oferecidos componentes prontos para uso quanto são necessárias extensões dos hot-spots.
Como exemplo, pode-se citar o framework Model View Controler (MVC) Struts no qual
componentes visuais são disponibilizados em forma de tags que podem ser utilizadas diretamente
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dentro das páginas HTML para representar caixas de texto, botões de comando, entre outros, e
também oferece a interface FormAction na qual as ações a serem tomadas por decorrência do
disparo de um evento são implementadas.

2.3. Documentação de Frameworks
Independente do tipo de software, a documentação disponível representa uma fonte
importante de aprendizado. Nela são encontradas informações sobre seu propósito, arquitetura e
formas de uso, sendo portanto necessário que tenha qualidade em conteúdo, seja bem estruturada
e possibilite uma maneira fácil de ser consultada. Particularmente em relação aos frameworks,
que são estruturas abstratas, incompletas e de escopo bastante abrangente, é necessário ainda que
a documentação produzida contemple diferentes audiências e seus diversos tipos de uso que
variam de regular à estendido (BUTLER et al., 2000). No uso regular, ela deve oferecer meios
que permitam identificar se determinado framework é adequado a uma aplicação e apoiar o
processo de instanciação. Para o uso estendido, a documentação deve auxiliar na alteração dos
hot-spots caso exista uma necessidade não prevista no projeto original, deve ajudar na
composição entre dois ou mais frameworks para que trabalhem em conjunto e deve auxiliar na
evolução tanto do próprio framework quanto possibilitar o aproveitamento de idéias na
construção de outros. As diferentes audiências referem-se aos desenvolvedores de aplicações,
mantenedores do próprio framework, de outros frameworks e verificadores (BUTLER e
DÉNOMMÉE, 1999). Os desenvolvedores de aplicações, por exemplo, não são especialistas de
domínio, mas sim, os responsáveis pelo processo de instanciação, e portanto o tipo de
documentação a eles destinada deve ser predominantemente prescritiva ao invés de descritiva.
Uma documentação prescritiva é orientada a objetivos específicos, na qual a prioridade é a de
informar como determinada atividade deve ser realizada ao invés de explicar o motivo de sua
realização.
Todos esses aspectos servem como base para justificar a existência de diversas formas de
documentação encontradas na literatura, sendo apresentada a seguir uma breve revisão delas.
Uma das primeiras abordagens utilizadas para descrever o framework MVC (Model,
View, Controller) para a linguagem SmallTalk empregava o conceito primitivo de livro de
receitas ou cookbook (KRASNER et al., 1988). Nele, o MVC é descrito textualmente sem uma
estrutura formal iniciando pela visão geral na qual é definido, por exemplo, o seu propósito e,
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avançando nos detalhes mais técnicos como a descrição da competência de seus elementos
principais, a estrutura e a relação entre eles e, finalmente, alguns pequenos exemplos de
utilização que ilustram seu funcionamento. O problema com tal documentação é que as receitas
não têm uma estrutura bem definida dificultando assim localizar a resolução de um problema
mais específico.
Johnson (1992) introduz uma forma mais estruturada de documentação por meio do uso
de uma linguagem de padrões. Um padrão é escrito em linguagem natural e possui uma estrutura
pré-definida composta basicamente por um nome, a descrição do problema abordado e sua
solução. A solução apresenta as alternativas que podem ser seguidas, exemplos de aplicação e o
relacionamento com outros padrões.
Uma alternativa mais formal para o uso de padrões pode ser encontrada nos Hooks
(FROEHLICH et al, 1997). Um Hook corresponde a um hot-spot e possui uma gramática bem
definida o que permite escrevê-lo de maneira padronizada quanto ao conteúdo. A descrição de
um hook é composta por um nome, os requisitos do problema a ser solucionado, as adaptações
necessárias, as áreas do framework afetadas, referências a outros hooks relacionados, os
componentes participantes da solução, restrições e comentários gerais.
Aplicações exemplo (GANGOPADHYAY e MITRA, 1995) oferecem uma abordagem
top-down, uma vez que uma nova aplicação pode ser construída a partir da modificação de uma
outra já existente. Assim, como parte do processo de modificação, as estruturas básicas vão sendo
incorporadas.
As estruturas de um framework podem ser descritas por meio de suas obrigações e
colaborações. Para tanto, um contrato de interface (MEYER, 1992) pode ser utilizado para
descrever isoladamente os hot-spots especificando a assinatura e restrições de seus métodos e a
semântica de sua interface. Contratos de interação (HELM et al., 1990) e (HOLLAND, 1992),
por sua vez, podem descrever as colaborações entre os elementos da estrutura.
Além de descrições textuais, existem formas de documentação baseadas em elementos
gráficos, principalmente com aplicações de modelos UML. A UML-F (FONTOURA et al., 2000)
e a F-UML (BOUASSIDA et al., 2003) introduzem extensões aos modelos UML específicas para
documentar a estrutura estática e dinâmica de frameworks fazendo uso de estereótipos, restrições
e valores marcados (tags). Tais extensões são utilizadas principalmente no modelo estático de
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classes para identificar pontos variáveis ou hot-spots e em diagramas de seqüência para auxiliar
no entendimento da iteração desses elementos com os frozen-spots.
Em relação a um método em que as diversas formas de documentação possam ser
empregadas, Butler e Dénommée (1999) propõem que primeiro o estudante tenha contato com
uma visão geral a respeito do contexto em que o framework se enquadra, por exemplo, como uma
primeira receita na abordagem de cookbooks.

Em segundo lugar, aplicações exemplo

especialmente projetadas devem ser introduzidas em níveis de dificuldade graduais, apresentando
preferencialmente um hot-spot por vez. Terceiro, um cookbook organizado segundo a linguagem
de padrões proposta por Johnson no qual as receitas utilizariam os exemplos como forma de
serem concretizados. Outros tipos de documentação como manuais de referência, contratos ou
diagramas

(como

os

diagramas

UML

descritos

anteriormente)

seriam

consultados

esporadicamente para tornar mais claro algum detalhe pontual que necessite ser analisado em
profundidade.
Apesar da diversidade nas formas e técnicas de documentação seu uso como único meio
para o aprendizado de frameworks pode trazer algumas desvantagens associadas. Por parte do
estudante, a dificuldade em localizar determinada informação mais específica, dependendo do
volume de documentos existente, pode ser crítica. Em relação a quem elabora a documentação,
criá-la e atualizá-la requer um esforço considerável pensando que, além do caráter didático, ela
deve ser abrangente o suficiente para endereçar uma vasta gama de problemas ou dúvidas que
venham a surgir no dia a dia.

2.4. Raciocínio Baseado em Casos (RBC)
Raciocínio baseado em casos, ou simplesmente RBC, é uma abordagem para a resolução
de problemas na qual um novo problema é solucionado com a utilização ou adaptação de
soluções para problemas semelhantes ocorridos no passado (RIESBECK e SCHANK, 1989). Tais
soluções são registradas na forma de casos que representam o conhecimento necessário para
solucionar situações específicas dentro de um contexto. Neste sentido, diferentemente de outras
abordagens da Inteligência Artificial, o RBC não é apoiado unicamente sobre o conhecimento
geral a respeito de um domínio, mas sobre o conhecimento específico na resolução de situações
particulares dentro dele (AAMODT e PLAZA, 1994). Além disso, oferece uma abordagem de
aprendizado incremental, uma vez que novos casos podem ser derivados e registrados para futura
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utilização. Para ilustrar tal abordagem, considere-se a situação em que um programador deseja
aprender uma nova linguagem de programação. Ao aprender uma nova linguagem toma-se
normalmente contato com suas instruções de repetição, condição, estruturas e tipos de dados;
enfim, o conhecimento geral sobre as regras de sintaxe e semântica daquela linguagem. Conhecer
tais regras, porém não implica ter conhecimento suficiente para lidar com situações específicas,
como erros, melhoria de desempenho e arquitetura, por exemplo, que venham a surgir na prática.
Assim, na medida em que as dificuldades vão surgindo, o programador registra em sua memória
tanto o problema vivenciado quanto a forma de sua resolução. Desta forma, tal situação poderá
ser relembrada, e sua solução aplicada integralmente ou adaptada. Quanto mais situações ou
casos o programador tiver vivenciado mais experiência terá acumulado.
Do exemplo apresentado, percebe-se que o RBC está fortemente ligado à forma na qual
seres humanos resolvem problemas, encontrando assim respaldo psicológico, especificamente no
campo da psicologia cognitiva (AAMODT e PLAZA, 1994). De fato, o marco tido como inicial
para os estudos no campo do RBC foi o trabalho de Schank e Abelson (1977) que apresentaram
sua teoria a respeito de como registramos nosso conhecimento geral sobre situações cotidianas.
Sua proposta descreve um mecanismo para armazenagem de conhecimento genérico baseado em
estruturas denominadas scripts. Um script descreve seqüências padronizadas de eventos dentro
de um determinado contexto estereotipado e restrito do mundo real, como efetuar compras no
supermercado ou ir ao dentista. Cada script pode ser dividido em partes especializadas como
condições de entrada, resultados esperados, acessórios (objetos), papéis (pessoas) e cenários que
descrevem os eventos seqüencialmente, aplicando formalismos de dependência conceitual.
Os scripts permitem que se antecipem quais ações devem ser tomadas dentro de um
cenário, auxiliando em sua interpretação e promovendo a realização de inferências. Funcionam
da seguinte maneira: ao se deparar com determinada situação, basta evocar o script apropriado e
aplicá-lo dentro do contexto vivenciado.
À medida que se vivenciam novas experiências, novos scripts são incorporados à nossa
memória e, desta forma, podem ser utilizados para solucionar situações futuras. Os scripts
contudo, provaram ser um modelo deficiente de representação de memória pois os cenários
podem diferir consideravelmente dentro de um mesmo script, por exemplo, o cenário “Pedido”
aplicado em uma lanchonete fast-food e em um restaurante refinado. Com isso, é natural que as
pessoas acabem por misturar eventos de cenários que possuem scripts semelhantes. Assim, em
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um segundo trabalho, Schank (1982) apresenta a Teoria da Memória Dinâmica na qual afirma
que é impossível separar experiência, compreensão, memória e aprendizado. Seu estudo baseia-se
na memória chamada episódica que é responsável por armazenar situações ou episódios
generalizados vivenciados no dia a dia. Frente a uma nova situação, as pessoas utilizam esta
memória para recuperar episódios semelhantes, refinar suas generalizações, aplicá-lo e
finalmente armazenar o novo episódio, fazendo com que a memória episódica seja uma estrutura
dinâmica que cresce baseada em experiências adquiridas. Sua estrutura básica é o Pacote de
Organização de Memória (Memory Organization Package, MOP). Um MOP é constituído de um
conjunto de cenários direcionados para que um objetivo seja atingido (SCHANK, 1999) e
representa uma forma de organizar cenários anteriormente apresentados em conjunto com os
scripts. Por meio de uma estruturação hierárquica, um MOP tem sempre como ponto de partida
um cenário principal que representa o propósito dos eventos organizados por ele.

2.5. Estrutura dos Casos
Segundo Kolodner (1993), “Um caso é uma porção contextualizada de conhecimento
representando uma experiência que ensina uma lição fundamental para atingir o objetivo de quem
raciocina”.
Os casos são as unidades de representação de conhecimento em um sistema RBC e podem
ser comparados aos MOPs apresentado anteriormente, na qual cada caso representa normalmente
uma situação de problema dentro de um contexto (AAMODT e PLAZA, 1994) podendo ser
recuperados, reutilizados, revisados e retidos em uma base ou memória de casos.
Frente a um caso inicial contendo a descrição parcial de um problema, busca-se recuperar
casos semelhantes que possam resolvê-lo quando reutilizados. Um caso semelhante pode não ser
utilizado em sua totalidade, sendo alterado ou complementado para atender a uma situação
particular e então ser retido na memória de casos. Isso implica que os casos devem ser
organizados de modo a propiciar sua recuperação efetiva e dentro de um tempo aceitável.
Estruturalmente, um caso é normalmente composto pela descrição de um problema e sua
respectiva a solução. O problema é representado por meio de um conjunto de características
constituídas de pares atributos x valores. Os valores dos atributos podem ser representados em
diversos tipos de dados como numéricos e textuais ou ainda referências a outros casos e são
utilizados como indexadores nas buscas dos casos semelhantes no processo de recuperação.
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Casos podem ser utilizados para representar conhecimento nas mais diversas áreas como
medicina, descrevendo diagnósticos baseados em sintomas, help desk, para representar falhas
identificadas em equipamentos.

2.6. Ciclo RBC
As atividades dentro de um sistema RBC são baseadas em um ciclo. Este ciclo é dividido
em quatro processos: recuperação, reutilização, revisão e retenção (AAMODT e PLAZA, 1994),
representados na Figura 1 - “Ciclo RBC”.
O ciclo tem início com a descrição do problema, que é também um caso, porém
incompleto. Descrever o problema compreende definir valores, que se tenha conhecimento, para
algumas de suas características. Após o caso inicial descrito, os seguintes processos são
seqüencialmente executados:
•

Recuperação: este processo visa recuperar dentre os casos anteriores armazenados na base
os que mais se assemelham com as características do caso inicialmente informado (caso
novo);

•

Reutilização: uma vez obtido o caso mais adequado ao problema proposto, ele poderá ser
aplicado imediatamente à resolução do problema ou sofrer um processo de adaptação;

Figura 1 - “Ciclo RBC”

23

•

Revisão: da aplicação do caso realizada no processo de reutilização pode surgir a
necessidade de serem efetuados ajustes no caso reutilizado uma vez que nem sempre a
solução obtida pode ser aplicada em sua totalidade na resolução do problema;

•

Retenção: casos revisados podem se incorporados à memória de casos e assim promover o
aprendizado daquela nova situação. Isso implica que, quanto mais utilizado, mais
conhecimento poderá ser incorporado ao sistema tornando-o cada vez mais eficaz.
Observa-se ainda na Figura 1 - “Ciclo RBC” a existência de uma base de conhecimento

geral que oferece suporte a todo o processo. Tal conhecimento apesar de geral, é dependente do
domínio de aplicação para a qual o sistema RBC esteja inserido. Seu propósito é complementar o
conhecimento específico representado pelos casos e pode variar desde inexistente ou fraco até
fortemente representado (AAMODT e PLAZA, 1994), dependendo do tipo de método RBC
adotado. Por exemplo, em um sistema para resolução de problemas na utilização de frameworks
para o desenvolvimento de software, diagramas UML como o de classes poderiam ser utilizados
para apoiar a reutilização dos casos, identificando quais componentes da arquitetura no
framework estão sendo afetados.

2.7. Recuperação de Casos
Este processo tem início com a proposição de um caso parcialmente descrito, isto é, com
um conjunto inicial dos valores de suas características preenchidos e termina com a proposição
do caso que melhor possa ser aplicado na solução de um problema particular (AAMODT e
PLAZA, 1994). Pode ser dividido em tarefas menores como: identificação das características,
apuração das similaridades iniciais e seleção.
A identificação visa realizar uma análise mais elaborada das características informadas no
caso inicial a fim de entender melhor o problema proposto e derivar novas características não
fornecidas, por meio de inferência. Além disso, esta análise possibilita obter explicações sobre
atributos estranhos ao contexto, em geral validando-os semanticamente, por exemplo, utilizando
a base de conhecimento geral ou um conjunto de regras. No entanto esta análise não é um fator
obrigatório podendo compreender apenas na obtenção pura e simples das características iniciais
de entrada.
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Apurar as similaridades iniciais compreende uma pré-seleção de um conjunto de casos
candidatos à resolução do problema proposto. Nesta tarefa, as características do problema
proposto são utilizadas como índice direto ou indireto para a busca de casos similares retidos na
base aplicando-se regras de similaridade.
Finalmente, a seleção visa encontrar a melhor opção entre as obtidas na tarefa anterior,
servindo como um refinamento da resposta. Nesta tarefa, as similaridades iniciais são avaliadas
em maior profundidade na tentativa de gerar explicações que justifiquem características não
idênticas. Os casos podem ser classificados ou ordenados conforme algum critério ou métrica.
Existem duas abordagens principais na recuperação dos casos (LINGRAS, 1996), sendo
uma baseada na apuração da distância entre dois casos e a outra relacionada à representação dos
casos utilizando-se uma estrutura de índices que pode ser percorrida. As distâncias são calculadas
aplicando-se algoritmos de similaridade descritos no tópico seguinte.

