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Resumo 

Componentes de Software no desenvolvimento de aplicações colaborativas 

para Web: Evolução da plataforma Groupware Workbench 

 

A tecnologia de componentes de software é propícia para encapsular questões técnicas de 

implementação e favorecer o reúso entre aplicações, o que é particularmente relevante no 

desenvolvimento de aplicações colaborativas na Web. Este trabalho utiliza a plataforma Groupware 

Workbench nesse contexto. A aplicação social Arquigrafia foi a principal motivadora dessa 

evolução. O Arquigrafia é um ambiente colaborativo para o estudo de arquitetura e 

compartilhamento de imagens fortemente baseado em colaboração e inteligência coletiva. Como o 

conceito de inteligência coletiva é muito amplo e mal definido, foi realizada uma análise de domínio 

e uma classificação das técnicas e seus usos nos sistemas atuais. Também foi feito o mapeamento e 

a implementação das funcionalidades do Arquigrafia em componentes do Groupware Workbench e 

executada uma avaliação da plataforma em quatro vertentes, sendo elas: arquitetura de 

componentes; suporte à colaboração; arquitetura técnica; e percepção dos desenvolvedores. 

Limitações tecnológicas e conceituais foram identificadas, como por exemplo, o modelo de 

mapeamento objeto-relacional e questões ligadas à flexibilidade. Essas limitações e colocações 

foram tratadas e avaliadas na plataforma, resultando em melhorias na arquitetura dos componentes 

e na simplificação do código. O Groupware Workbench no geral mostrou-se viável para o 

desenvolvimento de uma aplicação colaborativa real na Web 2.0. 

  

 

Palavras-chave: componentes de software; groupware; sistemas colaborativos; colaboração; 

inteligência coletiva; modelo 3C de colaboração; desenvolvimento baseado em componentes; Web 

2.0.  
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Abstract 

Software Components for the development of collaborative Web applications: 

Evolution of the Groupware Workbench platform 

 

Software components technology is favorable to encapsulate implementation technical issues and 

encourage the reuse among applications. These characteristics are particularly relevant in the 

development of web-based collaborative applications. This work evaluates and evolves the 

Groupware Workbench platform in this context. The social application Arquigrafia was the main 

motivation for this evolution. Arquigrafia is a collaborative environment for the study of 

architecture and image sharing strongly based on collaboration and collective intelligence. Since the 

concept of collective intelligence is very broad, we performed a domain analysis and a classification 

of its use in current systems. We also implemented the Arquigrafia features using Groupware 

Workbench components and evaluated the platform in four areas: components architecture; 

collaboration support; technical architecture; and developers’ perspective. We identified 

technological and conceptual limitations, as for example, the adopted object-relational mapping 

model and issues related to the flexibility of the platform. These limitations were treated and 

evaluated. We noted improvements in the architecture of the components and code simplification. 

As a result, the Groupware Workbench was a feasible solution for developing the Arquigrafia 

application. 

 

 

Keywords: software component; groupware; collaborative systems; collaboration; collective 

intelligence; 3C collaboration model; component based development; Web 2.0. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 A Web 2.0 é colaborativa. Sites que possibilitavam apenas interações 

monousuário passaram a adotar recursos voltados para colaboração direta e indireta 

entre os usuários. Esses sistemas melhoram na medida em que mais usuários 

interagem e contribuem (Seragan, 2007; Alag, 2008). Boa parte das informações 

presentes nos sites é alimentada pelos próprios usuários ou advinda da análise de 

suas interações.  

 Desenvolver software que fomente a colaboração na Web 2.0 envolve diversas 

complexidades técnicas e metodológicas interdisciplinares. Em particular, podem-se 

citar questões de armazenamento, aprendizado de máquina, recuperação de 

informação, mineração de dados, otimização, métodos estatísticos, sistemas 

distribuídos e escalabilidade (Seragan, 2007)(Gomes et. al., 2011). Em geral, ainda 

há muito retrabalho na construção de sistemas colaborativos. Greenberg (2007) 

posiciona o desenvolvimento de sistemas colaborativos na fase de replicação no 

modelo BRETAM (Gaines, 1999), que descreve como uma tecnologia evolui com o 

tempo (Figura 1). Na fase de Replicação, os desenvolvedores e pesquisadores 

aproveitam as ideias uns dos outros, reimplementando-as e estendendo-as. O 

processo de construção das ferramentas ainda não está bem estabelecido e há 

muitas incertezas e retrabalho. Greenberg (2007) argumenta que a estagnação na 

fase de replicação do desenvolvimento de sistemas colaborativos é decorrente da 

falta de um ferramental que propicie o reúso e encapsulamento das complexidades 

técnicas e multidisciplinares características desse tipo de sistema. 
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Figura 1: Modelo BRETAM para desenvolvimento de uma tecnologia (Gaines, 1999). 

 

 O desenvolvimento baseado em componentes é uma abordagem promissora 

para esse cenário. As técnicas objetivam desenvolver sistemas modulares a partir de 

componentes de software, adaptáveis e combináveis na medida da necessidade, 

tendo em mente futuras manutenções (Gimenes & Huzita, 2005). A utilização de 

componentes favorece a utilização de código já testado em outras situações e a 

captura e o encapsulamento de conhecimento provido por especialistas do domínio. 

Um desenvolvedor não precisa conhecer os detalhes de implementação dos 

componentes a fim de reutilizá-los para compor as aplicações de diversos contextos.  

 Partindo dessa ideia, o projeto Groupware Workbench disponibiliza um kit de 

componentes para criação de sistemas colaborativos para a Web (Gerosa & Fuks, 

2008). Também é disponibilizado suporte para os componentes em tempo de 

execução, em um núcleo composto por component frameworks, para a instalação, 

atualização, agrupamento, customização, disponibilização, reúso e controle do ciclo 

de vida dos componentes. Os componentes do Groupware Workbench são 

organizados de acordo com o modelo 3C de colaboração (Fuks et al., 2007). O 

modelo 3C aparece frequentemente na literatura como um meio de classificar 

sistemas colaborativos (Borges et al., 2007), (Borghoff & Schlichter, 1996), 

(Pimentel, 2006). O Groupware Workbench é desenvolvido desde 2009 e vem sido 

utilizado em pesquisas e projetos desde então. 

 Apesar de o projeto Groupware Workbench já ter sido usado e avaliado em 

disciplinas de graduação e pós-graduação (Oliveira, 2010) e na construção de 

aplicações exemplos, seu uso no desenvolvimento de uma aplicação real pode revelar 

limitações tecnológicas e conceituais da solução proposta. O objetivo então deste 

trabalho foi avaliar e evoluir o Groupware Workbench em situações reais, 

identificando problemas, testando soluções da literatura ou criadas pela equipe de 

desenvolvimento. A maior parte da avaliação foi realizada durante a construção do 

ambiente Arquigrafia1. 