2.7.1. Algoritmos de Similaridade
Uma das atividades mais importantes dentro do processo de recuperação de casos consiste
na apuração de similaridades entre o caso inicial e os armazenados na base. Sua eficácia pode ser
medida a partir do quão útil o caso retornado será para a resolução do problema proposto (PAL e
SHIU, 2004) e sua eficiência por meio da velocidade com que os casos são recuperados. Existe
uma razoável variedade de algoritmos para cálculo de similaridade como Vizinho Mais Próximo
(Nearest Neighbour), distância Euclidiana com Peso, Distância de Hamming, Distância de
Levenshtein e Coeficiente Cosine. Segue-se abaixo uma breve descrição dos mais populares:
•

Distância Euclidiana com Peso: baseada na localização de objetos no espaço
Euclidiano, sendo a distância calculada a partir da raiz quadrada da soma das
diferenças aritméticas entre as coordenadas dos dois objetos elevadas ao quadrado.
Suponha-se que uma base de casos seja representada por BC = {c1 , c2 ,..., cn } , onde cn
identificam os casos armazenados. Cada caso possui um conjunto de características
representadas por ci = ( xi1 , xi 2 ,..., xim ) onde xim representa uma característica e para
cada característica está associado um peso p j ( p j ∈ [0,1]) indicando sua importância.
Assim a distância entre dois casos seria calculada pela fórmula:
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onde ∆ j = (xaj − xbj ) . Considerando o fator peso igual a 1, deduz-se a distância
Euclidiana.
Uma vez tendo as distâncias calculadas para o conjunto de casos, basta calcular a
( w)
:
similaridade SM ab

( w)
SM ab
=

1
( w)
1 + αd ab

(w )
onde α é uma constante positiva. Quanto maior a distância d ab
entre os casos,

menor a similaridade entre ambos.
Esta abordagem aplica-se a características representadas por números, porém pode ser
facilmente estendida para outros domínios:
(a) ρ j (a, b ) = a − b , caso a, b sejam números reais;

(b) ρ j ( A, B ) = max a∈A,b∈B a − b , caso A, B sejam intervalos;
(c) ρ j (a, b ) = 1 → a = b ∨ ρ j (a, b ) = 0 → a ≠ b , caso a, b sejam símbolos;
•

Distância de Hamming: dado dois vetores de bits, a Distância Hamming entre ambos

compreende o número de bits distintos entre eles. Como exemplo, d (001,101) = 1 .
Aplicada ao contexto do RBC um algoritmo é empregado para comparar as
características dos casos em substituição aos bits. O caso que possuir a menor
Distância Hamming será o de maior semelhança com o informado inicialmente.
•

Distância de Levenshtein: utilizada para medir a distância entre duas cadeias de

caracteres (strings) e é definida como o número requerido de inserções, exclusões e
substituições necessárias a serem aplicadas em uma das cadeias para que ambas
atinjam a igualdade.
•

Vizinho Mais Próximo: a determinação das similaridades entre o caso de entrada e os

armazenados na base é feita pela somatória da compatibilidade entre suas
características individuais determinada por uma função de similaridade particular e
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associadas a um peso. Em uma base de casos representada por BC = {c1 , c2 ,..., cn } ,
onde cn identificam os casos armazenados, ci = ( xi1 , xi 2 ,..., xim ) o conjunto de suas
características e wi os pesos associados, o cálculo de similaridade utilizando o
Vizinho Mais Próximo é definido como:
m

sim(c1 , c x ) =

∑ w × sim' (x
i

1i

, x xi )

i =1

m

∑w

i

i =1

A função de similaridade sim( x1i , x xi ) pode variar de acordo com o tipo de dado da
característica computada. Por exemplo, em uma característica com um tipo de dado
numérico utiliza-se o valor absoluto da diferença entre as características dos casos ou
para um tipo de cadeia de caracteres emprega-se a Distância de Levenshtein.
•

Indução: baseado em uma estrutura de árvore de decisão, na qual os casos são
organizados de acordo com as características que mais os diferenciam. Esta técnica
apresenta-se bastante útil quando uma única característica é suficiente para a solução
ou quando existe uma dependência entre os casos.

•

Indução Guiada por Conhecimento: utiliza o processo de indução descrito
anteriormente, porém associado a uma base de conhecimento que possibilita
identificar de uma melhor forma as características dos casos.

2.8. Reutilização
A responsabilidade do processo de reutilização é a de transformar a solução proposta pelo
caso recuperado na solução para o novo problema (MANTARAS et al., 2005). Suponha-se três
casos: CP, CR e CN, sendo CP o caso que descreve parcialmente o problema, CR o caso
recuperado com a solução proposta e CN o novo caso gerado que será retido na base de casos no
processo seguinte. Deseja-se definir então, quais abordagens podem ser aplicadas para
transformar CR em CN. Uma primeira abordagem seria simplesmente abstrair as diferenças entre
CR e CP considerando CR como solução direta ao problema copiando CR integralmente para CN
(AAMODT e PLAZA, 1994). Esta é uma abordagem de reutilização que funciona bem nas
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situações em que CP e CR são muito próximos quanto ao nível de similaridade, implicando uma
perda de precisão em CN diretamente proporcional a este nível. Outra forma mais elaborada seria
submeter às partes de CR candidatas a serem transferidas para CN a um processo de adaptação
considerando as diferenças entre CP e CR.
Existem dois tipos principais de adaptação: transformacional e derivacional (AAMODT e
PLAZA, 1994). Na primeira, um conhecimento na forma de operador transformacional {T} é
aplicado em CR a fim de transformá-lo em CN com base nas diferenças entre CR e CP. Este tipo
de adaptação não considera como o problema foi resolvido, mas sim a equivalência das soluções.
A derivacional, contrariamente, considera como o problema foi resolvido pelo método utilizado
para solucioná-lo, contido em CR. Assim, o mesmo método pode ser aplicado sobre CR para se
obter CN dentro do novo contexto.

2.9. Revisão
O processo de revisão tem como objetivo avaliar a solução obtida quanto ao grau de
sucesso na sua aplicação. Mesmo um caso recuperado e eventualmente adaptado pode não
oferecer uma solução correta para o problema proposto. Assim, este processo prevê as tarefas de
avaliar a solução e reparar falhas.
Para avaliar a solução normalmente o caso reutilizado deve ser aplicado em uma situação
do mundo real ou ser julgado por um especialista na área. Desta forma, este é um passo
geralmente realizado fora do sistema RBC. No caso de serem detectadas falhas na solução
proposta, elas deverão ser reparadas e explicadas criando, assim uma oportunidade para se
aprender com o erro (AAMODT e PLAZA, 1994).

2.10. Retenção
Este processo é responsável pelo aprendizado previsto no modelo RBC, incorporando à
base de casos os aspectos relevantes da solução apresentada com base no sucesso ou falha de sua
aplicação (AAMODT e PLAZA, 1994). Para tanto, é necessário extrair informações relevantes
do caso e indexá-lo antes de integrá-lo à estrutura de memória de casos.
A tarefa de extração das informações relevantes aplica-se basicamente à descrição do
problema proposto e à solução apresentada pelo caso recuperado. Em abordagens mais simples,
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basta apenas considerá-las integralmente. Outras mais elaboradas demandam alguma forma de
justificativa a respeito de como a solução pode resolver o problema.
Particularmente, a tarefa de indexação é uma questão central para um sistema RBC uma
vez que terá impacto direto no processo de recuperação dos casos armazenados na base. É
necessário decidir quais tipos de índice serão utilizados e como estruturar seu espaço de busca.
Obviamente, a solução mais simples seria considerar todas as características de entrada como
índice. Porém, tal abordagem poderá comprometer questões de desempenho na medida em que a
base de casos cresce.
Finalmente, a tarefa de integração lida com ajustes a serem realizados nos índices dos
casos existentes na base a fim de ressaltar a relevância de índices importantes na resolução do
problema além de atualizar a base de conhecimento geral que pode ser feita por meio da interação
com o próprio usuário.

2.11. Papel da Explicação em Sistemas RBC
Uma característica desejável de um sistema de solução de problemas é que ele seja capaz
de oferecer explicações sobre os resultados obtidos. Tal explicação justifica que a solução
proposta originou-se do conhecimento coerente com o domínio do problema (ARMENGOL e
PLAZA, 2004) e ainda possibilita que sejam detectadas falhas durante o processo de raciocínio.
Abordagens para fornecer explicações em sistemas RBC podem variar de acordo com o
nível de conhecimento geral do domínio empregado. Na situação mais simples pode-se optar por
apenas exibir o melhor caso recuperado e ele próprio servir como explicação para o raciocínio
utilizado na resolução do problema, possibilitando ainda que o usuário avalie-o quando à
qualidade das funções de similaridade aplicadas (CASSENS, 2004). Esta abordagem não leva em
consideração que usuários distintos podem necessitar de explicações diferentes, dependendo de
seus objetivos (LEAKE, 2005), e ainda pressupõe que o usuário seja capaz de avaliar as
similaridades aplicadas, o que pode ser difícil dependendo da complexidade com que elas são
computadas.
Explicações baseadas em conhecimento de domínio, mais leves, concentram-se na
avaliação apenas das similaridades entre os casos, por exemplo, exibindo o conjunto de
características representadas pelos pares atributo e valor do caso recuperado e do caso inicial
permitindo que o próprio usuário as examinem ou forneça uma explicação baseada nas
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divergências encontradas. No caso das abordagens que utilizam intensivamente o conhecimento
do domínio, as explicações são expressas em termos das interações causais e normalmente
incorporam um mecanismo de inferência baseado em modelo ou regras. É importante notar que
independente do tipo de abordagem utilizada, as explicações possuem escopo determinado pelo
caso recuperado.
A audiência e escopo para o qual sistemas RBC são construídos na maioria das vezes são
limitados e portanto realizar suposições sobre objetivos dos usuários é algo bastante viável e pode
ser abstraído em tipos de explicações aplicáveis a diferentes sistemas RBC (CASSENS, 2004)
como: explicar por que uma resposta é boa (justificativa), como o sistema atingiu a resposta
(transparência), por que uma questão perguntada é relevante (relevância), em sistemas baseados
em diálogo, e finalmente ensinar o usuário sobre o domínio (aprendizado).
Em relação ao presente trabalho, que tem como escopo o aprendizado de frameworks de
desenvolvimento orientados a objeto, a justificativa sobre o quanto boa é uma resposta pode
auxiliar um estudante a entender a melhor forma de se realizar determinada ação, por exemplo,
em termos de arquitetura e desempenho. A transparência possibilita que o estudante identifique
possíveis falhas de raciocínio uma vez que o sistema produza respostas que não resultem na
resolução total ou parcial do problema, proporcionando assim um momento para o aprendizado a
partir do erro.

2.12. Trabalhos Relacionados
Existe na literatura trabalhos que empregam a abordagem RBC como suporte tanto ao
ensino de frameworks orientados a objetos quanto de outras tecnologias.
O protótipo de sistema UnderFrame (Understanding Frameworks) (DÍAZ et al., 2004)
utiliza um modelo de Ensino Baseado em Caso – EBC (Case Based Teaching – CBT) para
ensinar o framework JHotDraw. Seu princípio está apoiado no uso de exemplos e métodos de
aprendizado ativos nos quais o estudante aprende realizando tarefas que possuem propósitos
pedagógicos específicos e pode contar com auxílio de especialistas quando necessário. No
ambiente do UnderFrame, o estudante aprende por meio da realização de exercícios em níveis de
dificuldade crescente resultando na construção de aplicações exemplo. É constituído por uma
área de trabalho na qual o exercício pode ser solucionado e um simulador para que o resultado
seja testado. Para evitar a dependência de linguagens específicas, todas as atividades são
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realizadas por ações de instanciação que são peças de implementação que podem ser utilizadas
para a extensão de qualquer framework. Um caso no UnderFrame é um exercício que desafia o
estudante a desenvolver um exemplo de aplicação utilizando o framework e são indexados de
modo a formarem uma hierarquia de conceitos que os estudantes devem aprender e auxiliam
deduzir qual exercício deve ser realizado dependendo dos conceitos já apresentados
anteriormente. Um caso é composto por uma descrição explicando o exercício em uma
linguagem natural, uma lista de conceitos pedagógicos que o exercício contempla, a solução dos
exercícios em termos das ações de instanciação necessárias, micro-arquiteturas que permitem o
entendimento do projeto e comportamento do framework, diagramas de cenários e ações nos
cenários que informam como cada ação de instanciação podem afetá-los. O UnderFrame é uma
proposta interessante para o aprendizado de frameworks por utilizar os casos como exercícios.
Desta maneira, o estudante pode beneficiar-se do aprendizado incremental, uma vez que os
exercícios são propostos em nível de dificuldade crescente, explorando os elementos ainda não
estudados. Sua principal desvantagem é que os exercícios são textuais, escritos manualmente, o
que implica um trabalho criterioso em sua elaboração. Além disso, uma linguagem independente,
representada pelas ações de instanciação, apesar de simples deve ser aprendida.
Para o aprendizado do funcionamento da Máquina Virtual Java - MVJ (Java Virtual
Machine – JVM) e a compilação da linguagem Java foi desenvolvido o ambiente JV2M
(GÓMEZ-MARTIN et al., 2005). Este ambiente, que utiliza recursos gráficos tridimensionais,
possui um agente denominado JAVY (Java taught Virtually) que monitora as ações do usuário,
representado por um avatar, com o propósito de identificar erros, oferecer conselhos para guiá-lo
na resolução dos problemas propostos e resolvê-los, explicando passo a passo o motivo das ações
tomadas. O uso da abordagem RBC é aplicado, por exemplo, na recuperação de exercícios
previamente resolvidos com a intenção de mostrá-los ao estudante ou ainda selecionar qual
exercício deve ser aplicado na seqüência. Esta abordagem foi estudada por utilizar o RBC na
resolução de problemas como forma de auxílio durante a resolução de um exercício. Porém, ela
não se aplica a frameworks e sim a um assunto específico, que é o funcionamento da máquina
virtual Java.
O OoFRA (Object-Oriented Framework Assistant) (GÓMEZ-ALBARRÁN et al., 2001)
é uma abordagem para instanciação de frameworks que utiliza RBC para representar as
experiências de uso e que são complementadas por uma base de conhecimento geral. Neste
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protótipo, desenvolvido para o ambiente VisualWorks, estão presentes mecanismos inteligentes
de recuperação dos casos, no qual o caso inicial é informado pelo usuário de forma assistida, de
auxílio à adaptação do caso recuperado e de aprendizado que permite a incorporação do novo
caso solucionado à base existente. A base de conhecimento geral é representada por uma rede de
nós conectados sendo cada um deles representado por uma descrição estruturada ou conceito.
Tais conceitos e suas associações são utilizados para inferir informações descritivas sobre objetos
do domínio descrito pela solução do problema. Os casos explicam por meio de um conjunto de
passos como implementar uma determinada ação do domínio e são estruturalmente compostos
por descrição do problema, solução e informações complementares como ponteiros para outros
casos relacionados. No OoFRA, apesar de utilizar o conceito de RBC para o ensino, os casos são
representados textualmente.
O uso de RBC utilizado em conjunto com a abordagem baseada em regras é explorado em
(JANI e PECK, 2005) para uso na documentação e o conseqüente aprendizado de frameworks.
Nesta proposta, o processo de aprendizado é auxiliado por um sistema de regras que visa
automatizar o processo de aquisição de conhecimento. Esta proposta, contudo, aplica-se ao
processo de recuperação de documentação de frameworks, que pode ser utilizada no processo de
aprendizado; porém, assim como no OoFRA, os casos são representados por meio de informação
textual e não em código fonte.

2.13. Conclusão
A utilização de frameworks orientados a objeto para o desenvolvimento de software
oferece o benefício da reutilização em larga escala; porém, por ser uma estrutura complexa e
abstrata, apresenta uma barreira de aprendizado inicial para que seja efetivamente aplicado. Uma
das formas de transpor tal dificuldade está na consulta à documentação disponível que nem
sempre é eficaz. Assim, a abordagem RBC pode oferecer uma saída para conferir um aspecto
pedagógico mais forte à documentação existente.
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Capítulo 3 - Proposta da Ferramenta
3.1. Introdução
Neste capítulo será descrita uma ferramenta de auxílio no aprendizado de frameworks por
meio de exemplos escritos em linguagem de programação. Inicialmente serão introduzidas
linguagens de padrões e livros de receita (cookbooks) como forma de documentação e
aprendizado de frameworks acompanhado de suas vantagens e desvantagens. Em seguida é
apresentada a visão geral da ferramenta com a descrição de seus principais elementos.

3.2. Linguagem de Padrões e Cookbooks
Uma forma intuitiva de aprender determinado assunto é tomar um breve contato com a
literatura existente e assim que possível iniciar com a prática, onde as peculiaridades do assunto
estudado podem ser testadas e conseqüentemente aprendidas. O processo de aprendizado de
frameworks pode seguir esta abordagem pois, sendo estes implementações, possibilitam realizar
exercícios práticos em linguagem de programação onde utilizando-se da estratégia de tentativa e
erro pode-se adquirir conhecimento de como suas estruturas devem ser utilizadas no processo de
instanciação. Caso algum ponto permaneça obscuro ou necessite de maior aprofundamento então
a documentação disponível pode ser consultada de forma mais aprofundada.
Linguagem de Padrões (JOHNSON, 1992) e Livros de Receita (Cookbooks) são formas
de documentação que promovem esta abordagem e possuem características semelhantes. Ambas
descrevem, por intermédio de pequenos textos objetivos, como problemas dentro do domínio do
framework podem ser solucionados. Tais textos são denominados de padrões ou receitas
(recipies) e seu conjunto constitui uma Linguagem de Padrões ou um Livro de Receita
(Cookbook). Assim, um estudante em processo de aprendizado ao invés de estudar todas as
estruturas do framework antes de utilizá-lo por completo, pode realizar exercícios sobre
determinados padrões ou receitas mais específicos a fim de incorporar conhecimento de forma
gradual.
Um exemplo da aplicação dos padrões é na documentação do framework JHotDraw
(JHOTDRAW, 2007). Nesta documentação cada padrão descreve como determinada ação pode
ser implementada utilizando-se elementos do framework, como exemplo, para criar animações de
figuras, conforme Tabela 1 - "Padrão Creating Animation".
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JHotDraw Pattern Language
Creating Animation
JHotDraw provides support for a simple form of animation where figures can be moved around the drawing
following simple rules.
Animation is provided in JHotDraw by making a subclass of Drawing that implements the Animatable
interface. This interface defines one method animationStep() that is called to render each frame of the
animation. This allows animationStep() to perform incremental updates to the state of the drawing
which if they occur frequently enough appear as animation.
This form of animation requires that each figure in the drawing has some rules to govern how it is updated
on each new frame. This can be preformed directly inside Drawing where animationStep() specifies a
transformation for every figure in the drawing. This is acceptable when all figures are to be animated
uniformly but precludes different subclasses from exhibiting different behaviour.
An alternative approach is to implement the Animatable interface for each animating figure in an application.
These figures may then define the animationStep() as they wish. The Drawing's role in this scenario is
to implement an animationStep() method that enumerates through the collection of figures calling each
animatable figure?s animationStep() method.
•

How to create Drawing's animationStep() when animating individual figures
public void animationStep() {
Enumeration k = figures();
while (k.hasMoreElements()){
Figure fig = (Figure)k.nextElement();
if(fig instanceof Animatable){
Animatable anim = (Animatable)fig;
anim.animationStep();
}
}
}

Animation only works if the drawing is changed in very quick intervals JHotDraw does not provide any
default mechanism to repeatedly call the animation method so this functionality much be created manually.
The example program JavaDraw (JHotDraw5.1/CH/ifa/draw/samples/javadraw) creates a class Animator
that spawns a seperate thread to call animationStep() at regular intervals, developers wishing to create
import
animation should reuse this class where possible in their systems (insert
CH.ifa.draw.samples.javadraw.Animator at the top of a class to reference Animator).

Tabela 1 - "Padrão Creating Animation"
Também para o caso das receitas é possível encontrar um exemplo de aplicação, para o
framework de testes JUnit (JUNIT, 2007), conforme Tabela 2 - "Receita Simple Test Case".
JUnit Cookbook
Simple Test Case
How do you write testing code?
The simplest way is as an expression in a debugger. You can change debug expressions without recompiling,
and you can wait to decide what to write until you have seen the running objects. You can also write test
expressions as statements which print to the standard output stream. Both styles of tests are limited because
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they require human judgment to analyze their results. Also, they don't compose nicely- you can only execute
one debug expression at a time and a program with too many print statements causes the dreaded "Scroll
Blindness".
JUnit tests do not require human judgment to interpret, and it is easy to run many of them at the same time.
When you need to test something, here is what you do:
1.

Create an instance of TestCase:

2.

Create a constructor which accepts a String as a parameter and passes it to the superclass.

3.

Override the method runTest()

4.

When you want to check a value, call assertTrue() and pass a boolean that is true if the test
succeeds

For example, to test that the sum of two Moneys with the same currency contains a value which is the sum of
the values of the two Moneys, write:
public void testSimpleAdd() {
Money m12CHF= new Money(12, "CHF");
Money m14CHF= new Money(14, "CHF");
Money expected= new Money(26, "CHF");
Money result= m12CHF.add(m14CHF);
assertTrue(expected.equals(result));
}
If you want to write a test similar to one you have already written, write a Fixture instead. When you want to
run more than one test, create a Suite.

Tabela 2 - "Receita Simple Test Case"
Em linhas gerais, estruturalmente ambas abordagens são constituídas por uma
identificação do propósito, isto é, “Creating Animation” e “Simple Test Case”, utilizadas para
facilitar a localização do padrão ou receita, e um texto informal contendo explicações sobre as
estruturas (hotspots, métodos e componentes) e características do framework utilizadas na
resolução do problema. Particularmente, a receita “Simple Test Case” exibe instruções, em forma
de uma lista numerada, sobre quais passos devem ser tomados para que o propósito seja
cumprido. Em ambos os casos um pequeno trecho em código fonte acompanha o texto, suficiente
apenas para consolidar as explicações textuais.
Apesar de interessantes, alguns problemas associados podem comprometer o uso efetivo
dessas formas de documentação no processo de aprendizado. Um deles está relacionado à falta de
dinamismo na criação de novos padrões e receitas ou alteração dos disponibilizados inicialmente
pois, normalmente, eles são oferecidos na forma de livros (SIGGELKOW, 2005) ou em formato
HTML (JHOTDRAW, 2007) (JUNIT, 2007). Outro problema refere-se à forma com que dos
padrões ou receitas são localizados, uma vez que, em grande volume, somente a localização por
meio do propósito restringe consideravelmente o critério de busca. Finalmente, escrever um
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padrão ou receita na forma textual, como apresentado anteriormente (vide Tabela 1 - "Padrão
Creating Animation" e Tabela 2 - "Receita Simple Test Case"), requer um trabalho considerável.
Portanto, visando minimizar os problemas descritos, o presente trabalho propõe o
desenvolvimento de uma ferramenta automatizada que possa utilizar os conceitos de padrões e
receitas, mas agregando as seguintes características:
•

Facilitar a localização das informações necessárias à resolução de um determinado
problema por meio da definição dos critérios de busca;

•

Permitir que novas informações sejam incluídas ou alteradas facilmente;

•

Utilizar intensivamente código fonte como exemplo de resolução de problemas;

•

Fornecer explicações geradas dinamicamente sobre os exemplos.

3.3. Visão Geral da Ferramenta Proposta
A principal estrutura utilizada pela ferramenta proposta é denominada de caso exemplo.
Um caso exemplo tem o mesmo intuito dos padrões e receitas, mas difere quanto a sua
organização. Enquanto os primeiros são apoiados em informações textuais para sua descrição, um
caso exemplo é quase totalmente descrito utilizando código fonte na linguagem definida pelo
framework.
Uma vez que se tenha um conjunto de casos exemplo, a ferramenta atua sobre eles
seguindo algumas características definidas no ciclo RBC, isto é, recuperação, reutilização,
revisão e retenção, além de oferecer explicações sobre os casos recuperados, baseada na
existência de uma base de conhecimento de suporte.
O conhecimento de suporte é constituído por associações causais generalizadas (modelos
causais) do domínio, neste caso descrições gerais sobre os elementos do framework, estabelecidas
com base em teorias básicas, primeiros princípios, modelos, definições, leis e axiomas relativos a
um conjunto de problemas, com o objetivo de resolver problemas do domínio e também gerar
explanações relativas às soluções encontradas (CLANCEY, 1983).
Em termos arquiteturais, a ferramenta é composta por quatro procedimentos apoiados
sobre duas bases de dados, conforme ilustrado pela Figura 2 - “Procedimentos Principais da
Ferramenta Proposta”.
Os procedimentos são: converter, localizar, explicar e reter. O propósito de cada um é
resumido abaixo:
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•

Converter: converte o exemplo informado pelo estudante, escrito em código fonte,
para a estrutura de um caso inicial;

•

Localizar: obtém casos exemplos semelhantes registrados previamente que possam
oferecer auxílio ao estudante na resolução ou aprendizado de determinado problema
ou estrutura;

•

Explicar: fornece uma explicação textual de modo automático sobre determinado
exemplo localizado;

•

Reter: permite que o estudante possa alterar e introduzir um caso novo exemplo para
ser utilizado futuramente.

As bases de dados, por sua vez, são divididas em:
•

Casos Exemplo: onde os casos exemplo são armazenados, correspondendo ao
conhecimento dinâmico sobre as estruturas do framework;

•

Conhecimento de Suporte: onde o conhecimento geral estático sobre as estruturas do
framework (hotspots, métodos e componentes) é armazenado.

Figura 2 - “Procedimentos Principais da Ferramenta Proposta”
Inicialmente o estudante introduz na ferramenta um pequeno exemplo, isto é, um
programa em código fonte escrito na linguagem de programação utilizada pelo framework. Este
exemplo tem um objetivo específico, normalmente associado à tentativa de solucionar
determinado problema e pode ser incompleto, conter erros ou necessitar apenas de uma
comparação com outras soluções para verificar possíveis abordagens alternativas. Assim, o
primeiro procedimento do sistema analisa o exemplo fornecido pelo estudante (procedimento
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converter) e o converte em um caso inicial. Este caso inicial é utilizado para consultar uma base
de exemplos práticos previamente registrados, também na forma de casos, buscando uma lista de
soluções semelhantes à solução fornecida pelo estudante aplicando-se regras de similaridade
específicas (procedimento localizar). Uma vez que um exemplo seja selecionado pelo estudante,
ele segue para uma segunda etapa que visa explicar o propósito dos elementos do framework
(hotspots, métodos e componentes) utilizados em sua estrutura (procedimento explicar). Tal
explicação baseia-se em uma base de conhecimento de suporte mantida separadamente à base de
exemplos. A partir deste ponto, tal exemplo pode ser alterado ou complementado, enriquecendo
assim tanto a base de exemplos quanto a de conhecimento (procedimento reter).
Os procedimentos são descritos a seguir em maior detalhe.

3.4. Converter Exemplo
Uma vez que os exemplos introduzidos pelo estudante são escrito em código fonte, é
necessário convertê-los para o mesmo formato em que os exemplos são registrados na base de
casos (vide Tabela 3 - “Estrutura Geral de um Caso”). Este passo é realizado por meio do
procedimento de conversão, que realiza uma análise semântica do código fonte introduzido, a fim
de identificar hotspots, componentes e seus respectivos métodos. Ao término desse
procedimento, estabelece-se a estrutura dos atributos a serem utilizados na pesquisa e apuração
das similaridades com os casos na base.

3.5. Localizar Exemplos
O procedimento de localizar exemplos tem como entrada um caso inicial com intuito de
solucionar ou exercitar uma situação específica dentro do escopo do framework estudado e
produz como saída casos funcionais semelhantes que possam servir de orientação ao estudante,
onde a solução é escrita em código fonte. Este procedimento está relacionado à fase inicial do
ciclo RBC (recuperar casos).
Para que este mecanismo funcione corretamente é necessário que se tenha uma base de
exemplos (casos) registrados de antemão. Além disso, determinadas regras de similaridades
devem ser definidas como critério para a localização dos exemplos semelhantes.
3.5.1. Base de Casos Exemplo
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Um caso exemplo, exibido na Tabela 3 - “Estrutura Geral de um Caso”, é composto
basicamente por dois elementos: uma descrição e uma solução. A descrição tem o intuito de
indicar o propósito do exemplo e classificá-lo para que seja facilmente localizado, e a solução
apresenta em código fonte como atingir o propósito desejado.

Identificador

Número que identifica o caso unicamente

Propósito

Resumo do problema a ser solucionado

Hotspots

Hotspots necessários para extensão

Métodos Hotspot

Métodos dos hotspots para sobrescrita

Componentes

Componentes prontos do framewok

Métodos Componentes

Métodos dos componentes utilizados
Solução

// Código Fonte

Tabela 3 - “Estrutura Geral de um Caso”
Desta maneira, pode-se observar uma possível adaptação dos textos da Tabela 1 - "Padrão
Creating Animation" e da Tabela 2 - "Receita Simple Test Case" para o formado de caso exemplo
nas Tabela 4 - “Caso Exemplo Creating Animation” e Tabela 5 - “Caso Exemplo Simple Test
Case”.
O atributo propósito foi extraído diretamente dos propósitos tanto do padrão quanto da
receita. Para o hotspot, no caso do padrão “Creating Animation”, foi identificado no texto
“Animation is provided in JHotDraw by making a subclass of Drawing...” e para “Simple Case
Test” no passo 1 “Create an instance of TestCase”. O método para “Creating Animation” foi
identificado de “This interface defines one method animationStep()...” e para “Simple Test Case”
dos passos 3 e 4 “Override the method runTest()” e “When you want to check a value, call
assertTrue()...” respectivamente. O componente utilizado para “Creating Animation” originou-se
da análise do próprio fragmento de código associado. Vale a pena observar que a solução
apresenta código fonte que pode ser executado, diferente dos exemplos informados pelo padrão e
pela receita.
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Lendo-se agora os dois casos exemplo, mesmo sem conhecimento do padrão e da receita
original, pode-se inferir que para criar uma animação no JHotdraw é necessário estender o
hotspot Drawing e sobrescrever seu método animationStep(). Contudo, não fica claro qual
o propósito dos componentes Figure e Animable. Para o segundo caso, do JUnit, entende-se
que para criar um caso de testes simples basta estender o hotspot TestCase e sobrescrever o
método runTest(). Novamente, porém, faltam informações sobre o motivo da utilização do
método assertTrue(), por exemplo. Somente essas informações, portando, não são suficientes
para esclarecerem o exemplo e fornecerem detalhes sobre o propósito das estruturas do
framework. Assim, detalhes adicionais podem ser obtidos no procedimento de explicação do
exemplo.
Identificador

001

Propósito

Creating Animation

Hotspots

Drawing

Métodos Hotspot

animationStep()

Componentes

Figure, Animable

Métodos Componentes

Animable.animationStep()
Solução

public class TestAnimation extends Drawing {
public void animationStep() {
Enumeration k = figures();
while (k.hasMoreElements()){
Figure fig = (Figure)k.nextElement();
if(fig instanceof Animatable){
Animatable anim = (Animatable)fig;
anim.animationStep();
}
}
}
}

Tabela 4 - “Caso Exemplo Creating Animation”
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Identificador

002

Propósito

Simple Test Case

Hotspots

TestCase

Métodos

runTest(), assertTrue()

Componentes
Métodos Componentes

Solução

public class TestJUnit extends TestCase {
public void testSimpleAdd() {
Money m12CHF= new Money(12, "CHF");
Money m14CHF= new Money(14, "CHF");
Money expected= new Money(26, "CHF");
Money result= m12CHF.add(m14CHF);
assertTrue(expected.equals(result));
}
public void runTest() {
testSimpleAdd();
}
}
}