 O Arquigrafia é um ambiente colaborativo para o compartilhamento e estudo 

da arquitetura brasileira por meio de imagens. O ambiente foi idealizado pelo 

professor Artur Simoes Rozestraten da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP. O ambiente é fortemente embasado em conceitos de colaboração na Web e 

inteligência coletiva. O objetivo principal do Arquigrafia é contribuir para o estudo, 

docência, pesquisa e difusão da cultura arquitetônica e urbanística, ao promover 

interações colaborativas entre pessoas e instituições. Espera-se com o Arquigrafia 

disponibilizar e evoluir o acervo de fotografias da FAU-USP, que foi construído de 

                                        

1 http://www.arquigrafia.org.br. 
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forma colaborativa por alunos e professores durante os anos de 60 a 80. O acervo da 

FAU-USP conta com cerca de 37 mil slides que estão em processo de digitalização e 

catalogação para serem disponibilizados no Arquigrafia.  

Uma das razões do sucesso dos sites na Web 2.0 é aproveitar o valor da 

inteligência coletiva (O’Reilly, 2005). A inteligência coletiva é comumente entendida 

como um comportamento que emerge da colaboração em um grupo de indivíduos. 

Assim, um desafio para os sites da Web 2.0 consiste em oferecer ferramentas que 

fomentem a inteligência coletiva. Requisitos de colaboração e o suporte à 

inteligência coletiva no Arquigrafia foram mapeados em funcionalidades e 

componentes do Groupware Workbench.  

1.1 Objetivo 

Este trabalho objetivou avaliar e evoluir o Groupware Workbench (Gerosa & 

Fuks, 2008) a partir do desenvolvimento de aplicações colaborativas para Web, 

principalmente o Arquigrafia, de modo a avaliar o uso prático do desenvolvimento 

baseado em componentes e do modelo 3C de colaboração nesse contexto. As 

funcionalidades do Arquigrafia foram mapeadas e implementadas em componentes 

do Groupware Workbench classificados de acordo com o modelo. Facilidades e 

dificuldades encontradas durante a implementação dessas funcionalidades no 

Groupware Workbench foram levantadas e alguns dos problemas encontrados foram 

tratados, evoluindo o próprio Groupware Workbench. Em linhas gerais, a principal 

questão de pesquisa deste trabalho pode ser enunciada como “Quais as limitações 

tecnológicas e conceituais do uso do Groupware Workbench, em particular, e do 

desenvolvimento baseado em componentes e do modelo 3C de colaboração, em 

geral, para a construção de aplicações colaborativas na Web? Como elas podem ser 

tratadas?”. No Capítulo 5, essa questão de pesquisa é desdobrada em outras 

questões mais específicas, que foram avaliadas durante 3 anos de desenvolvimento 

do Arquigrafia. 

 

Objetivos específicos: 

 

(i) Especificar o suporte à colaboração no Arquigrafia; 

(ii) Realizar uma análise de domínio sobre inteligência coletiva na Web; 

(iii) Especificar o suporte à inteligência coletiva no Arquigrafia; 

(iv) Mapear os requisitos ao modelo 3C; 

(v) Mapear os requisitos em componentes; 
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(vi) Implementar o Arquigrafia com base nas funcionalidades levantadas; 

(vii) Avaliar o mapeamento e a implementação dos componentes do 

Arquigrafia em relação à arquitetura proposta pelo Groupware 

Workbench; 

(viii) Evoluir o Groupware Workbench para tratar problemas encontrados no 

desenvolvimento. 

1.2 Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho são: 

 

(i) Levantamento das características de suporte à inteligência coletiva na 

Web; 

(ii) Levantamento de problemas e soluções relativas à componentização de 

aplicações;  

(iii) Avaliação prática do uso do modelo 3C de colaboração; 

(iv) Melhorias no Groupware Workbench; 

(v) Implementação de novos componentes para o Groupware Workbench; 

(vi) Implementação do Arquigrafia; 

(vii) Avaliação do uso do Groupware Workbench em uma aplicação real. 

1.3 Organização do Trabalho 

 Este trabalho apresenta a seguinte estrutura: o Capítulo 2 apresenta conceitos 

sobre sistemas colaborativos, inteligência coletiva e componentes de software. No 

Capítulo 3 é apresentado o Groupware Workbench e o Arquigrafia. No Capítulo 4 é 

apresentado o suporte à colaboração e à inteligência coletiva no Arquigrafia, 

apresentando também a análise de domínio executada e a taxionomia criada. O 

desdobramento da questão de pesquisa e a sua avaliação conduzida são relatados no 

Capítulo 5. O Capítulo 6 apresenta alguns trabalhos relacionados e alguns modelos 

de componentes similares. Por fim, o Capítulo 7 contém as conclusões do trabalho 

juntamente com um levantamento de possíveis trabalhos futuros e a listagem de 

publicações. 
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Capítulo 2 

Sistemas colaborativos na Web e componentes de 

software 

 Este capítulo aborda a colaboração e a inteligência coletiva em sistemas 

colaborativos na Web. O termo sistemas colaborativos é aceito como a tradução 

para os termos groupware e CSCW (Computer Supported Cooperative Work). Os 

sistemas colaborativos estão relacionados a sistemas computacionais para apoio à 

colaboração e vêm sido estudados antes mesmo da Web (Nicolaci-da-Costa et al, 

2011). De acordo com Ellis et al (1991), um sistema colaborativo é um sistema 

apoiado por computador que dá suporte a grupos de usuários engajados numa 

mesma tarefa e que provê uma interface para um ambiente compartilhado.  

2.1 Modelo 3C de colaboração 

 A colaboração pode ser vista a partir de três dimensões, são elas a 

comunicação, a cooperação e a coordenação (Fuks et al., 2007). Essas três 

dimensões caracterizam o modelo 3C de colaboração, representado na Figura 2. No 

modelo 3C:  

 comunicação é relacionada à troca de mensagens e informações entre pessoas. 

Comunicação, comum + ação, é a ação de tornar comum, de trocar 

mensagens para que haja entendimento comum das ideias discutidas 

(Ferreira, 1986);  

 coordenação é relacionada ao gerenciamento de pessoas, suas atividades e 

recursos. Coordenação, co + ordem + ação, é a ação de dispor segundo certa 

ordem e método, organizar, arranjar (Ferreira, 1986);  

 e cooperação é a produção que acontece em um espaço compartilhado. 