Tabela 5 - “Caso Exemplo Simple Test Case”
3.5.2. Identificação dos Elementos

Antes de realizar a busca dos casos semelhantes, um pré-processamento do caso inicial é
realizado. Este pré-processamento tem como objetivos reconhecer quais elementos presentes nos
atributos do caso inicial correspondem a elementos do framework, identificar possíveis erros de
sintaxe na declaração dos elementos e diferenciar métodos criados pelo estudante dos métodos
pertencentes ao hotspot, porém, sobrescritos. Para que esses objetivos sejam alcançados, a base
de conhecimento de suporte, onde todos os elementos do framework são armazenados, é
utilizada.
O reconhecimento dos elementos visa otimizar a fase de apuração das similaridades e,
portanto, os elementos que não possuam semelhança com os registrados da base são descartados.
Dependendo do grau dessa semelhança, contudo, um elemento do caso inicial pode ser
substituído por outro que mais lhe assemelhe sintaticamente. Este detalhe visa lidar com
possíveis erros de sintaxe cometidos pelo estudante.
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Tome-se como exemplo uma situação onde existam cadastrados na base de conhecimento
de suporte os hotspots Alfa e Beta e que o estudante introduza o seguinte caso exemplo:
Propósito

Criar raios gama

Hotspots

Befa

Métodos

-

Componentes

Solução

public class Gama extends Befa {
...
}

Tabela 6 - “Caso Exemplo com Erro de Sintaxe”
Observa-se que houve um erro na digitação do hotspot (Befa), porém simplesmente
descartar tal atributo poderia comprometer o procedimento de comparação. Assim, comparandose Alfa com Befa não é difícil perceber que tais elementos são bastante distintos sintaticamente.
Porém, ao tomar-se Beta, as semelhanças com Befa são bem maiores. Neste caso, então, a busca
é realizada sobre Beta e não Befa, como informado inicialmente.
3.5.3. Similaridades

Uma vez que existam casos exemplo registrados na base, eles precisam ser localizados
frente a um exemplo introduzido pelo estudante, devidamente convertido em um caso inicial, pela
execução do procedimento converter exemplo.
Considerem-se três casos exemplo registrados na base, conforme Tabela 7 - “Caso 1:
Criar uma Aplicação JHotdraw”, Tabela 8 - “Caso 2: Adicionar um Item de Menu” e Tabela 9 “Caso 3: Adicionar um Botão na Barra de Ferramentas”.
Identificador

001

Propósito

Criar uma aplicação JHotdraw

Hotspots

DrawApplication

Métodos

-

Componentes

-

Métodos Componentes

Solução
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class AplicacaoSimples extends DrawApplication {
}

Tabela 7 - “Caso 1: Criar uma Aplicação JHotdraw”
Identificador

002

Propósito

Adicionar um item de menu

Hotspots

DrawApplication

Métodos

createFileMenu ()

Componentes

JMenu, JMenuItem

Métodos Componentes

JMenuItem.setText(), JMenu.add()
Solução

class AdicionarMenu extends DrawApplication{
protected JMenu createFileMenu() {
JMenu m = super.createFileMenu();
JMenuItem mi = new JMenuItem();
mi.setText("Teste");
m.add(mi);
return m;
}
}

Tabela 8 - “Caso 2: Adicionar um Item de Menu”
Identificador

003

Propósito

Adicionar um botão na barra de ferramentas

Hotspots

DrawApplication

Métodos

createToolPalette

Componentes

JToolBar, JButton

Métodos Componentes

JToolBar.add(), JButton.setText()
Solução
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class AdicionarBotao extends DrawApplication{
protected JToolBar createToolPalette() {
JToolBar b = super.createToolPalette();
JButton btn = new JButton();
btn.setText("Teste");
b.add(btn);
return b;
}
}

Tabela 9 - “Caso 3: Adicionar um Botão na Barra de Ferramentas”
Suponha-se que o estudante tenha como objetivo adicionar um item de menu em sua
aplicação, porém saiba apenas que é necessário estender o hotspot DrawApplication e que uma
barra de menu é representada pelo componente JMenu. Então ele, em uma primeira tentativa,
introduz o código fonte exibido na Tabela 10 - “Exemplo Inicial Fornecido pelo Estudante”.

class ExemploEstudante extends DrawApplication {
JMenu m = new JMenu();
}

Tabela 10 - “Exemplo Inicial Fornecido pelo Estudante”
Convertendo-se o exemplo do estudante para o caso exemplo, tem-se como resultado o
caso exibido na Tabela 11 - "Caso Transformado".
Identificador

-

Propósito

Adicionar um item de menu

Hotspots

DrawApplication

Métodos

-

Componentes

JMenu

Métodos Componentes

Solução
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class ExemploEstudante extends DrawApplication {
JMenu m = new JMenu();
}

Tabela 11 - "Caso Transformado"
A partir do caso inicial e dos armazenados na base, analisam-se as semelhanças entre seus
atributos aplicando-se pesos aos atributos mais relevantes onde os hotspots possuem um maior
peso, seguidos pelos seus métodos sobrescritos, componentes e métodos dos componentes.
Somando-se os atributos iguais multiplicados pelos respectivos pesos tem-se uma pontuação para
o caso. Os casos com maior pontuação possivelmente poderão contribuir mais efetivamente para
que o estudante atinja seu objetivo. No exemplo apresentado, portanto, o caso da Tabela 8 “Caso 2: Adicionar um Item de Menu” é o que apresenta a melhor contribuição por utilizar o
mesmo hotspot DrawApplication e o componente JMenu. Ao selecioná-lo, o estudante observará
que para se adicionar um item no menu é necessário sobrescrever o método createFileMenu(),
instanciar objetos dos componentes JToolBar e JButton e utilizar seus respectivos métodos
add() e setText().

3.6. Explicar Exemplos
Ao analisar o código fonte associado a um caso exemplo, o estudante tem a oportunidade
de identificar se o exemplo pode ser útil para que seu objetivo seja atingido e ainda aprender
novos elementos do framework. Porém, quando o estudante possui um nível de conhecimento
inicial baixo ou quando o caso apresenta um exemplo de maior complexidade, somente a análise
do código fonte pode não ser suficiente. É necessária uma explicação sobre os propósitos dos
elementos que compõem o exemplo. Esta explicação pode ser registrada juntamente com o caso
exemplo por meio de um pequeno texto. Porém, fornecer este texto de forma livre pode ser
trabalhoso. Além disso, explicações para exemplos semelhantes possivelmente têm partes em
comum e que podem ser reaproveitadas. Uma alternativa para esta questão, é que o exemplo seja
explicado de forma automatizada, onde o texto explicativo seja gerado pelo sistema por meio da
análise dos atributos do caso exemplo e do conhecimento armazenado em um banco de dados
sobre os principais hotspots, métodos e componentes do framework.
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Além de fornecer uma explicação padronizada do caso selecionado pelo estudante, o
procedimento de explicação possui a característica de auxiliar o estudante na comparação de seu
exemplo com o selecionado e a identificação de possíveis erros de sintaxe. Para atingir este
propósito, o sistema exibe em um primeiro momento uma lista dos elementos que estão no caso
selecionado, mas ausentes no caso inicial. Em segundo lugar, uma lista dos elementos que foram
substituídos é apresentada para que o estudante identifique possíveis erros de sintaxe e
finalmente, uma lista de todos os elementos do caso inicial que foram totalmente descartados
durante o procedimento de localização e que podem ser novos elementos a serem registrados na
base de conhecimento de suporte.

3.7. Base de Conhecimento de Suporte
A base de conhecimento de suporte tem como propósito oferecer informações de suporte
ao sistema para identificar estruturas reconhecidas no domínio do framework durante a fase de
identificação dos elementos e auxiliar na explicação dos exemplos selecionados pelo usuário.
Os elementos do framework são armazenados em um banco de dados que contém
basicamente a descrição do propósito e a associação entre os elementos e pode ser observada na
Figura 3 - "Diagrama de Classes da Base de Conhecimento de Suporte".
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Figura 3 - "Diagrama de Classes da Base de Conhecimento de Suporte"
Todos os elementos de um framework, isto é, suas interfaces, hotspots, componentes e
métodos possuem um nome, um propósito e sua forma de uso que pode ser sobrescrever (no caso
dos métodos de hotspots), estender (principalmente hotspots), implementar (para as interfaces) e
instanciar (para componentes). Além disso, os hotspots e componentes são considerados classes e
podem ser tanto abstratos quanto concretos.
Uma vez que os elementos do framework estejam registrados na base de conhecimento de
suporte é possível descrever as relações entre os elementos utilizados nos exemplos. Assim, como
exemplo, tome-se para o JHotdraw, o elemento DrawApplication que é um hotspot que
implementa uma interface DrawingEditor e declara um método createFileMenu. Sabe-se que
tal método deve ser sobrescrito para personalizar o menu de arquivos e, portanto, para representar
tal conhecimento no modelo proposto, tem-se como resultado o diagrama de objetos da Figura 4 "Diagrama de Objetos para DrawApplication".
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Figura 4 - "Diagrama de Objetos para DrawApplication"
Desta maneira, dado o exemplo da Tabela 12 - "Caso para Explicação", tem-se que sua
explicação pode ser expressa da seguinte forma:
“Para se adicionar um item de menu:
É necessário estender o hotspot DrawApplication que é uma classe concreta que define
uma apresentação padrão para editores de desenho e declara o método createFileMenu que deve
ser sobrescrito para definir o menu de arquivo. Além disso, o hotspot DrawApplication
implementa uma interface DrawingEditor que define uma interface para coordenar os diferentes
objetos do editor de desenho”.
O texto em itálico representa conhecimento extraído da base para gerar a explicação e em
negrito refere-se ao propósito do exemplo.
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Identificador

002

Propósito

Adicionar um item de menu

Hotspots

DrawApplication

Métodos

createFileMenu ()

Componentes

-

Métodos Componentes

Solução

class AdicionarMenu extends DrawApplication{
protected JMenu createFileMenu() {
}
}

Tabela 12 - "Caso para Explicação"

3.8. Retenção de Novos Casos
Novos casos podem ser incluídos na base do sistema por especialistas no framework ou
pelos próprios estudantes. Os especialistas fornecem um conjunto inicial de casos com objetivos
didáticos específicos e os estudantes têm a oportunidade durante a utilização da ferramenta de
incluírem outros casos, adaptados para contemplarem novas situações. Obviamente os exemplos
criados pelos especialistas tendem a ser mais elaborados pedagogicamente e acima de tudo
corretos, mas não permitir que novos casos sejam adicionados pelos estudantes limita a
abrangência da ferramenta, uma vez que é muito difícil fornecer um conjunto de exemplos
iniciais que englobem qualquer tipo de situação que venha a ocorrer na prática.
Para permitir que se diferenciem quando um caso foi introduzido por um estudante ou
especialista, todo caso possui um atributo denominado autor que pode conter apenas dois valores:
estudante ou especialista. Este atributo não é utilizado no procedimento de busca, mas sim na
classificação dos casos recuperados, onde, casos escritos por especialistas têm prioridade sobre os
escritos por estudantes.
Quando um novo caso exemplo é incluído, uma análise de seus atributos é realizada para
verificar quais elementos já possuem registro na base de conhecimento de suporte e quais não.
Para os novos elementos podem-se fornecer informações sobre o seu propósito para serem
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utilizadas em explicações futuras. Mesmo para os elementos já existentes é oferecida a
oportunidade de alterar informações previamente cadastradas possibilitando seu refinamento ou
complementação. Assim, a cada exemplo inserido espera-se que a base de conhecimento de
suporte torne-se não só mais ampla, mas também tenha sua qualidade melhorada. Também é
registrado o propósito do exemplo, sendo esta informação utilizada no momento da listagem dos
casos semelhantes.
Uma questão importante a ser considerada é a manutenção da qualidade da base de casos,
já que novos casos podem ser introduzidos com o uso da ferramenta. No ciclo RBC, o processo
de revisão é o responsável pela verificação da solução apresentada que pode ser aplicada
integralmente ou adaptada, gerando assim um novo caso. Este processo de verificação
normalmente é realizado fora da ferramenta, acompanhada por um especialista (AAMODT e
PLAZA, 1994). Na ferramenta proposta no presente trabalho, devido ao fato da solução ser
especificada em termos de código fonte, para avaliá-lo é necessário sua execução e a análise do
resultado. Como o mesmo objetivo pode, em muitas situações, ser alcançado por programas
diferentes é difícil avaliar quando um novo caso é correto ou melhor que outra forma de
implementação.
Outro ponto que merece atenção refre-se à manutenção da base de casos (MBC) que,
segundo Leake e Wilson (2002), compreende na implementação de políticas para revisão da
organização ou conteúdo para facilitar raciocínios futuros conforme um conjunto particular de
objetivos de desempenho. A implementação de políticas para revisar e manter uma base de casos
é a tema de estudo de trabalhos específicos (REINARTZ et al., 2000) (IGLEZAKIS et al., 2001)
e por ser considerado um campo bastante amplo encontra-se fora do escopo deste trabalho.

3.9. Conclusão
Utilizar linguagens de padrões e cookbooks propicia o aprendizado incremental e
incentiva a realização de exercícios práticos para consolidar o conhecimento. Porém esta
abordagem apresenta alguns problemas associados como o dinamismo em sua criação e
dificuldades na localização de um padrão ou receita específico.
Para lidar com tais problemas foi apresentada uma visão geral de uma ferramenta de
aprendizado de frameworks utilizando uma ferramenta automatizada. Viu-se que ela recebe
inicialmente exemplos práticos fornecidos pelo estudante em código fonte na linguagem de
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programação definida pelo framework. Em seguida exemplos semelhantes são localizados em
uma base aplicando-se a medidas de similaridades. Tais exemplos são explicados e comparados
com o exemplo introduzido de modo automático, apoiando-se em uma base de conhecimento de
suporte sobre as estruturas do framework. Finalmente o exemplo retornado pode ser modificado
conferindo-lhe novas características e introduzido novamente na base de exemplos e
eventualmente enriquecendo também a base de conhecimento de suporte.
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Capítulo 4 - Especificação do Protótipo
4.1. Introdução
O capítulo anterior apresentou uma proposta de ferramenta para aprendizado de
frameworks onde o estudante aprende por meio do desenvolvimento de pequenos programas com
propósito específico, contando com o apoio de uma ferramenta informatizada que desempenha o
papel de instrutor ou especialista.
Este capítulo tem como objetivo apresentar uma especificação para o protótipo de
ferramenta de aprendizado de frameworks proposta no presente trabalho, desenvolvida de acordo
com o método ICONIX (ICONIX, 2007). Portanto, inicia com uma breve descrição do método
em si e segue com a descrição de casos de usos, especificação de interface com usuário e
diagramas de robustez, seqüência e modelo de domínio.

4.2. Processo ICONIX
O ICONIX é um processo de modelagem orientado a objeto que oferece um conjunto
mínimo de etapas e diagramas para a construção de software, favorecendo a adoção de métodos
ágeis de desenvolvimento (ROSENBERG et al., 2005). Em relação à quantidade de artefatos
produzidos, o ICONIX não é tão amplo quanto o RUP (Rational Unified Process), porém oferece
mais subsídios de análise e projeto que o XP (Extreme Programming).
As etapas definidas por este método são:
•

Modelagem de Domínio onde os objetos do domínio são identificados;

•

Modelagem dos Casos de Uso onde os requisitos funcionais são definidos;

•

Análise de Robustez para identificar ambigüidades nos casos de uso e possíveis
falhas no modelo de domínio;

•

Criação do diagramas de seqüência;

•

Criação do diagrama de classes;

•

Geração de código;

•

Realização de testes.

Essas etapas podem ser agrupadas de acordo com o tipo de modelo que produzem, isto é,
modelos dinâmicos e estáticos. Na modelagem dinâmica, que representam a interação com o
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usuário, são produzidos os diagramas de caso de uso, robustez e seqüência. Já na modelagem
estática, sem interação com o usuário, são produzidos os diagramas de domínio e classes.
Das etapas apresentadas, apenas a de robustez requer uma breve explicação por não ser
tão conhecida. Esta etapa tem como propósito servir de ponte entre a análise e o projeto, além de
permitir verificar a narrativa dos casos de uso e descobrir novos objetos para o modelo de
domínio. Nela são produzidos os Diagramas de Robustez que são constituídos por três símbolos
que podem ser conectados e representam os fluxos de ação realizados pelos atores (vide Tabela
13 - "Símbolos do Diagrama Robustez").

Representa o ponto de comunicação entre o usuário (ator) e o sistema

Representa um objeto de controle onde reside a lógica de negócio,
conectando as interfaces com as entidades
Representam objetos do modelo de domínio
Tabela 13 - "Símbolos do Diagrama Robustez"

4.3. Interfaces com Usuário
Este tópico tem como objetivo apresentar um rascunho das interfaces com o usuário
utilizadas para interagir com o protótipo do sistema.
A Figura 5 - “Introdução Exemplo” apresenta a interface inicial do usuário. Nela é
apresentada uma área de texto para que o estudante introduza o código fonte a ser analisado.
Código Fonte (Caso Inicial)
class ExemploEstudante extends DrawApplication {
JMenu m = new JMenu();
}

Recuperar Exemplos

Figura 5 - “Introdução Exemplo”

53

Na Figura 6 - "Exemplos Recuperados", após análise do trecho de código inserido pelo
estudante, são exibidos os propósitos dos exemplos de maior semelhança. O estudante tem então
a oportunidade de visualizar o exemplo desejado.
Exemplos Semelhantes
Abaixo são apresentados os propósitos dos exemplos disponíveis.
Selecione o que mais se aproxima do seu objetivo:
Adicionar um item de menu
Criar uma aplicação JHotdraw
Adicionar um botão na barra de ferramentas

Visualizar

Figura 6 - "Exemplos Recuperados"
Na reutilização, conforme mostrado na interface definida na Figura 7 - "Exemplo
Selecionado", o estudante visualiza o código do exemplo desejado e pode optar por reutilizá-lo
ou obter uma explicação sobre seus elementos.
Reutilizar (Adicionar um item de menu)
class AdicionarMenu extends DrawApplication{
protected JMenu createFileMenu() {
JMenu m = super.createFileMenu();
JMenuItem mi = new JMenuItem();
mi.setText("Teste");
m.add(mi);
return m;
}
}

Reutilizar

Explicar

Figura 7 - "Exemplo Selecionado"
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A explicação apresentada na forma textual é exibida em uma área de textos que pode ser
vista na Figura 8 - "Explicação Exemplo".
Explicação

“Para se adicionar um item de menu:
É necessário estender o hotspot DrawApplication que define uma
interface padrão para editores de desenho.
Sobrescrever o método createFileMenu do hotspot DrawApplication
que cria o menu de arquivo”.
OK

Figura 8 - "Explicação Exemplo"
Uma vez que o exemplo reutilizado tenha sido alterado pelo estudante, um novo exemplo
é produzido e pode então ser novamente introduzido na base. Para que este atividade seja
realizada, o sistema solicita que seja informado o propósito do novo exemplo e, caso sejam
identificados novos elementos (hotspots, métodos ou componentes), que eles sejam também
descritos. Todo este processo é realizado pela interface especificada na Figura 9 - "Retenção
Novo Exemplo".
Retenção Novo Exemplo
Propósito:
Elemento

Tipo

Propósito

Salvar

Figura 9 - "Retenção Novo Exemplo"
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4.4. Casos de Uso
Neste item são apresentadas as descrições dos casos de uso do protótipo do sistema.
Caso
Pré-Condição
Ator
Fluxo Principal

Recuperar Exemplo
Ter um caso exemplo inicial
Estudante

1. Estudante introduz pequeno caso exemplo em código fonte, denominado exemplo inicial e
solicita que exemplos semelhantes sejam recuperados (Figura 5 - “Introdução Exemplo”);
2. Sistema recupera e exibe uma lista de exemplos semelhantes, cadastrados na base de
exemplos, baseado em critérios de similaridades com o exemplo informado pelo estudante.
Esta lista apresenta apenas a descrição do propósito dos exemplos ordenada da maior para
a menor semelhança (Figura 6 - "Exemplos Recuperados") sendo priorizados os exemplos
cujos autores forem especialistas;
3. Estudante visualiza lista de exemplos semelhantes e seleciona o que possui o propósito
mais adequado ao seu objetivo;
4. Sistema exibe código fonte do exemplo selecionado (Figura 7 - "Exemplo Selecionado");
Fluxo Alternativo
1. Caso nenhum exemplo semelhante seja encontrado o sistema exibirá o caso exemplo com
o menor número de elementos associados (hotspot, métodos sobrescritos, componentes e
seus métodos);
2. Caso não existam exemplos cadastrados na base, uma mensagem “Não existem exemplos
cadastrados” será exibida;

Tabela 14 - "Caso Uso Recuperar Exemplo"
Caso:
Pré-Condição:
Ator:
Fluxo Principal

Obter Explicação
Ter executado o caso de uso Recuperar Exemplo
Estudante

1. Estudante solicita explicação de determinado exemplo retornado da base de exemplos;
2. Sistema exibe explicação gerada dinamicamente sobre o exemplo selecionado. Tal
explicação tem como objetivo explicar o propósito dos elementos utilizados como
hotspots, métodos sobrescritos, componentes e métodos de componentes. Além desta
explicação as diferenças entre o exemplo retornado e o inicial são apontadas (Figura 8 "Explicação Exemplo");
3. Estudante visualiza explicação;
Fluxo Alternativo

Tabela 15 - "Caso Uso Obter Explicação"
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Caso:
Pré-Condição:
Ator:
Fluxo Principal

Reutilizar Exemplo
Ter executado o caso de uso Recuperar Exemplo
Estudante

1. Estudante solicita que o exemplo retornado da base seja reutilizado Figura 7 "Exemplo Selecionado");
2. Sistema copia integralmente o exemplo retornado para o exemplo inicial,
descartando-o;
3. Estudante efetua ajustes no exemplo;
Fluxo Alternativo
Tabela 16 - "Caso Uso Obter Explicação"
Caso:
Pré-Condição:
Ator:
Fluxo Principal

Reter Novo Exemplo
Ter executado o caso de uso Reutilizar Exemplo
Estudante, Especialista

1. Estudante solicita que o exemplo retornado da base seja retido;
2. Sistema verifica se existem elementos novos elementos como hotspots, métodos
sobrescritos, componentes e métodos de componentes ainda não registrados na
base de conhecimento de suporte;
3. Estudante informa, para cada novo elemento, qual seu propósito;
4. Sistema solicita que seja informado um propósito geral para o exemplo;
5. Estudante informa o propósito;
6. Sistema atualiza bases de exemplo e conhecimento;
Fluxo Alternativo
1. Caso estudante não queira informar o propósito de determinado elemento, ele pode
ignorá-lo, não sendo este, portanto, registrado na base de conhecimento de suporte;
Tabela 17 - “Caso Uso Reter Novo Exemplo”
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4.4.1. Diagrama de Casos de Uso

Figura 10 - "Diagrama de Casos de Uso"
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4.4.2. Diagrama de Robustez

Figura 11 - "Diagrama de Robustez”
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4.4.3. Diagramas de Seqüência

Figura 12 - "Diagrama Recuperar Exemplo"
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Figura 13 - "Diagrama Obter Explicação”
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Figura 14 - "Diagrama Reutilizar"
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Figura 15 - "Diagrama Reter Exemplo"
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4.4.4. Modelo de Domínio

Figura 16 - "Modelo Conceitual"
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4.4.5. Diagrama de Classes

Figura 17 - "Diagrama de Classes"
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Capítulo 5 - Implementação do Protótipo
5.1. Introdução
O capítulo anterior apresentou a especificação do protótipo construído para a ferramenta
de aprendizado. Foram descritos os casos de uso, diagramas conceitual, de classes, de robustez,
de seqüência e alguns protótipos de interface com o usuário.
Neste capítulo serão descritos tecnicamente detalhes da implementação do protótipo por
meio da descrição de suas classes, da colaboração entre elas e dos algoritmos utilizados.

5.2. Visão Geral
O protótipo desenvolvido é constituído por dois projetos em separado: um núcleo central
onde toda as operações são realizadas e um conjunto de interfaces gráficas para a interação com o
usuário. Este capítulo será concentrado apenas no núcleo central onde estão agrupados os
elementos mais importantes para o trabalho.
O núcleo central encontra-se dividido em uma hierarquia de pacotes onde os principais
são: global, dado e processo.
No pacote global são iniciados os parâmetros configuráveis do protótipo e que podem
ser acessados em todo seu escopo. Tais parâmetros são definidos em um arquivo de propriedades
denominado prototipo.properties e descrevem, por exemplo, o número máximo de casos
semelhantes retornados ao usuário, a similaridade mínima aceita, os pesos dos elementos, isto é,

hotspots, componentes e seus métodos, entre outros.
O pacote dado agrupa elementos associados às bases de dados tanto de conhecimento
geral quanto de exemplos, dividindo-se, portanto nos sub-pacotes exemplo e conhecimento.
Cada procedimento apresentado na proposta da ferramenta de aprendizado do Capítulo 3
(vide Figura 2 - “Procedimentos Principais da Ferramenta Proposta”) encontra-se também
representado como sub-pacotes de processo. Assim, tais sub-pacotes são: analise,
recuperacao, explicacao

e retencao.

O pacote analise é constituído por classes responsáveis pela transformação do código
fonte introduzido pelo estudante para a forma de um caso exemplo (vide Tabela 3 - “Estrutura
Geral de um Caso” no Capítulo 3). Suas classes correspondem a um analisador léxico, sintático e
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semântico sendo que os dois primeiros não foram desenvolvidos dentro do escopo do projeto,
mas obtidos por meio de uma ferramenta geradora de analisadores denominada Antlr (ANTLR,
2007). A análise léxica permite obter uma seqüência de tokens a serem verificados sintaticamente
para evitar que exemplos com erros desta natureza sejam introduzidos na base. O analisador
semântico por sua vez é quem realiza o trabalho de identificação dos hotspots, métodos,
componentes e métodos de componentes para a obtenção do caso exemplo inicial.
As operações relacionadas à obtenção dos casos semelhantes na base são agrupadas no
pacote recuperacao que é o pacote que mais concentra processamento em todo o protótipo. Suas
classes são responsáveis pela identificação de elementos pertencentes ao framework, apuração
das similaridades e classificação dos casos de acordo com sua ordem de semelhança em relação
ao caso inicial.
Depois de selecionado o caso exemplo, o estudante pode receber uma explicação sobre os
seus elementos. O pacote explicacao concentra a execução desta atividade gerando tais
explicações automaticamente apoiando-se na base de conhecimento de suporte sobre elementos
do framework.
Finalmente, no pacote retencao encontram-se as classes relacionadas à etapa de retenção
de um novo caso exemplo originado a partir da complementação ou alteração de um caso
previamente retornado da base. Tal caso poderá enriquecer tanto a base de casos exemplo quanto
à de conhecimento geral.

5.3. Representação dos Casos Exemplo
A estrutura de classes que representa um caso exemplo é encontrada no pacote
dado.exemplo

e pode ser vista no diagrama da Figura 18 - "Diagrama Classe Caso Exemplo".
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Figura 18 - "Diagrama Classe Caso Exemplo"
Um caso exemplo possui um identificador, um propósito, um código fonte associado e sua
medida de similaridade em relação a outro caso exemplo. É composto por outros elementos:

hotspots, componentes e métodos representados pelas classes HotSpot, Componente e Metodo
respectivamente. Observa-se também que todo hotspot é considerado um componente e portanto
possui uma classe que o representa e um conjunto de métodos associados. Por uma questão de
simplicidade, a representação completa da assinatura dos métodos será abstraída na
implementação da versão inicial do protótipo.
O atributo similaridade representa uma medida computada por meio da comparação entre
os diversos elementos pertencentes a dois casos exemplo, isto é, hotspots, componentes e seus
respectivos métodos. A similaridade específica de cada um desses elementos ajudará na
determinação da similaridade global do caso exemplo e também no processo de explicação das
diferenças entre o caso inicial e o caso similar selecionado pelo estudante.
Cada um dos elementos associados ao caso exemplo possui também um atributo
denominado reconhecido. Tal atributo é utilizado na fase de identificação do processo de
recuperação, descrito no tópico seguinte, onde elementos identificados como pertencentes ao
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domínio do framework são assinalados. Associado também ao processo de identificação
encontra-se o atributo classeOriginal (classes HotSpot e Componente) e nomeOriginal
(classe Metodo). Nestes atributos serão armazenados os nomes originais das classes e métodos
informados pelo estudante em seu caso inicial na situação em que ocorra troca entre o elemento
inicialmente informado e um correspondente com maior semelhança no processo de
identificação.
Finalmente,

a associação especificada entre CasoExemplo

e Metodo merece

esclarecimento. Sua existência é temporária e tem o propósito de representar os métodos
declarados no escopo da classe do caso exemplo inicial. Caso algum desses métodos seja
reconhecido como sobrescrita de métodos pertencentes aos hotspots estendidos, ele será
associado à classe HotSpot durante o processo de identificação.

5.4. Recuperação
O processo de recuperação é responsável pela obtenção de um conjunto de casos
semelhantes em relação ao inicialmente informado. Sua implementação é constituída por cinco
classes: Recuperacao, Identificacao, Similaridade, Levenshtein e Selecao.
A classe Recuperacao representa o ponto de entrada para o processo de recuperação dos
casos oferecendo três métodos: getInstance, atualizarCache e recuperar. O método
getInstance

é responsável por criar e atualizar um cache em memória com todos os exemplos

existentes na base (acionando internamente o método atualizarCache) e retornar uma instância
da própria classe Recuperacao caso não tenha sido instanciada ainda (aplicação do padrão de
projeto Singleton). O método atualizarCache pode ser executado a qualquer momento em
qualquer ponto da aplicação sempre que seja necessário uma atualização dos exemplos no cache
pois é a partir dele que as similaridades são calculadas. Finalmente, o método recuperar recebe
um caso exemplo inicial como parâmetro e retorna uma lista de casos semelhantes a ele,
provenientes do cache, ordenada da maior para a menor semelhança. Sendo um método central é
então encarregado de acionar as tarefas secundárias de identificação das características
relevantes, apuração das similaridades, e seleção dos casos semelhantes.
O propósito da classe Identificacao é o de realizar um pré-processamento do caso
inicial a fim de identificar quais valores de atributos deverão ser considerados na busca dos casos
semelhantes. Esta identificação é realizada pelo método identificar que recebe como
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parâmetro o caso inicial fornecido pelo estudante e compara seus hotspots, métodos declarados e
componentes com a base de conhecimento de suporte.
Na identificação, quatro métodos privados são responsáveis pelo reconhecimento de

hotspots, componentes e seus respectivos métodos:
•

identificarHotSpots

•

identificarMetodosHotSpots

•

identificarComponentes

•

identificarMetodosComponentes

Tais métodos recebem como parâmetros o caso inicialmente fornecido pelo estudante e
todos os hotspots ou componentes armazenados na base de conhecimento de suporte.
Ao término da identificação cria-se um novo caso, denominado caso real que corresponde
ao caso inicial só que sem os elementos ignorados. Este caso real é que será utilizado para apurar
as similaridades.
Quando um elemento dentro do caso inicial atinge um grau de similaridade igual a 100%
em relação a outro presente na base de conhecimento de suporte, ele é assinalado como
reconhecido dentro do contexto do framework (atributo reconhecido das classes HotSpot,
Metodo

e Componente). Uma similaridade menor que 100% porém maior ou igual a um

determinado limite configurado implica o armazenamento do elemento aparentemente incorreto
em um atributo separado (atributos classeOriginal e nomeOriginal das classes Componente e
Metodo