Cooperação, co + operar + ação, é a ação de operar simultaneamente 

(Ferreira, 1986).  
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Figura 2: Diagrama do modelo 3C de colaboração (Gerosa et al., 2006). 

 

O modelo 3C aparece frequentemente na literatura como um meio de classificar 

sistemas colaborativos (Borges et al., 2007; Borghoff & Schlichter, 1996; Pimentel, 

2006). As aplicações colaborativas podem ser classificadas quanto ao seu grau de 

suporte a cada um dos Cs. Além das aplicações, as diferentes funcionalidades de 

uma única ferramenta também podem ser classificadas segundo as dimensões do 

modelo. Além disso, o modelo 3C também pode ser utilizado para classificar 

trabalhos da literatura (Steinmacher et al., 2012) e características colaborativas 

(Oliveira & Gerosa, 2011).  

2.2  Colaboração na Web 2.0 

 O conceito de Web 2.0 e suas características foram definidas por Tim 

O’Reilly e Dale Dougherty, que observaram que várias das empresas que 

sobreviveram ao estouro da “bolha ponto com” em 2001 possuíam características em 

comum. Algumas dessas características descritas por O’Reilly (2005) são: Web como 

plataforma; dados como um diferencial competitivo; usuários agregando valor; 

modelos de programação simples; software acima da plataforma; experiência do 

usuário rica; formação de comunidades; proveito da inteligência coletiva. 

 

 Web como plataforma: a Web deixou de ser somente uma fonte de conteúdo, 

também provê funcionalidades. Nela o software deixa de ser um produto e é 

apresentado como um serviço, mudando assim o modelo de negócio das 

empresas. O software passa a estar em um ”beta perpétuo”, no qual não existe 

uma versão definitiva e novas funcionalidades são adicionadas continuamente 

às aplicações. As aplicações são continuamente desenvolvidas e testadas pelos 

próprios usuários.  
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 Dados como um diferencial competitivo: o maior valor das empresas está nos 

dados que elas mantêm e não na aplicação propriamente dita. Essas 

aplicações se apoiam por grandes bancos de dados especializados, como por 

exemplo: bancos de dados que indexam as páginas da internet, bancos de 

imagens capturadas por satélites, bancos de produtos e consumidores.  

 Usuários agregando valor: Os usuários geram ou refinam o conteúdo da 

aplicação. 

 Modelos de programação simples: na Web 2.0, a criação de Mashups (Yu et 

al., 2008) é bem difundida. São construídas aplicações fracamente acopladas 

em que as funcionalidades são  agregadas. Para possibilitar essa criação 

Mashups são disponibilizadas APIs abertas baseadas em protocolos leves e 

serviços RESTful (Rodriguez, 2008). 

 Software acima da plataforma: com a transformação da Web em uma 

plataforma, sem a necessidade de instaladores e tirando a dependência do 

sistema operacional, as aplicações Web não se limitam mais ao computador 

pessoal. Elas são utilizadas a partir de diversos equipamentos conectados à 

Web, como computadores de bolso, celulares e tablets.  

 Experiência rica do usuário: na Web 2.0 as tecnologias utilizadas favorecem a 

criação de aplicações Web com interface mais ricas do que as das aplicações 

Web tradicionais, aproximando-se de aplicações desktop. 

 Formação de comunidades: a formação de comunidades é uma consequência 

da colaboração na Web 2.0. Mesmo em aplicações em que o ferramental para 

a criação de comunidades não está disponível é possível verificar que 

comunidades surgiram com o uso de ferramentas de comunicação.  

 Proveito da inteligência coletiva: o proveito da inteligência coletiva foi um dos 

motivos do sucesso das aplicações da Web 2.0. Na seção 2.3 esse tópico é 

discutido em mais detalhes. 

 

 Na  Web 2.0 houve uma mudança de paradigma, de forma que a Web se 

tornou uma plataforma em que os usuários deixaram de ser meros espectadores e 

começaram a participar. Produzindo conteúdo, as pessoas interagem, formando 

assim as comunidades que resultaram nas redes sociais. De modo geral, a Web 2.0 

representa a difusão da colaboração na Web. 
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2.3  Inteligência coletiva 

 A inteligência coletiva vem sendo estudada desde o início do século XX. As 

primeiras ligações do termo inteligência coletiva com computadores foram feitas em 

1980 por Johnson-Lenz & Johnson-Lenz (1980) em um trabalho chamado 

Groupware: a arte emergente de orquestrar inteligência coletiva (tradução livre de 

“Groupware: the emerging art of orchestrating collective intelligence”). A capacidade 

de coletar informações de milhões de pessoas na Web abriu várias possibilidades 

adicionando assim uma nova dimensão a esse tema.  

 Diversas empresas foram alavancadas por prover melhores informações para 

seus usuários por meio de técnicas e algoritmos da inteligência coletiva. Por 

exemplo, a empresa de locação de filmes NetFlix, fundada em 1997, atingiu dezenas 

de milhões de clientes em parte devido ao sucesso de seu algoritmo de 

recomendação, baseado em filtragem colaborativa. A empresa ofereceu um prêmio 

de 1 milhão de dólares para quem conseguisse melhorar a eficácia de seu sistema em 

mais de 10%. Boa parte do sucesso do mecanismo de busca do Google, que surgiu 

em 1998 quando já havia outros gigantes na área, é atribuído a seus resultados mais 

precisos, obtidos a partir do processamento da informação social (número de 

referências feitas a partir de outras páginas para a página em questão) (Seragan, 

2007). Essas e outras empresas foram impulsionadas a partir do processamento 

algorítmico de grandes volumes de dados provenientes das interações com e entre os 

usuários. Alguns algoritmos e técnicas usadas para isso são o classificador bayesiano, 

classificador de árvore de decisão, redes neurais, máquinas de vetor de suporte, k 

vizinhos mais próximos, agrupamento hierárquico, agrupamento de k-means, 

escalonamento multidimensional, têmpera simulada, algoritmos genéticos etc. 

(Seragan, 2007). 