- vide Figura 17 - "Diagrama de Classes") e a sua substituição pelo elemento com a maior

similaridade presente na base de conhecimento de suporte. Reter o elemento incorreto irá auxiliar
o processo final de explicação onde o estudante será informado que possivelmente cometeu um
erro de sintaxe. Um elemento que não atingir a similaridade mínima com nenhum outro será
descartado do processo de recuperação, mas continuará presente no caso e poderá ser aproveitado
no processo de retenção para enriquecimento da base de conhecimento de suporte caso seja um
novo elemento.
Tome-se como exemplo uma situação onde existam cadastrados na base de conhecimento
de suporte os hotspots Alfa e Beta e que o estudante informe um hotspot Befa (vide exemplo na
página 40, item 3.5.2. ).
Observa-se que houve um erro na digitação do hotspot (Befa). Assim, o processo de
identificação desses elementos é relativo e no caso do presente protótipo, calculado pelo
algoritmo de Levenshtein, encapsulado na classe que leva o mesmo nome. Tal algoritmo permite
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medir a diferença entre cadeias de caracteres com base na quantidade de alterações que uma
cadeia deve sofrer para se tornar igual à outra. Do exemplo acima tem-se que L(“Befa”, “Alfa”)
= 2 e L(“Befa”, “Beta”) = 1 e portando Beta é o que possui menor diferença pois é apenas
necessário trocar-se “f” por “t” enquanto que em relação a “Alfa” é necessário trocar-se “B” e “e”
por “A” e “l” respectivamente. O grau de diferença pode ainda ser convertido em percentual de
semelhança entre as cadeias, de acordo com a função:

 L(C1 , C2 ) 

SM (C1 , C2 ) = 1 − 
 Max(C1 , C2 ) 
Onde C1 e C2 representam as cadeias de caracteres, L(C1,C2) o grau de diferença de
Levenshtein e Max(C1,C2) o tamanho da maior cadeia.
Efetuando novamente o cálculo L(“Befa”, “Alfa”) = 50% e L(“Befa”, “Beta”) = 75%. Tal
medida é importante uma vez que limites de semelhança podem ser definidos para que duas
cadeias sejam consideradas semelhantes. No protótipo, tal limite é estabelecido no arquivo de
configuração do sistema.
Outro objetivo desta fase consiste em reconhecer se algum método declarado na classe do
exemplo inicial é uma sobrescrita de algum método definido no hotspot estendido ou se foi
simplesmente criado pelo próprio estudante como parte do caso inicial. Por exemplo, ao analisar
o código da Tabela 18 - "Identificação métodos hotspot", referente à criação de uma Applet Java:

public class TesteApplet extends JApplet {
public void init() { ... }
public void paint (Graphics g) { ... }
public void teste() { ... }
}

Tabela 18 - "Identificação métodos hotspot"
Quais métodos pertencem ao hotspot JApplet e quais foram declarados pelo usuário não
tendo, portanto, relevância dentro do framework? Conhecendo-se o framework, é fácil reconhecer
que init e paint correspondem a métodos de JApplet enquanto teste é um método criado pelo
próprio estudante e, portanto, sem significado para a operação de busca. Assim, o método
identificarMetodosHotSpots

executa o seguinte algoritmo:
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1. Para cada método Mce declarado no escopo da classe do caso exemplo:
1.1. Para cada hotspot Hbc da base de conhecimento de suporte:
1.1.1. Para cada método Mbc de Hbc:
1.1.1.1. Caso Mbc corresponda a Mce e o caso exemplo possua um hotspot Hce
correspondente a Hbc  associa Mce a Hce e identifica Mce como
reconhecido;
1.2. Caso não exista Mbc correspondente a Mce ou exista um Mbc correspondente a Mce,
mas seu Hbc não tenha um Hce correspondente  identifica Mce como não
reconhecido;
Uma vez que o caso inicial tenha passado pela identificação de seus elementos, o processo
de apuração das similaridades entre o caso inicial fornecido pelo estudante e os presentes na base
de casos tem início e é de responsabilidade da classe Similaridade. Para cada caso presente no
cache de memória, o método getSimilaridade é executado, recebendo como parâmetros de
entrada o caso atualmente analisado da base de exemplos e o caso inicialmente proposto.
Como resultado, o caso da base recebe uma medida de similaridade que pode variar entre
zero (nenhuma semelhança) e 1 (igualdade). O método getSimilaridade aciona outros métodos
responsáveis por tarefas mais específicas. O primeiro deles, eliminarIgnorados, tem como
função gerar um segundo caso exemplo contendo apenas os elementos reconhecidos dentro do
domínio do framework que foram processados anteriormente pela classe Identificacao. Este
segundo caso é quem realmente será utilizado no processo de obtenção dos casos semelhantes.
O método getSimilaridadeLocal tem a responsabilidade de apurar similaridades entre
cada um dos atributos dos caso, isto é, hotspots, seus métodos sobrescritos, componentes e seus
métodos utilizados. Cada um desses passos é implementado pelos métodos privados
getSimilaridadeHotspot,
getSimilaridadeComponente

getSimilaridadeMetodoHotspot,

e getSimilaridadeMetodoComponente.

Apesar de atuar sobre características distintas do caso exemplo, seu funcionamento é
semelhante. Para cada atributo, na forma textual, é feita uma comparação para determinar se
ambos são iguais ou não. Caso positivo o atributo recebe um ponto ou caso contrário, recebe
zero. Ao final da apuração das similaridades locais, um único número deve representar a medida
de semelhança entre dois casos. Este número é chamado de similaridade global e pode variar
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entre zero (nenhuma semelhança) e 1 (igualdade). Para que este cálculo seja realizado, o
algoritmo Nearest Neighbour é aplicado, segundo a função:
n

sim(c1 , c x ) =

∑ w × sim' (x
i

1i

, x xi )

i =1

n

∑w

i

i =1

Onde wi representa um peso associado ao atributo i e sim’(x1i, xxi) a similaridade local
computada. Este processamento ocorre pela execução do método getSimilaridadeGlobal que
efetua o somatório de todas as similaridades locais calculadas anteriormente aplicando pesos
configurados previamente no arquivo de propriedades do protótipo. Em relação aos pesos, estes
são definidos inicialmente como 10 para cada hotspot semelhante estendido, 5 para cada método
do hotspot correspondente sobrescrito, 2 para cada componente declarado e 1 para cada método
de componente. Logo, se duas classes C1 e C2 estendem um hotspot H em comum e como um
hotspot dentro do contexto de um framework tem um propósito bem definido isto implica que C1
e C2 têm maiores chances de possuírem os mesmos objetivos.
Como ilustração do processo de cômputo das similaridades, três casos são apresentados
nas Tabela 19 - "Caso Inicial", Tabela 20 - "Caso 1" e Tabela 21 - "Caso 2" sendo o inicial
proposto pelo estudante os casos 1 e 2 armazenados na base.
Propósito

...

Hotspots

HotSpot1

Métodos Hotspot

HotSpot1.metodo

Componentes

Componente1, Componente2

Métodos Componentes

Componente1.metodo1, Componente2.metodo2

Tabela 19 - "Caso Inicial"
Propósito

...

Hotspots

HotSpot1

Métodos Hotspot

HotSpot1.metodo

Componentes

Componente3

Métodos Componentes

Componente3.metodo3

Tabela 20 - "Caso 1"
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Propósito

...

Hotspots

HotSpot2

Métodos Hotspot

HotSpot2.metodo

Componentes

Componente1, Componente2

Métodos Componentes

Componente1.metodo1, Componente2.metodo2

Tabela 21 - "Caso 2"
Após cálculo das similaridades locais entre o caso inicial e os casos 1 e 2 tem-se o
resultado abaixo, onde sim representa a similaridade:
Propósito

...

Hotspots

HotSpot1  HotSpot1 (sim = 1)

Métodos Hotspot

HotSpot1.metodo  HotSpot1.metodo (sim = 1)

Componentes

Componente1  Componente3 (sim = 0)
Componente2  Componente3 (sim = 0)
Componente1.metodo1

Métodos Componentes



Componente3.metodo3



Componente3.metodo3

(sim = 0)
Componente2.metodo2
(sim = 0)

Tabela 22 - "Similaridades locais entre caso inicial e caso 1"
Propósito

...

Hotspots

HotSpot1  HotSpot2 (sim = 0)

Métodos Hotspot

HotSpot1.metodo  HotSpot1.metodo (sim = 0)

Componentes

Componente1  Componente1 (sim = 1)
Componente2  Componente2 (sim = 1)
Componente1.metodo1

Métodos Componentes



Componente1.metodo1



Componente2.metodo2

(sim = 1)
Componente2.metodo2
(sim = 1)

Tabela 23 - "Similaridades locais entre caso inicial e caso 2"
Finalmente, após o cálculo das similaridades entre os atributos, isto é, local, o cálculo da
similaridade final, ou global vem logo a seguir:
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•

Sim(inicial, caso1) = (10 x 1) + (5 x 1) + (2 x 0) + (2 x 0) + (1 x 0) + (1 x 0) = 15
/ 21 = 0,72 ou 72% de semelhança;

•

Sim(inicial, caso2) = (10 x 0) + (5 x 0) + (2 x 1) + (2 x 1) + (1 x 1) + (1 x 1) = 6 /
21 = 0,29 ou 29% de semelhança;

Assim tem-se que o caso 1 possui maior semelhança em relação ao caso inicial, mesmo
não utilizando nenhum componente em comum.
O processo de obtenção de similaridades locais efetua dois tipos de comparação: uma
direta e outra inversa. Na direta, o caso inicial é comparado com o caso da vez obtido do cache
enquanto que a inversa efetua a mesma comparação só que em sentido contrário, isto é, do caso
em cache para o inicial. Esta abordagem tem como meta considerar sempre o caso que melhor de
ajusta ao inicialmente fornecido quanto à complexidade e tamanho. Como exemplo, tomando-se
os três casos abaixo, sendo o primeiro deles o caso inicial e os dois seguintes casos armazenados
na base:
Propósito

...

Hotspots

Hotspot1

Métodos Hotspot

Hotspot1.metodo1()

Componentes

-

Métodos Componentes

Tabela 24 - "Caso Inicial"

Propósito

...

Hotspots

Hotspot1

Métodos Hotspot

Hotspot1.metodo1()

Componentes

Componente1

Métodos Componentes

Componente1.metodo1()

Tabela 25 - "Caso da base 1"
Propósito

...

Hotspots

Hotspot1

Métodos Hotspot

Hotspot1.metodo1()
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Componentes

Componente1, Componente2

Métodos Componentes

Componente1.metodo1(),Componente1.metodo2()

Tabela 26 - "Caso da base 2"
Dos exemplos observa-se que o caso inicial está contido nos demais, uma vez que em
termos da similaridade todos os casos estendem o Hotspot1 e implementam o mesmo método
deste (Hotspot1.metodo1()). Assim, computando a similaridade direta do exemplo inicial para
os da base temos uma identidade em ambos os exemplos. Porém, basta observar que os dois
casos da base além do Hotspot1 e seu respectivo método também utilizam alguns componentes
(Componente1,

Componente2)

Componente1.metodo2())

e

métodos

(Componente1.metodo1(),

o que indica que tomá-los como idênticos ao inicial é um equívoco.

Desta forma, ao aplicar a apuração da similaridade inversa dos casos da base para o inicial esta
identidade não se confirma e tem-se que o caso 1 apresenta-se com maior semelhança ao inicial
do que o caso 2. Esta abordagem tem como principal objetivo proporcionar o aprendizado
incremental uma vez que sempre será oferecido o menor conjunto de elementos necessários à
solução do problema.
Finalmente, depois de computadas as similaridades têm-se como resultado final todos os
casos exemplo da base (armazenados em memória por meio de cache) contém uma medida de
similaridade para com o caso de entrada. A última etapa então consiste em ordenar os casos da
base de acordo com o grau de semelhança, descartar os casos que não atingiram a semelhança
mínima definida e selecionar uma determinada quantidade dos que devem ser efetivamente
disponibilizados ao estudante. Esta tarefa é realizada pela classe Selecao que tem um único
método selecionar. Este método ordena os casos da base de acordo com o grau de similaridade
e retorna os n primeiros casos que atingiram uma semelhança mínima estabelecida de acordo com
um parâmetro pré-definido no arquivo de propriedades do protótipo.

5.5. Explicação
Para o caso selecionado pelo estudante que mais se assemelha aos seus objetivos uma
explicação a respeito de seus elementos é automaticamente fornecida pelo sistema, possibilitando
assim que o estudante receba conhecimento geral sobre o framework. Basicamente a explicação
oferecida divide-se em duas abordagens que são apresentar o propósito de cada elemento
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declarado dentro do caso exemplo e apontar as diferenças entre os casos de modo a possibilitar
correções no caso inicial.
Esses dois tipos de explicação são implementados pelas classe Explicacao, localizadas
no pacote processo.explicacao, que implementa dois métodos principais. O primeiro deles
recebe como parâmetro o caso exemplo selecionado pelo estudante e retorna um texto explicativo
gerado automaticamente.
Já o segundo método recebe tanto o caso selecionado pelo estudante quanto o caso
inicial utilizado no processo de localização. Seu objetivo é ajudar o estudante a reconhecer
possíveis erros no caso inicial e identificar suas diferenças com o retornado.

5.6. Retenção
O processo de retenção é bastante simples consistindo basicamente em uma operação de
inclusão de dados tanto na base de exemplos quanto na de conhecimento. Uma classe Retencao
apresenta métodos públicos chamados reter sobrecarregados para efetuarem a inclusão de um
caso na base de exemplos, inclusão de um hotspot, método e componente na base de
conhecimento de suporte.

5.7. Conclusão
Este capítulo apresentou as características técnicas do protótipo da ferramenta de
aprendizado proposta neste trabalho. Foram examinadas as principais classes, suas
responsabilidades e colaborações bem como algoritmos utilizados nas fases de identificação e
recuperação de casos da base.
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Capítulo 6 - Aplicação do Protótipo
6.1. Introdução
Neste capítulo são descritos os passos realizados para a aplicação do protótipo
desenvolvido a um grupo de alunos visando coletar dados para análise sobre a viabilidade de uso
da ferramenta. Em um primeiro momento é descrita uma visão geral das atividades envolvidas na
preparação do experimento e em seguida os detalhes e resultados obtidos.

6.2. Visão Geral
Uma forma de validar a abordagem de aprendizado proposta é a aplicação do protótipo
desenvolvido a um grupo de aprendizes de modo que possam avaliar seu uso e produzir dados
para análise visando identificar melhorias futuras. Essa avaliação pode ser conduzida por meio de
um Estudo de Usuário. Um Estudo de Usuário tem como objetivos: “coletar dados para criar e/ou
avaliar produtos e serviços informacionais, bem como entender melhor o fluxo da transferência
da informação” (BAPTISTA & CUNHA, 2007).
Assim, para aplicar tal estratégia, um grupo de estudantes do terceiro semestre de um
curso de tecnologia em desenvolvimento de software da Faculdade de Informática de
Administração Paulista (FIAP) é selecionado para compor o público alvo para o estudo. Tais
estudantes têm domínio básico da linguagem Java, pré-requisito para a realização do
experimento, porém não possuem necessariamente grande experiência na utilização de
frameworks orientados a objeto para desenvolvimento de software.
Os estudantes participantes são divididos em dois grupos e é solicitado a ambos que
construam uma pequena aplicação gráfica utilizando o framework JHotdraw sem conhecimento
prévio de suas estruturas. Para um dos grupos é oferecido apenas acesso à documentação
organizada sob a forma de linguagem de padrões e complementada com a descrição da API do
framework. Ao outro grupo é disponibilizado o protótipo da ferramenta de aprendizado proposta.
Uma vez desenvolvido o exercício, avalia-se o resultado obtido para verificar a eficácia das
abordagens de aprendizado utilizada por meio da análise da aplicação produzida e questionários
que avaliam o conhecimento adquirido durante o processo.

78

A elaboração do estudo consiste nas seguintes etapas: preparação, aplicação, coleta de
dados e análise do resultado.

6.3. Preparação
A etapa de preparação do estudo de uso demanda uma seqüência de atividades que
produzem elementos necessários à etapa seguinte que é a aplicação do protótipo aos grupos de
estudantes. Um resumo dessas atividades e seus respectivos produtos é exibido na Tabela 27 "Atividades e Produtos".

Atividade

Seleção dos estudantes

Criação dos exemplos

Inclusão dos exemplos
Elaboração do exercício
Elaboração dos questionários

Produto(s)

Lista de estudantes, incluindo forma de contato, interessados em
participar da atividade.
Conjunto de exemplos escritos em código fonte sobre uso dos
elementos do framework.
Casos exemplo cadastrados nas bases de conhecimento e
exemplo do protótipo.
Exercício proposto.
Avaliação sobre o conhecimento adquirido e avaliação do uso do
protótipo.
Tabela 27 - "Atividades e Produtos"

6.3.1. Seleção dos Estudantes

Os estudantes apresentam-se voluntariamente indicando haver interesse em participar do
processo mediante o preenchimento de uma pequena lista contendo nome, e-mail e se têm
habilidade na leitura de textos em inglês. Com base nessa habilidade compõe-se o grupo de
controle que utilizará exclusivamente documentação em forma de linguagem de padrões de
Johnson para documentar o framework JHotdraw na resolução do exercício. Um total de 32
estudantes é selecionado inicialmente. Desses, 20 têm capacidade de leitura em inglês, baseandose na resposta dada à pergunta do questionário.
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6.3.2. Criação e Inclusão dos Exemplos

Para a aplicação do protótipo, a ferramenta é alimentada com um conjunto inicial de casos
exemplo que possa guiar o estudante na resolução de problemas que venha a encontrar na prática.
Uma fonte de informação sobre as estruturas do JHotdraw apresenta-se sob a forma de
linguagem de padrões proposta por Johnson (JHDPADROES, 2008) conforme exibido na Figura
19 - "Linguagem de Padrões para JHotdraw". Cada padrão apresenta uma orientação para atingir
determinado objetivo específico dentro das possibilidades de uso do framework como, por
exemplo, criar menus personalizados (padrão “Creating Custom Menus”) e criar animações
(padrão “Creating Animation”). Os padrões são escritos em linguagem textual, misturando
explicações sobre elementos do framework que na maioria dos casos vêm acompanhadas de um
pequeno exemplo em código fonte. Desta forma, a primeira etapa na aplicação do protótipo
consiste em adaptar ou criar, para cada padrão, um exemplo em código fonte correspondente.
Como exemplo, o padrão “Creating Custom Menus” convertido para um caso exemplo
pode ser visto na Tabela 28 - "Caso Exemplo Criar Menus Personalizados".
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Figura 19 - "Linguagem de Padrões para JHotdraw"
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Identificador

011

Propósito

Criar menus personalizados

Hotspots

DrawAplpication, ActionListener

Métodos Hotspot

DrawAplpication.createFileMenu,
ActionListener.actionPerformed

Componentes

Menu, MenuItem

Métodos Componentes

MenuItem.addActionListener, Menu.add

Solução

public class CriarMenu extends DrawApplication implements
ActionListener {
protected Menu createFileMenu() {
Menu menu = new Menu("File");
MenuItem mi = new MenuItem("New");
mi.addActionListener( this );
menu.add(mi); }
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
System.out.println(“Menu Selecionado”); }
}
public static void main (String args[]) {
CriarMenu c = new CriarMenu();
c.run();

Tabela 28 - "Caso Exemplo Criar Menus Personalizados"
Vale ainda lembrar que o propósito de todos os elementos utilizados no caso exemplo são
também registrados na base de conhecimento de suporte. Por exemplo, o propósito do hotspot
DrawApplication

é registrado como: “definir uma apresentação padrão para editores de

desenho” e seu respectivo método createFileMenu como: ”permitir que o menu seja
personalizado”. Desta forma, os estudantes poderão receber explicações sobre os exemplos
selecionados que devem contribuir para a aquisição de conhecimento conceitual sobre o
framework. Este conhecimento será posteriormente avaliado por meio da aplicação da prova
teórica.
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O processo de conversão é dividido em três fases: na primeira fase, selecionam-se quais
padrões são efetivamente convertidos em casos exemplo e quantos exemplos são gerados para
cada um. Na segunda fase, utilizando-se do ambiente Eclipse de desenvolvimento integrado para
a linguagem Java, os exemplos são implementados e testados. Finalmente, na última fase,
introduzem-se os exemplos na ferramenta para alimentar as bases de conhecimento e exemplos.
No caso da base de conhecimento de suporte, é feita uma consulta à API do JHotdraw para obterse a descrição correta dos propósitos dos elementos que são traduzidos para o português.
Nem todo padrão é convertido e um único padrão pode gerar mais de um caso exemplo,
dependendo da forma em que o conteúdo é apresentado. Alguns padrões possuem apenas uma
descrição geral sobre determinado assunto, outros descrevem abordagens mais práticas com
pequenos exemplos em código fonte e alguns são apenas representações de hierarquia de classes
na forma de diagramas UML. Os padrões com textos genéricos não geram casos exemplo no
protótipo. Os padrões focados em “como” realizar determinada atividade, com caráter prático,
geram um caso exemplo. Finalmente, os padrões que apresentam diagramas de classes geram um
exemplo para cada classe concreta.
O quadro apresentado na Tabela 29 - "Mapeamento Padrão x Casos Exemplo" representa
o mapeamento dos padrões para a quantidade de casos exemplos criados que constituem a base
inicial da ferramenta e que serão utilizados como auxílio aos estudantes na resolução do exercício
proposto.
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Cód.

Nome Padrão

Tot. Casos
Exemplo

00

JHD Domain Overview

0

01

Creating Composite Figure

1

02
03

Customizing DrawApplication
Creating ConnectionFigures

1
3

04

Customizing the GUI

1

05
06
07

Identifying Existing Figures
Modifying Existing Figures
Creating Animation

0
0
1

08

Using Connectors

0

09

Connection Hierarchy

2

10

Creating Custom Menus

1

11

Using ActionTool

1

12

Figure Hierarchy

5

13

Using CreationTool

1

14

Using ConnectionTool

1

15

Creating Handles

1

16

Connector Hierarchy

3

17

Adding Buttons to the ToolBar

1

18

Tool Hierarchy

5

19

Handle Hierarchy

2

20

Using Locators

1

21

Customizing Selection Behaviour

1

22

Locator Hierarchy

2

TOTAL

Resumo do Padrão
Visão geral do domínio framework.
Criação de novas figuras utilizando composição
de outras figuras existentes.
Criação de uma aplicação inicial.
Criação de conexões entre as figuras.
Apresentação da interface GUI e como definir
textos na barra de status.
Visão geral sobre criação de figuras.
Visão geral sobre alteração de figuras existentes.
Criação de figuras animadas.
Visão geral sobre as formas de conexão entre
figuras.
Diagrama de classes onde a hierarquia de linhas
de conexão é apresentada.
Personalização de itens de menu diversos.
Adição de um botão na barra de ferramentas para
seleção de figuras.
Diagrama de classes onde a hierarquia de figuras
é apresentada.
Adição de um botão na barra de ferramentas para
criação de figuras.
Adição de um botão na barra de ferramentas para
conexão de figuras.
Criação de alças para manipulação de figuras
criadas.
Diagrama de classes onde a hierarquia de
conectores é apresentada.
Adição botões na barra de ferramentas.
Diagrama de classes onde a hierarquia das
ferramentas disponíveis é apresentada.
Diagrama de classes onde a hierarquia das alças
para manipulação de figuras é apresentada.
Criação de localizadores para representar
posições dentro das figuras.
Persinalização da seleção de figuras.
Diagrama de classes onde a hierarquia dos
localizadores é apresentada.

34

Tabela 29 - "Mapeamento Padrão x Casos Exemplo"
6.3.3. Preparação do Ambiente

A aplicação do protótipo será realizada em laboratório de informática onde cada membro
do grupo de estudantes terá disponível um computador para a realização do exercício. Para o
desenvolvimento do exercício será utilizado o protótipo juntamente com a ferramenta de
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desenvolvimento integrado (IDE) Eclipse onde os casos exemplo retornados poderão ser
executados e a aplicação construída.
6.3.4. Elaboração do Exercício

Os estudantes deverão implementar um exercício que consiste na elaboração de uma
interface para um editor UML simples. Tal editor permite a criação de diagramas contendo a
representação de classes, interfaces e a associação entre elas. Uma visão final da aplicação
construída pode ser vista na Figura 20 - "Editor UML Exercício".

Figura 20 - "Editor UML Exercício"
Cada item corretamente realizado equivale a dois pontos na nota final do exercício
proposto.
6.3.5. Elaboração dos Questionários

Os questionários utilizados no estudo têm como objetivo avaliar o quanto de
conhecimento sobre o propósito das estruturas do framework foi adquirido durante a realização
do exercício e também coletar dados, por parte do estudante, sobre a utilidade da abordagem
utilizada, isto é, a documentação na forma de padrões ou o protótipo.
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No primeiro questionário, uma prova de múltipla escolha contendo 10 questões é aplicada
com perguntas diretas e pode ser visualizada no Apêndice A. Já o segundo questionário oferece a
oportunidade para coletar informações úteis para identificação do nível de aceitação da
ferramenta pelos alunos e uma oportunidade para manifestarem-se livremente com um breve
relato de suas impressões, sejam elas positivas ou negativas.

6.4. Desenvolvimento do Exercício
Na aplicação do protótipo para os alunos foi explicado o propósito do JHotdraw, o uso da
ferramenta e o exercício prático a ser resolvido.
Inicialmente, como os alunos não tinham conhecimentos sobre o JHotdraw, foram
orientados a iniciarem com a declaração de uma classe vazia, isto é, sem a presença de atributos e
métodos, conforme observa-se na Figura 21 – “Interface do Caso Inicial”. A partir desse ponto,
ao solicitarem à ferramenta a recuperação dos exemplos semelhantes, uma lista de casos similares
ao inicialmente fornecido é apresentada, conforme Figura 22 - "Casos Semelhantes Retornados".
É interessante notar que tal lista apresenta o propósito de cada exemplo, resumida em uma frase,
o valor da similaridade com o caso inicial, que no primeiro momento é de 0,00% e o responsável
pela criação do exemplo, que pode ser um especialista ou um aprendiz. O fato dos primeiros
exemplos possuírem similaridade 0,00% deve-se ao fato de não existirem, no exemplo inicial,
atributos a serem utilizados na apuração das similaridades, uma vez que elas são baseadas nos
hotspots, métodos sobrescritos e declarados e componentes instanciados. Assim, a ferramenta
utiliza a estratégia de retornar um conjunto de exemplos com o menor número de elementos
registrados na base.
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Figura 21 – “Interface do Caso Inicial”
Intuitivamente o primeiro exemplo a ser selecionado é o “Criar uma aplicação inicial” que
pode ser visualizado na Figura 23 - "Caso Criar Aplicação Inicial". Nesse momento, os alunos
são orientados a solicitar uma explicação sobre o funcionamento do código fonte apresentado no
exemplo retornado, conforme Figura 24 - "Explicação Exemplo Selecionado". Tal explicação
servirá como base para a resolução da prova teórica sobre as estruturas do framework.
Como não é possível executar o exemplo diretamente pela ferramenta, ele deve ser
transferido para um ambiente de desenvolvimento, no caso o Eclipse, para que o resultado possa
ser observado e ajustes no código fonte possam ser realizados, possibilitando o aprendizado por
meio da abordagem de tentativa e erro. Vê-se, na Figura 25 - "Ambiente Eclipse", o código fonte
do exemplo “Criar uma aplicação inicial” selecionado. Finalmente, na Figura 26 - "Interface
inicial do editor UML", tem-se o resultado da execução do exemplo já utilizando as
características do JHotdraw. Observa-se que o título exibido na janela foi alterado para
“EDITOR UML” por meio da alteração do parâmetro do construtor da superclasse
DrawApplication.

Essa conclusão pode ser obtida analisando-se o código fonte oferecido no
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exemplo que inicialmente definia o título como “Seu título aqui” (vide Figura 23 - "Caso Criar
Aplicação Inicial").

Figura 22 - "Casos Semelhantes Retornados"
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Figura 23 - "Caso Criar Aplicação Inicial"

Figura 24 - "Explicação Exemplo Selecionado"
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Figura 25 - "Ambiente Eclipse"

Figura 26 - "Interface inicial do editor UML"
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Capítulo 7 - Análise dos Resultados
7.1. Introdução
Uma vez realizado o experimento detalhado no capítulo anterior, tem-se início a
contabilização e análise dos resultados obtidos da aplicação do exercício e dos questionários de
avaliação da ferramenta. Este capítulo inicia com a análise quantitativa dos resultados e segue
posteriormente para a qualitativa, onde aspectos não mensuráveis, porém observados durante a
aplicação do protótipo, são descritos.

7.2. Análise Quantitativa
A análise quantitativa dos resultados obtidos leva em consideração os dados oriundos das
provas prática, teórica e do questionário sobre o uso da ferramenta. Como a avaliação dos
resultados do exercício prático e da prova teórica é baseada em uma amostra reduzida, de apenas
20 alunos, faz-se necessário à aplicação de um teste de hipótese estatístico. Com um espaço
menor que 30 elementos, utiliza-se a tabela de distribuição t de Student, que pode ser observada
resumidamente na Tabela 30 - "Tabela t com probabilidade unilateral à direita".
Para os testes, consideram-se as seguintes variáveis:
•

Tamanho da amostra de 20 elementos;

•

Nível de significância de 5% ( α = 0,05 );

•

Grau de liberdade 18 ( ϕ = (n − 1) + (n − 1) = 9 + 9 = 18 );

•

Valor crítico à direita tTAB = 1,734064 ;

Sobre as hipóteses sugeridas:
•

H 0 : µ f = µ l (hipótese nula)

•

H 1 : µ f > µ l (hipótese alternativa)

Onde:
•

µ f é a média das notas na prova prática ou teórica dos alunos que utilizaram a
ferramenta;

•

µ l é a média das notas na prova prática ou teórica dos alunos que utilizaram a
documentação na forma de linguagem de padrão.
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df\p 0,40 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0005

...
16

0,26 0,69 1,34 1,74

2,12

2,58

2,92

4,01

17

0,26 0,69 1,33 1,74

2,11

2,57

2,90

3,96

18

0,26 0,69 1,33 1,73

2,10

2,55

2,88

3,92

19

0,26 0,69 1,33 1,73

2,09

2,54

2,86

3,88

20

0,26 0,69 1,32 1,72

2,08

2,53

2,84

3,85

...
Tabela 30 - "Tabela t com probabilidade unilateral à direita"
Como resultado, espera-se rejeitar a hipótese nula e assim comprovar com uma margem
de confiança de 95% que o uso da ferramenta de aprendizado proposta pelo trabalho é mais
eficiente que a consulta à documentação sob a forma de linguagens de padrão, conforme prega a
hipótese alternativa.

7.2.1. Resultado do Exercício Prático
Pela nota de resolução do exercício prático, tem-se o resultado observado na Tabela 31 "Notas do Exercício Prático". Nela são apresentados lado a lado e de modo ordenado (da maior
para a menor) as notas obtidas pelos alunos que utilizaram a ferramenta e os que se basearam na
consulta à documentação na forma de linguagem de padrões. Observa-se a existência de uma
diferença de 1,55 pontos na média final das notas a favor da ferramenta. Além disso, a melhor
nota obtida com o uso da ferramenta supera em duas vezes a melhor nota do outro grupo. Assim,
de um modo geral os alunos utilizando a ferramenta saíram-se melhor e, além disso, pelo menos
um aluno conseguiu chegar próximo da solução completa do exercício.
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Médias
Variância
Desvio

Exercício Prático
Ferramenta
Ling. Padrões
8,00
4,00
6,00
4,00
6,00
4,00
4,00
2,50
4,00
2,50
4,00
2,50
2,50
1,00
2,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,90
2,35
5,16
1,73
2,27
1,31

Tabela 31 - "Notas do Exercício Prático"
Aplicando-se agora o teste estatístico para amostras independentes e com o mesmo
número de elementos, tem-se:
t CALC =

σM

f

−Ml

M f − Ml

σM

f

−M l

= σ M2 f + σ M2 l = 5,16 + 1,73 = 6,88 = 0,83

t CALC =

3,90 − 2,35 1,55
=
= 1,87
0,83
0,83

Como resultado do cálculo, observa-se que t CALC > tTAB , levando-se a rejeição da hipótese
nula ( H 0 ). Assim, conclui-se que existe uma diferença entre as médias dos alunos que realizaram
o exercício contando com o protótipo da ferramenta em relação aos que utilizaram apenas a
documentação na forma de linguagens de padrão.