 Com a disponibilização de serviços e APIs de sites sociais, abre-se um grande 

potencial para novas aplicações da inteligência coletiva que congreguem dados de 

múltiplas fontes. Esse tipo de aplicação vem sendo chamado de Mashup (Yu et al., 

2008). Sites como Programmable Web <http://www.programmableweb.com> 

catalogam milhares de APIs de sites, em geral para serem utilizadas para compor 

novas aplicações. Alguns dos sites que disponibilizam seus dados e serviços por meio 

de APIs são Google, Amazon, Yahoo, MSN, Flickr, New York Times, del.icio.us e 

YouTube. Com isso torna-se possível mesclar dados coletados internamente com um 

grande volume de dados externos. 
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2.3.1. Definições de inteligência coletiva 

 A inteligência coletiva vem recentemente ganhando notoriedade de sociólogos 

e teóricos (Bloom, 2000; Levy, 2003; Surowiecki, 2005), nos negócios (Benkler, 2007; 

Shirky, 2008; Tapscott & Williams, 2008) e na ciência da computação (Bell, 2009; 

Maralambos & Bakenko, 2009; Russel, 2011). Entretanto, o termo inteligência 

coletiva ainda é amplo e mal definido. A seguir são apresentadas algumas definições 

encontradas na literatura. Levy (2003) descreve a inteligência coletiva como uma 

“inteligência distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada 

em tempo real, que resulta em mobilização efetiva das competências”. De acordo 

com Alag (2008) quando um grupo de indivíduos colabora ou compete entre si, 

surge uma inteligência ou um comportamento que de outra forma não existiria; isto 

é conhecido como inteligência coletiva. Já no Handbook of Collective Intelligence 

(2011), produzido colaborativamente e organizado pela equipe do MIT Center for 

Collective Intelligence, a inteligência coletiva é definida como sendo grupos de 

indivíduos fazendo coisas coletivamente que parecem ser inteligentes. Eles também 

caracterizam a inteligência coletiva como grupos enfrentando ou tentando novas 

situações ou grupos aplicando o conhecimento para se adaptar a um ambiente em 

mudança. Normalmente tecnólogos usam o termo inteligência coletiva no sentido de 

que a combinação de comportamento, preferências ou ideias de um grupo, pode 

criar novas percepções (Seragan, 2007). Em analogia à inteligência individual, 

Woolley et al. (2010) definem inteligência coletiva em um grupo como a habilidade 

geral do grupo de executar uma ampla variedade de tarefas. Em resumo, as 

definições encontradas na literatura colocam a inteligência coletiva como um 

comportamento resultante da colaboração em um grupo, sendo essa a definição que 

iremos utilizar neste trabalho.  

 Há também uma definição específica para inteligência coletiva computacional 

feita por Szuba (2001), que é entendida como a forma de inteligência que emerge da 

colaboração de um grupo de indivíduos (artificiais ou naturais). A inteligência 

coletiva computacional lida com métodos computacionais que possibilitam a tomada 

de decisão em grupos ou o processamento de conhecimento por atores autônomos 

em ambientes distribuídos. Sistemas baseados na Web, redes sociais e sistemas 

multiagentes comumente utilizam essas ferramentas nas tomadas de decisões e para 

resolverem conflitos.  

2.3.2. Suporte computacional para inteligência coletiva 

 Apesar de a inteligência coletiva emergir como um resultado da colaboração 

e, portanto, recursos computacionais para suporte à colaboração poderem ser vistos 
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como suporte computacional à inteligência coletiva. Neste trabalho consideraremos 

somente a inteligência coletiva que é fomentada em um grupo de pessoas por 

informações derivadas por meio do processamento de dados provenientes da 

interação. Dessa forma, diferenciamos mecanismos de inteligência coletiva e 

mecanismos de colaboração. Enquanto um mecanismo de colaboração fornece meios 

para dar suporte direto à interação entre pessoas, os mecanismos de inteligência 

coletiva apresentam informações derivadas de dados coletados. Um exemplo de 

mecanismo de colaboração é um bate-papo, que pode ser adicionado em uma página 

para facilitar a comunicação entre os usuários do sistema. Já um exemplo de 

mecanismo de inteligência coletiva, do ponto de vista deste trabalho, é uma lista de 

recomendações de objetos de interesse do usuário, apresentado na página cujo 

objeto está sendo visualizado e que é construída com base nas ações de todos os 

usuários.  

 Alag (2008) apresenta uma divisão para o suporte computacional à 

inteligência coletiva em três partes: a primeira consiste nos meios de coleta de 

dados, a segunda, nas formas de processamento de inteligência coletiva, e a terceira, 

nas aplicações nos sistemas Web 2.0. Baseado nessa divisão, modelamos como a 

inteligência coletiva é fomentada computacionalmente em um grupo de usuários que 

estão interagindo em um sistema Web 2.0 conforme a Figura 3. Para que a 

inteligência coletiva seja fomentada é necessária a coleta de dados das interações dos 

usuários, o processamento de dados e a apresentação dos resultados na forma de 

mecanismos de inteligência coletiva. 

 

 

 

Figura 3: Suporte computacional para inteligência coletiva. 
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 A coleta de dados é efetuada capturando-se ações realizadas na colaboração 

ou mesmo durante a interação de um indivíduo com o sistema (representada pelo 

termo interação individual na Figura 3). A coleta pode ser explícita ou implícita 

(Alag, 2008): a coleta explícita acontece quando o usuário está ciente que ele está 

adicionando informação ao sistema. São exemplos de coleta explícita: votações, 

produção de conteúdo, criação de revisões, inserção de tags ou mesmo adição de 

comentários. Já a coleta implícita acontece sem o usuário ter ciência da sua 

ocorrência e os dados dessa coleta normalmente são originados de uma interação 

individual. A navegação, os cliques em uma página, a ação de salvar o conteúdo, a 

geração de versão de impressão e a efetivação de uma compra são exemplos de 

coleta implícita.  

 A etapa de coleta de dados engloba também sua estruturação. Para se atingir 

a estruturação dos dados é necessário seu mapeamento e tratamento para que 

possam ser utilizados por algoritmos que processem a inteligência coletiva. No 

mapeamento, os dados são organizados em dicionários previamente definidos pelos 

algoritmos. Alguns dados necessitam também de tratamento para representar as 

interações dos usuários computacionalmente. Um exemplo é o processamento de 

textos para geração de vetores de termos (Alag, 2008).  

 O passo de processamento de dados executa a derivação das informações que 

irão fomentar a inteligência coletiva. Esse passo utiliza os dados estruturados e 

algoritmos de recuperação de informação, inteligência artificial, mineração de dados, 

entre outros. Um exemplo simples de processamento de dados para fomentar 

inteligência coletiva é o uso de um algoritmo que verifica a quantidade de acessos de 

cada objeto do sistema e disponibiliza uma listagem dos objetos mais populares a 

lista dos objetos mais acessados.  