7.2.2. Resultado da Prova Teórica

Da mesma forma em que o resultado do exercício prático foi apresentado, a Tabela 32 "Notas prova teórica" mostra o desempenho dos dois grupos de alunos na resolução da prova
teórica. Conforme observado, existe uma diferença de 1,6 pontos a favor dos alunos que
utilizaram a ferramenta para entender o propósitos dos elementos do framework JHotdraw.
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Médias
Variância
Desvio

Prova Teórica
Ferramenta
Ling. Padrões
9,00
7,00
8,00
6,00
7,00
5,00
6,00
5,00
5,00
4,00
5,00
4,00
5,00
3,00
4,00
2,00
4,00
2,00
2,00
1,00
5,50
3,90
4,28
3,66
2,07
1,76

Tabela 32 - "Notas prova teórica"
Novamente, deseja-se aplicar o teste estatístico para avaliar se existe uma diferença entre
as médias das notas obtidas pelos dois grupos de alunos. Assim, tem-se:

t CALC =

σM

f

−Ml

M f − Ml

σM

f

−M l

= σ M2 f + σ M2 l = 4,28 + 3,66 = 7,93 = 0,89

t CALC =

5,50 − 3,90 1,6
=
= 1,80
0,89
0,89

Como resultado do cálculo, tem-se que t CALC > t TAB , levando-nos a rejeitar a hipótese nula
( H 0 ). Assim, conclui-se que existe uma diferença entre as médias dos alunos que realizaram a
prova teórica contando com o protótipo da ferramenta em relação aos que utilizaram apenas a
documentação na forma de linguagens de padrão.

7.2.3. Resultado da Avaliação da Ferramenta
A fim de obter dados sobre a receptividade dos alunos quanto ao uso da ferramenta, o
questionário “AVALIAÇÃO GERAL SOBRE USO DA FERRAMENTA DE APRENDIZADO“
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apresentado no Apêndice A foi submetido aos alunos e o resultado pode ser acompanhado na
Tabela 33 - "Avaliação da Ferramenta".

Questões:
Ruim
Regular
Bom
Ótimo
Excelente

2
Qtde
0
0
4
4
2

3
% Qtde
0%
0
0%
0
40%
3
40%
4
20%
3

4
%
0%
0%
30%
40%
30%

Qtde
0
1
3
4
2

5
% Qtde
0%
1
10%
2
30%
4
40%
3
20%
0

%
10%
20%
40%
30%
0%

Tabela 33 - "Avaliação da Ferramenta"
A legenda para as questões correspondentes aos números de 2 a 5 pode ser observada
abaixo:
2. De modo geral, como você classificaria a utilidade da ferramenta utilizada?
3. Em relação à velocidade de localização da informação desejada, como você a
classificaria?
4. Em relação à facilidade de uso, como você a classificaria?
5. Em relação às explicações fornecidas sobre o propósito dos elementos, como você a
classificaria?
Analisando-se os dados, constata-se que a ferramenta teve boa aceitação por parte dos
alunos uma vez que as opções Ruim e Regular foram escolhidas apenas 4 vezes, representando
10% do total. Estabelecendo-se pesos 1, 2 e 3 às opções Bom, Ótimo e Excelente, verifica-se que
o item melhor avaliado foi o que refere-se à velocidade no retorno das informações (questão 3),
totalizando 20 pontos. Segue-se na seqüência a utilidade da ferramenta, facilidade de uso e as
explicações oferecidas com 18, 17 e 10 pontos, respectivamente. A pior avaliação foi quanto às
explicações fornecidas pela ferramenta, onde 30% dos alunos optaram por Ruim e Regular. É
interessante notar que, apesar desse item ter uma avaliação negativa, o desempenho da prova
teórica não foi comprometido. Uma possível interpretação desse resultado é que, uma boa parte
do conhecimento adquirido durante a resolução do exercício prático foi proveniente da análise e
manipulação do código fonte contido nos casos.
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Tendo como objetivo avaliar a preferência dos alunos sobre qual a estratégia de
aprendizado adotar, independente do uso da ferramenta, se teórica ou prática, fez-se a primeira
pergunta do questionário:

Quando você tem a necessidade de aprender algo ligado à programação como, por
exemplo, uma API, uma nova linguagem, um framework, o que você prefere:
a. Ler um livro sobre o assunto
b. Estudar pequenos exemplos práticos sobre o assunto
c. Estudar uma aplicação completa desenvolvida com a tecnologia estudada
Observa-se o resultado na Tabela 34 - "Abordagem preferida de aprendizado":

Alternativa Qtde.

%

A

1

10%

B

4

30%

C

5

60%

Tabela 34 - "Abordagem preferida de aprendizado"
Pela análise da tabela, constata-se que os alunos da amostra preferem uma abordagem
baseada na análise de algo mais prático (90%) ao invés de uma leitura extensa como um livro,
por exemplo. Tal resultado era esperado, uma vez que os alunos analisados têm um perfil técnico,
ligado à programação de software e acredita-se ter influenciado positivamente na motivação em
se resolver o exercício prático proposto. O interessante é que a maioria preferiu a opção de
analisar uma aplicação completa (60%) ao invés de pequenos exemplos (30%) o que pode indicar
um ponto de melhoria na ferramenta, uma vez que ela trabalha com exemplos de pequeno
tamanho.

7.3. Análise Qualitativa
De um modo geral, o experimento foi bem sucedido, porém, alguns pontos foram
observados durante sua aplicação:
•

O fato da documentação sob a forma de linguagens de padrão estar em inglês pode ser
influenciado negativamente no desempenho dos alunos. Apesar dessa abordagem ter
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sido aplicada somente aos que declararam conhecimento prévio na língua não foi
possível determinar qual o nível de conhecimento;
•

Os alunos submetidos à documentação sob a forma de linguagens de padrão foram
menos persistentes, e quando questionados se não gostariam de continuar tentando por
mais um tempo, declararam que a consulta à documentação era cansativa,
desestimulando-os;

•

Alguns alunos registraram que, antes da ferramenta ser utilizada, uma introdução
sobre o framework estudado deveria ter sido feita mostrando uma aplicação já pronta
para demonstrar suas principais características;

•

A necessidade de ter-se em mãos um exemplo completo para estudo também foi
mencionada, além da necessidade de mais exemplos na base de casos e de maior
complexidade;

•

O processo de transferência dos exemplos da ferramenta de aprendizado para o
ambiente de desenvolvimento Eclipse foi motivo de queixas por parte dos alunos,
indicando uma necessidade maior de integração da ferramenta;

•

A associação entre os exemplos poderia ter sido melhor explorada no sentido de que
uma vez que se tenha um caso selecionado ele poderia indicar quais outros casos estão
relacionados, evitando-se busca desnecessárias na base;

•

Finalmente, alguns alunos queixaram-se, no uso da ferramenta, da falta de visão geral
das estruturas do framework estudado, que poderia ter sido apoiada por um diagrama
de classes, por exemplo.
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Capítulo 8 - Conclusão
O presente capítulo apresenta a conclusão do trabalho, iniciando com um resumo de toda
a pesquisa realizada e seguindo para as contribuições e indicativos para futuras pesquisas.

8.1. Resumo
Iniciar o uso de determinado framework orientado a objeto não é uma tarefa simples, pois
é necessário conhecer suas estruturas compostas por hotspots, componentes e métodos para que o
processo de instanciação seja bem sucedido. Com tal cenário em vista, uma ferramenta foi
proposta para auxiliar usuários inexperientes no uso e aprendizado dessas estruturas. Tal
ferramenta baseia-se na abordagem RBC, onde os casos, ao invés de descritos textualmente são
redigidos sob a forma de código fonte que pode ser compilado e executado. Além disso, para
auxiliar no entendimento dos exemplos, a ferramenta oferece uma breve explicação,
automaticamente gerada, sobre os principais elementos contidos no código fonte associado ao
caso selecionado pelo usuário.
Para observar a viabilidade da ferramenta, um protótipo foi modelado, desenvolvido,
aplicado e avaliado por um grupo de alunos. Nessa atividade, os alunos foram apresentados a um
exercício que propunha a construção de um editor UML simplificado, baseando-se no JHotdraw
que é um framework utilizado na criação de editores de diagramas. Como forma de se criar uma
base para comparação o mesmo exercício foi também aplicado a um grupo de alunos que, ao
invés de utilizarem a ferramenta, apenas consultaram a documentação do JHotdraw na forma de
linguagem de padrões de Johnson.
Ao término do experimento uma prova de múltipla escolha sobre as estruturas do
framework foi aplicada para avaliar o quanto de conhecimento foi retido e também um
questionário sobre o uso do protótipo.
Pela análise dos resultados obtidos, o protótipo teve uma boa aceitação e sua eficiência,
comparativamente ao uso de linguagens de padrão foi positiva.

98

8.2. Contribuições
A principal contribuição do trabalho traduz-se em um modo de aplicação de RBC como
uma forma de auxílio no aprendizado de frameworks orientados a objeto por meio da aplicação
de um protótipo construído para este fim.
Esta ferramenta mostrou uma nova maneira de representar casos em um sistema RBC sob
a forma de código fonte, além de utilizar uma base de conhecimento de suporte para fornecer
explicações sobre os elementos do framework estudado.
Para a comunidade de desenvolvedores que utilizam ou desejam aprender um framework,
torna-se disponível mais uma ferramenta de apoio que pode ser utilizada de modo isolado ou em
conjunto com outras abordagens disponíveis para o seu aprendizado.

8.3. Sugestões para Futuras Pesquisas
Como indicativo para futuras pesquisas fica a necessidade de um método para a
elaboração dos exemplos que irão abastecer a ferramenta, uma vez que os utilizados foram
criados a partir de uma documentação existente baseada na linguagem de padrão de Johnson.
A aplicação e evolução do protótipo para outros frameworks orientados a objeto é um
ponto a ser explorado bem como sua aplicação a usuários com maior experiência.
Para a realização do estudo de usuário, apresentado no Capítulo 6 -Aplicação do
Protótipo-, utilizou-se um número relativamente pequeno de casos introduzidos sob a forma de
código fonte. Portanto, nenhuma análise foi feita sobre como a ferramenta poderia comportar-se
com um número maior de casos. Assim, como estudo futuro, a aplicação de métodos para
otimização e organização da base de casos pode ser recomendada.
Finalmente, o uso da Internet como uma ferramenta colaborativa traz a possibilidade de
criarem-se bases de exemplo e conhecimento de suporte que possam ser utilizados e alimentados
coletivamente por um número grande de usuários. Desse modo, introduzir o protótipo dentro
desse ambiente constitui-se uma opção para desenvolvimento de futuros trabalhos.
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APÊNDICE A
ESTUDO DE USO - EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO DE EDITOR DE CLASSE UML NO JHOTDRAW
DATA:___/___/______
Ferramenta Utilizada:
[ ] PROTÓTIPO
[ ] LINGUAGEM DE PADRÕES

Exercício:
Implementar no framework JHotdraw um editor de classes UML rudimentar, conforme
exibido na figura abaixo:

Requisitos:
Para a realização do exercício, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
1. (1 PONTO)-Criar uma aplicação inicial, contendo os elementos padrão de uma aplicação
JHotdraw;
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2. (1,5 PONTOS)-Criar um botão na barra de ferramentas que permita criar uma figura
representando uma interface. A interface criada deve ter, inicialmente, o nome
“Interface”;
3. (1,5 PONTOS)-Criar um botão na barra de ferramentas que permita criar uma figura
representando uma classe. A classe criada deve ter, inicialmente, o nome “Classe”;
4. (2 PONTOS)-Criar um botão na barra de ferramentas que permita criar uma associação
entre duas classes;
5. (2 PONTOS)-Criar um botão na barra de ferramentas que permita criar uma associação de
herança entre duas classes;
6. (2 PONTOS)-Criar um botão na barra de ferramentas que permita criar uma associação de
especialização entre uma classe e uma interface.
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ESTUDO DE USO – PROVA TEÓRICA
CONCEITOS SOBRE O FRAMEWORK JHOTDRAW
DATA:___/___/______
Ferramenta Utilizada:
[ ] PROTÓTIPO
[ ] LINGUAGEM DE PADRÕES
As questões abaixo referem-se a elementos do framework JHotdraw utilizados na
resolução do exercício proposto. Selecione apenas uma das alternativas apresentadas.
1. Qual a principal classe que deve ser estendida para se criar uma interface
gráfica padrão?
a. JHotdraw
b. DrawApplication
c. Main
d. UserGUI
e. DrawScreen
2. Qual método e classe deve ser acionado para iniciar uma aplicação?
a. Método start() da classe DrawApplication
b. Método start() da classe JHotdraw
c. Método open() da classe DrawApplication
d. Método open() da classe DrawScreen
e. Método init() da classe UserGUI
3. Para se criar uma nova figura composta pela junção de outras figuras, qual
classe deve ser estendida?
a. NewFigure
b. CompositeFigure
c. GroupFigure
d. AgregateFigure
e. Figure
4. Para se criar uma ligação gráfica entre duas figuras, qual classe deve ser
estendida?
a. Line
b. Connection
c. Figure
d. Link
e. LineConnection
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5. Para se definir figuras nos extremos de uma ligação gráfica entre figuras, quais
métodos devem ser sobrescritos e de qual classe?
a. Métodos setStartDecoration e setEndDecoration da classe Figure
b. Métodos setStartDecoration e setEndDecoration da classe
Connection
c. Métodos setStartDecoration e setEndDecoration da classe Figure
d. Métodos setStartFigure e setEndFigure da classe LineConnection
e. Métodos setStartFigure e setEndFigure da classe Line
6. Qual método deve ser sobrescrito para se adicionar botões na barra de
ferramentas da interface com o usuário?
a. Método createTools da classe JHotdraw
b. Método createTools da classe DrawApplication
c. Método createButtons da classe DrawApplication
d. Método createToolButtons da classe DrawApplication
e. Método createToolButtons da classe Main
7. Qual componente deve ser utilizado para se criar um botão e qual método deve
ser acionado para adicionar o botão criado na barra de ferramentas?
a. Componente ToolButton e método add
b. Componente Tool e método add
c. Componente Button e método define
d. Componente Button e método include
e. Componente ToolButton e método define
8. Qual a classe deve ser utilizada quando se deseja definir uma nova ferramenta
para criação de figuras?
a. FigureTool
b. CreateFigure
c. CreationTool
d. NewTool
e. FigureNew
9. Qual componente deve ser utilizado quando se deseja definir uma nova
ferramenta para criação de conexões gráficas entre figuras?
a. CreateConnection
b. ConnectionTool
c. CreateConnectionTool
d. NewConnection
e. ActionTool
10. Qual componente deve ser utilizado para se definir uma caixa de textos?
a. TextBox
b. TextFigure
c. Text
d. DisplayText
e. ShowText
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ESTUDO DE USO – AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA
AVALIAÇÃO GERAL SOBRE USO DA FERRAMENTA DE APRENDIZADO
DATA:___/___/______
1. Quando você tem a necessidade de aprender algo ligado à programação como,
por exemplo, uma API, uma nova linguagem, um framework, o que você prefere:
a. Ler um livro sobre o assunto
b. Estudar pequenos exemplos práticos sobre o assunto
c. Estudar uma aplicação completa desenvolvida com a tecnologia estudada
2. De modo geral, como você classificaria a utilidade da ferramenta utilizada?
a. Ruim
b. Regular
c. Bom
d. Ótimo
e. Excelente
3. Em relação à velocidade de localização da informação desejada, como você a
classificaria?
a. Ruim
b. Regular
c. Bom
d. Ótimo
e. Excelente
4. Em relação à facilidade de uso, como você a classificaria?
a. Ruim
b. Regular
c. Bom
d. Ótimo
e. Excelente
5. Em relação às explicações fornecidas sobre o propósito dos elementos, como você
as classificaria?
a. Ruim
b. Regular
c. Bom
d. Ótimo
e. Excelente
Descreva livremente quais suas opiniões e pontos de melhoria identificados durante o uso
da ferramenta.