 Um mecanismo de inteligência coletiva é um elemento de interface cujo 

objetivo é fomentar a inteligência coletiva. Como citado anteriormente, um exemplo 

de mecanismo de inteligência coletiva é uma lista de recomendações de objetos de 

interesse, que é construída por filtragem colaborativa. Outro exemplo de mecanismo 

de inteligência coletiva é uma nuvem de tags que apresenta as tags mais utilizadas 

pelos usuários do sistema.  

2.4 Componentes de software 

Componentes têm um papel de destaque em outras engenharias, uma vez que 

permite a adoção do conceito de “caixa-preta”, que possibilita ao desenvolvedor um 

maior nível de abstração e independência (Gerosa, 2006). A ideia de componentes 

de software e reúso não é nova, durante a NATO Software Engineering Conference, 
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em 1968, McIlroy (1968) em seu artigo “Mass Produced Software Components” 

introduziu o conceito de componentes de software e reúso.  

 A definição de componentes é ampla e variável, no contexto do 

desenvolvimento de software um componente pode referir-se a uma aplicação inteira 

ou mesmo a uma classe. Oliveira & Gerosa (2011) fizeram um levantamento sobre 

as definições de componente de software e o definem como: um módulo autocontido 

com interfaces explícitas e bem definidas, que pode ser reusado, substituído e 

composto com outros componentes; Outros autores completam afirmando que um 

componente é fracamente acoplado (Booch, 1987), interoperável (Szyperski, et al., 

2002), adaptável (D’Souza e Wills, 1998) e inclui código (fonte, binário ou 

executável) (OMG, 1999); separa interfaces oferecidas e exigidas (D’Souza e Wills, 

1998);  e segue um modelo de componentes (Councill e Heineman, 2001). 

 Segundo Szyperski, et al. (2002), componentes de software são desenvolvidos 

objetivando o reúso em diversos sistemas, reduzindo o investimento inicial e os 

custos de manutenção. No desenvolvimento baseado em componentes, os requisitos 

da aplicação são adaptados aos componentes existentes (Werner e Braga, 2005). 

Também há uma preocupação com reúso de novos componentes gerados no processo 

de desenvolvimento da aplicação. 

 Para projetar um sistema baseado em componentes é necessário entender os 

benefícios e dificuldades da tecnologia, além do ferramental disponível. Os benefícios 

da componentização estão ligados a manutenibilidade, reúso, composição, 

extensibilidade, integração e escalabilidade (D’Souza & Wills, 1998). Já as 

dificuldades são separadas em dificuldades do desenvolvimento para 

componentização e dificuldades do desenvolvimento com componentização. As 

dificuldades do desenvolvimento para componentização estão ligadas ao esforço 

inicial de análise, projeto e desenvolvimento da infraestrutura para o reúso. As 

dificuldades do desenvolvimento com componentização, que estão relacionadas ao 

desenvolvimento dos componentes e da aplicação, estão ligadas ao esforço de 

entendimento dos componentes e das ferramentas envolvidas, à perda de 

flexibilidade, à dependência de terceiros e à adaptação do processo de 

desenvolvimento. 

Nenhuma solução para componentização de aplicações Web voltadas para 

colaboração com suporte à inteligência coletiva foi encontrada na literatura. Várias 

soluções parciais foram encontradas, entre elas temos: kits de componentes voltados 

para construção de sistemas colaborativos, kits de componentes para construção de 

aplicações Web, aplicações compostas por serviços Web voltadas para colaboração, 

CMS. Vamos apresentar algumas das soluções encontradas que têm interseção com 

o GW e que de alguma forma podem solucionar problemas similares aos propostos 

pelo GW.  
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Vários são os kits de componentes voltados para o desenvolvimento de 

sistemas colaborativos. DistView (Prakash & Shim, 1994) e Rendexvous (Patterson 

et al., 1990) são voltados para percepção e colaboração. Baseados em Java termos o 

Habanero (Chabert et al., 1998) e o Java Collaborative Environment (Abdel-Wahab 

et al, 1997) que também dão suporte à percepção e colaboração usando widgets. O 

GroupKit (Roseman & Greenberg, 1992; Roseman & Greenberg, 1996) também 

fornece widgets e componentes para colaboração. O GroupKit é utilizado para a 

construção de aplicativos.  

A principal limitação na construção de aplicativos desktop quando 

comparados com aplicações Web são sua dependência do sistema operacional. Como 

ponto positivo do uso de aplicações Web em relação às aplicações desktop pode-se 

citar: o acesso, que pode ser feito de qualquer lugar com uma conexão e um 

equipamento comum; multiplataforma, uma vez que há navegadores para várias 

plataformas; facilidade de atualização, visto que as novas versões da aplicação 

podem ser atualizadas diretamente; e baixa necessidade de processamento no 

cliente. O uso da Web como plataforma é uma tendência atual (O’Reilly, 2005). 

Uma solução intermediária é o uso de applets Java. Isenhour et al. (2001) 

apresenta o Content Object Replication Kit (CORK) para construção de sistemas 

colaborativos que funcionam na Web por meio de applets Java. A Figura 4 

apresenta um exemplo de uso do CORK, com componentes de bate-papo, bloco de 

notas compartilhado e browser web colaborativo, que foram desenvolvidos e 

integrados a um ambiente de apoio a aprendizagem.  

 

 
Figura 4: Divisões de um componente CORK (Isenhour et al., 2001). 

 

 Um framework relacionado que deu algumas ideias durante as melhorias na 

arquitetura do GW foi o Demoiselle (Tiboni et al., 2009). O Demoiselle fornece um 

kit de componentes para construção de aplicações tanto desktop quanto Web. As 

funcionalidades para parte Web são simples, de modo geral servem apenas para 

visualizar os dados cadastrados pelas aplicações desktop do framework, porém sua 

arquitetura utiliza o JAAS, Hibernate e widgets desenvolvidos em JSF, como pode 
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ser observado na Figura 5. Conceitos como o de convenção sobre configuração e 

esforço por exceção que foram utilizados no GW vieram da proposta do Demoiselle. 

Porém o Demoiselle tem uma proposta diferente ao GW quanto à sua aplicação, ele 

é direcionado para construção de aplicações governamentais que possam ser 

integradas, ajudando a padronizar o desenvolvimento de sistemas pelos órgãos 

federais brasileiros, não oferecendo suporte à colaboração ou à inteligência coletiva.  

  

 
Figura 5: Arquitetura do framework Demoiselle (Tiboni et al., 2009). 
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Capítulo 3 

Groupware Workbench e Arquigrafia 

 No desenvolvimento de sistemas colaborativos, muitas vezes são necessários 

programadores qualificados, aptos a lidar com protocolos, conexões, 

compartilhamento de recursos, concorrência de acesso, transações distribuídas, 

renderização, sincronização, gerenciamento de sessões (Gomes et. al., 2011). Isso 

limita a quantidade de desenvolvedores atuando na área, e desloca a criatividade e 

os esforços para a criação de soluções para os problemas de natureza técnica de 

baixo nível, delegando a investigação da interação e o suporte à colaboração para 

segundo plano (Greenberg, 2007).  

 As aplicações desktop foram impulsionadas pelo advento das interfaces 

gráficas com o usuário e dos toolkits de widgets, que possibilitaram programadores 

casuais construir aplicações arrastando e configurando componentes. Ao conceber e 

desenvolver os serviços de um sistema colaborativo na forma de componentes de 

software, o desenvolvedor monta um groupware específico para as necessidades de 

colaboração. As ferramentas são selecionadas de um kit de componentes para apoiar 

a dinâmica estabelecida (Gerosa et al, 2011).  

3.1 Groupware Workbench 

 Na abordagem proposta pelo Groupware Workbench, os componentes são 

organizados em função do modelo 3C de colaboração (Ellis et al., 1991)(Fuks et al., 

2007), apresentado no Capítulo 2. Ao enxergar o problema sob a perspectiva do 

modelo 3C e utilizar a componentização organizada em função desse modelo, as 

alterações na colaboração são mapeadas com o suporte computacional, que é 

substituído ou acrescentado na medida da necessidade.  

 O Groupware Workbench foi concebido com dois níveis de componentização. 

O primeiro nível de componentes é constituído de ferramentas colaborativas que, 

por sua vez, são montadas com componentes do segundo nível, chamados elementos 

de colaboração, que implementam funcionalidades relacionadas à colaboração. 

Enquanto as ferramentas colaborativas são usadas de forma direta, os elementos de 
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colaboração precisam ser associados a uma ferramenta para que tenham utilidade. 

Essa divisão em dois níveis foi revista durante este trabalho e será retomada com 

mais detalhes na subseção 5.1.1. 

 Os componentes são distribuídos em kits de componentes organizados em 

função do modelo 3C para que desenvolvedores montem aplicações colaborativas. 

Nessa abordagem, cada ferramenta usa componentes de comunicação, coordenação e 

de cooperação independentemente da sua classificação no modelo 3C (Gerosa et al., 

2006).  

 Component frameworks (Syzperski, 2002) são usados para oferecer suporte ao 

gerenciamento e à execução dos componentes. Conforme apresentado na Figura 6, 

foi definido um component framework para cada nível de componentização 

(ferramenta e componente de colaboração). As ferramentas de colaboração são 

acopladas ao Service Component Framework, e os elementos de colaboração ao 

Collaboration Component Framework. Esses component frameworks são 

responsáveis por tratar a instalação, remoção, atualização, ativação, desativação, 

localização, configuração e monitoramento de componentes. O Service Component 

Framework gerencia as instâncias das ferramentas e a ligação com os elementos de 

colaboração correspondentes. Um framework é usado para implementar as 

funcionalidades comuns dos dois component frameworks (Gerosa, 2006). Essa 

arquitetura também foi revista neste trabalho. 

 

 
Figura 6: Arquitetura original do GW. 
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 Os componentes da arquitetura de aplicação são implementados segundo a 

arquitetura técnica. Os serviços são criados com um único Façade, que expõe as 

operações do serviço para a camada de apresentação. Os componentes de 

colaboração, por sua vez, podem utilizar vários DAOs (objetos de acesso a dados - 

Data Access Object), dependendo da complexidade do componente. Essa 

arquitetura técnica também foi revista neste trabalho. 

 Os componentes do GW são organizados hierarquicamente para criarem a 

aplicação. Essa composição de componentes por meio de subordinação além de 

definir a hierarquia das instâncias dos componentes configura uma sequência básica 

de navegação entre os componentes. Um mesmo componente pode possuir várias 

instâncias, essas instâncias são independentes entre si, dessa forma cada instância 

possui seu próprio ciclo de vida e configurações. A configuração de uma instância é 

feita por meio do XML de configuração. O XML de configuração possui campos 

como o nome da instância e as propriedades configuráveis para cada componente. 

Ele é carregado na inicialização da bancada pelo component framework responsável 

pelo componente. Pelo XML de configuração também é configurada a hierarquia dos 

componentes, de forma que cada instância de componente tem o seu antecessor 

configurado. 

 O XML de configuração normalmente é configurado pelo especialista de 

domínio. Esse papel de especialista de domínio na construção de aplicações do GW 

requer uma pessoa que não precisa ter conhecimentos em programação. O 

especialista de domínio não precisa ser um programador e nem mesmo um 

desenvolvedor de componentes do GW. Precisa de conhecimentos em XML e HTML 

básico para que possa configurar as instâncias dos componentes e a hierarquia da 

aplicação no XML de configuração e a adição dos widgets nas paginas.  

3.2 Arquigrafia 

 O Arquigrafia objetiva oferecer um ambiente colaborativo para a visualização, 

interação e compartilhamento de imagens de arquitetura. O ambiente será acessado 

pela Web e por dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Assim os usuários 

(estudantes de arquitetura, professores, arquitetos e fotógrafos) podem navegar no 

acervo do Arquigrafia enquanto circulam pelas cidades. No ambiente será possível 

visualizar as imagens, interagir com outros usuários, além de colaborar com o 

crescimento contínuo do acervo. Todo conteúdo provido pelos usuários terão seus 

direitos autorais preservados pelo Creative Commons2.  

                                        

2 http://creativecommons.org/. 
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 O objetivo principal do projeto, além de contribuir para o estudo, docência, 

pesquisa e difusão da cultura arquitetônica, é promover interações colaborativas 

entre pessoas e instituições. Constituindo assim um ambiente que propicia o estudo 

crítico das interações entre juízos, interpretações e associações, individuais e 

coletivas, sobre imagens referentes a espaços urbanos e arquitetônicos. O projeto 

contou inicialmente com o apoio da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), e 

hoje com o apoio da FAPESP, da Pró-reitoria de Pesquisa da USP. Ele recebeu o 

primeiro prêmio na categoria “Tecnologias Sociais Aplicadas e Humanas” da Agência 

de Inovação da USP em novembro de 2011, e hoje é um dos projetos do NAP 

NAWEB (Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ambientes Colaborativos na Web).  

 Considerando a inexistência de um acervo específico de imagens de 

arquitetura, organizado e disponível para acesso na Web, o Arquigrafia possibilitará 

a criação coletiva e colaborativa de um conjunto iconográfico que complementará o 

material existente a respeito da arquitetura brasileira. Além de estimular a cultura 

arquitetônica, promovendo a interação entre diferentes perfis de usuários na Web. 

No ambiente colaborativo do Arquigrafia, será possível navegar em imagens 

de arquiteturas de diferentes períodos históricos, e diferentes contextos geográficos 

do Brasil. Ele permitirá a adição de palavras-chave (Tags) às imagens, bem como a 

interpretação de conceitos-chave referentes às suas qualidades plástico-espaciais. 

Como exemplo, no ambiente virtual poderão estar lado a lado, imagens do interior 

da Capela de S. Antônio em S. Roque, da sala de um apartamento do Parque 

Guinle no Rio de Janeiro, da paisagem vista da sala da Casa de Vidro no Morumbi 

em São Paulo, do jardim da Casa Milton Guper em São Paulo, do interior de uma 

Casa Guarani, e da galeria externa do Theatro José de Alencar em Fortaleza. Tal 

combinação de imagens, de tempos e lugares deferentes, exemplifica uma reunião de 

imagens, articuladas a partir de um mesmo conceito-chave, o par de conceitos 

opostos opaco-translúcido (ROZESTRATEN et al., 2010).  

 A convergência de duas experiências anteriores fundamenta a proposta do 

projeto Arquigrafia. A primeira é a doação de imagens fotográficas que originou o 

acervo de slides da Biblioteca da FAU-USP. Essa doação coletiva, feita por alunos e 

professores desde meados dos anos 60, resultou na composição do maior acervo de 

imagens de arquitetura do hemisfério sul, com mais de 82 mil imagens. A segunda é 

o projeto do Museu de Crescimento Ilimitado de Le Corbusier, proposto como uma 

espiral quadrada, que apresenta um ambiente linear capaz de se expandir 

continuamente, no ritmo da ampliação permanente de seu acervo.  

 A iniciativa colaborativa que, entre os anos 60 e 80, formou o acervo de slides 

da FAU-USP, pode ser reformulada hoje no Arquigrafia, com o mesmo caráter, mas 

em uma escala muito mais abrangente, em um ambiente virtual na Web 2.0, de 

crescimento contínuo e ilimitado. O Arquigrafia se concentra na composição de um 
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acervo digital original, existindo a possibilidade de integração com outros acervos 

iconográficos institucionais. No momento da escrita deste texto, cerca de 1500 

imagens do acervo da Biblioteca da FAU-USP já foram disponibilizadas no sistemas, 

catalogando individualmente, reconhecendo os direitos autorais de cada autor por 

meio de licenças Creative Commons.  

 O protótipo experimental do Arquigrafia, em teste seguindo a filosofia do 

Beta perpétuo, com um primeiro lote de funcionalidades, está disponível no 

endereço http://www.arquigrafia.org.br e sua pagina inicial é apresentada na Figura 

7. 

 

 
Figura 7: Tela inicial do Arquigrafia. 
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Capítulo 4 

Colaboração e Inteligência Coletiva no 

Arquigrafia 

Nesse capítulo é apresentado o levantamento de funcionalidades de 

colaboração e inteligência coletiva do Arquigrafia. No capítulo anterior algumas 

funcionalidades do Arquigrafia foram apresentadas, porém essas funcionalidades 

foram levantadas durante o planejamento do projeto. Devido à importância do 

proveito da inteligência coletiva no Arquigrafia e a dispersão do conhecimento sobre 

o assunto na literatura, foi feita uma análise do domínio para avaliar o estado da 

prática do conceito na Web. 

4.1. Suporte à Colaboração 

 O Arquigrafia envolve uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da FAU-

USP, IME-USP e ECA-USP para concepção, construção, monitoramento e 

aperfeiçoamento permanente da rede na Web 2.0. A equipe de desenvolvimento do 

Arquigrafia utiliza uma abordagem híbrida dos métodos ágeis Scrum e Programação 

Extrema (XP). Desde o início da sua concepção foi dada uma importância grande 

para questões de usabilidade e com ajuda da Professora Maria Laura Martinez da 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo foi utilizada 

parcialmente a metodologia de usabilidade proposta por ela (Martinez, 2002). Esta 

metodologia foi adaptada ao contexto do projeto de forma a se adequar melhor ao 

desenvolvimento ágil (Santos, 2012).  

 O levantamento de requisitos do Arquigrafia foi executado com a participação 

direta dos usuários, uma vez que foi baseada na metodologia de Design Centrado no 

Usuário (DCU). Inicialmente os requisitos do Arquigrafia foram levantados em 

reuniões informais com os clientes do projeto (Prof. Artur e seus alunos), outra 

parte dos requisitos foi levantada pelo membro do projeto Lucas Santos de Oliveira 

como parte da sua pesquisa e apresentada em sua dissertação de mestrado (Oliveira, 

2011). A continuação do levantamento de requisitos foi feita por outro membro do 
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projeto, Ana Paula Oliveira dos Santos, como parte da sua pesquisa de mestrado 

(Santos, 2012).  

 No final do levantamento de requisitos foi gerada uma lista com 54 

funcionalidades ordenadas pela sua necessidade dentro do Arquigrafia, apresentada 

nas Tabela 1 e Tabela 2. O mapeamento e a implementação das funcionalidades que 

foram escolhidas para a primeira versão do Arquigrafia são discutidos no Capítulo 

5. 

 

  Funcionalidades Necessidades 

1 Portfólio pessoal  Muito alta 

2 Cadastro de usuário Muito alta 

3 Login Muito alta 

4 Organização da área pessoal Muito alta 

5 Cadastro de informações  Muito alta 

6 Compartilhamento de imagens Muito alta 

7 Navegação em imagens de arquitetura Muito alta 

8 Busca de imagens Muito alta 

9 Seleção de imagem ou imagens Muito alta 

10 Visualizar informações  Muito alta 

11 Backup de imagens Muito alta 

12 Documentação e Ajuda Muito alta 

13 Usuários moderadores  Muito alta 

14 Fale conosco Muito alta 

15 Upload Muito alta 

16 Flag de denúncia Muito alta 

17 Padrão internacional de armazenamento. Muito alta 

18 Criação de grupos ou comunidades  Muito alta 

19 Georreferenciamento de imagens Muito alta 

20 Acesso via dispositivos móveis Muito alta 

21 Tags Populares Muito alta 

22 

Relatórios que possibilitem responder às questões de pesquisa do 
projeto (construção do conhecimento individual e coletivo). 

Alta 

23 

Visualização de diversas perspectivas da mesma arquitetura ou local 
(360 graus) 

Alta 

24 Ranking e destaque para os usuários que mais contribuem Alta 

25 

Criar um percurso geolocalizado, indicando locais para visitação e 
turismo (ex. city tour), dentro de uma mesma área geográfica. 
(Trabalhar com esse roteiro de forma colaborativa) 

Alta 

26 Criação de Linha Narrativa Alta 

27 Compartilhar (share) em redes sociais Alta 

28 Sistema de recomendação de imagens  Alta 

29 Notícias Alta 

Tabela 1: Funcionalidades levantadas para o Arquigrafia de muito alta a alta. 
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  Funcionalidades Necessidades 

30 Área para divulgação de acervos públicos de imagens de arquitetura Relevante 

31 

Visualização de imagens em paralelo com a distinção de tipos ou 
grupos a que pertencem 

Relevante 

32 Destacar fotos com avaliações mais controversas Relevante 

33 Comentários Relevante 

34 Seguir uma foto ou um usuário Relevante 

35 

Estatísticas da foto (número de comentários, número de favoritos, 
visualizações, downloads, dados da câmera, etc.) 

Relevante 

36 Impressão de imagens e suas informações  Relevante 

37 

Avaliação da experiência do usuário, Feedback (para usuário 
fornecer feedback do sistema) e Votação 

Relevante 

38 Slideshow Relevante 

39 Fórum de discussão Relevante 

40 Sensor de tags Relevante 

41 Criação de Linha de Tempo Relevante 

42 Suporte a diferentes idiomas Baixa 

43 Panorama completo do local de uma obra arquitetônica Baixa 

44 Bate papo  Baixa 

45 

Contador de visualizações e downloads de seus artigos, imagens, 
conteúdo postado 

Baixa 

46 Tratamento de imagens  Muito baixa 

47 Notificação de alterações do cadastro de imagens por e mail Muito baixa 

48 

Enviar fotos para o sistema e este retorna todas as informações 
sobre a foto enviada  

Muito baixa 

49 Transformar fotos em colagens Desnecessária 

50 Compra de produtos Desnecessária 

51 Marcar uma foto como favorita Desnecessária 

52 Área para divulgação  Desnecessária 

53 Blog Desnecessária 

54 Detector de Faces Desnecessária 

Tabela 2: Funcionalidades levantadas para o Arquigrafia de relevante a desnecessária. 

 

4.2. Suporte à inteligência coletiva 

O Arquigrafia é fortemente baseado na inteligência coletiva, O'Reilly (2005) 

afirma que para estar alinhado às características da Web 2.0 deve ser dado o devido 

suporte à inteligência coletiva. Foi executada a análise do domínio para averiguação 

de como se encontra a situação da inteligência coletiva na Web.  

 A análise do domínio é uma das etapas da engenharia de domínio e possibilita 

que características comuns e variáveis sejam identificadas e organizadas por meio de 

um processo sistemático (Prieto-Diaz & Arango, 1991). São identificadas, coletadas 

e organizadas informações relevantes do domínio, utilizando para tal o 

conhecimento existente e técnicas para modelagem de informação (Kang et 

al.,1990). 
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 Foi escolhida neste trabalho a técnica Feature-Oriented Domain Analysis 

(FODA). A modelagem FODA é orientada a características (features). De acordo 

com Kang et al. (1990), essas características são atributos do sistema que afetam 

diretamente os usuários finais. Assim, as informações obtidas na análise determinam 

os limites que norteiam o domínio, as características comuns e variáveis de 

aplicações. 

 Para classificar as características levantadas foi utilizado o modelo 3C de 

colaboração, de forma similar ao trabalho feito por Oliveira & Gerosa (2010), no 

qual foi feita a análise de domínio da colaboração em redes sociais de 

compartilhamento na Web 2.0. Para avaliar a utilização da análise de domínio com 

o modelo 3C de colaboração para inteligência coletiva na Web 2.0, foi feito primeiro 

um estudo piloto utilizando como domínio o jornalismo online na Web 2.0 

(Michalsky et al., 2010).  

 Na análise de domínio foram consideradas aplicações diversas da Web 2.0. 

Essas aplicações foram analisadas e foram levantadas características que 

possibilitam a coleta de dados para inteligência coletiva e características que sirvam 

como mecanismos de inteligência coletiva. Como os sites avaliados não 

disponibilizam seus códigos-fonte, não foi possível averiguar qual algoritmo foi 

utilizado no processamento de dados para inteligência coletiva ou mesmo se os 

dados coletados realmente eram utilizados. 

 Para análise de domínio, escolhemos os sites mais acessados de acordo com o 

Alexa <http://www.alexa.com/topsites>, que lista os sites mais populares na Web. 

Foi usada também a lista dos sites da Web 2.0 citados por O'Reilly (2005). Os 15 

primeiros colocados da lista Top Sites do Alexa e os sites citados por O'Reilly 

(2005) que passaram pelo critério de inclusão foram escolhidos para representar o 

domínio. O critério de inclusão de um site foi o seguinte: 

 

1. O site deve ser em inglês ou português; 

2. O site deve possuir padrões da Web 2.0 de acordo com os citados por 

O'Reilly (2005). 

 

 A amostra escolhida pode ser uma possível ameaça à validade desta análise 

de domínio, mas acreditamos que os sites mencionados por O’Reilly (2005) 

caracterizam o domínio, uma vez que eles foram utilizados para definir a Web 2.0. 

A lista do Alexa foi usada para garantir que os sites mais populares na internet 

atualmente fossem avaliados. Outro ponto é o viés do pesquisador. Para amenizar 

este problema, os resultados foram revisados por um segundo pesquisador da área.  
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 Após análise, 20 sites foram selecionados. A listagem do Alexa foi coletada 

dia 03 de Novembro de 2011. Os seguintes sites foram excluídos por não passarem 

no primeiro critério de inclusão: www.baidu.com em Chinês, www.qq.com em 

Chinês, www.yahoo.co.jp em Japonês e www.taobao.com em Chinês. Todos eles 

presentes na lista do Alexa na 6ª, 10ª, 14ª e 15ª posições, respectivamente. Nenhum 

site foi excluído por não satisfazer o segundo critério.  

 A lista final de sites avaliados foi a seguinte:  

 

 Amazon <http://www.amazon.com/> 

 Blogger < http://www.blogger.com/> 

 Delicious <http://www.delicious.com/> 

 Ebay <http://www.ebay.com/> 

 Eventful <http://eventful.com/> 

 Facebook <http://www.facebook.com/> 

 Flickr <http://www.flickr.com/> 

 Friendster <http://www.friendster.com/> 

 Gmail <http://mail.google.com/> 

 Google <http://www.google.com/> 

 Google Maps <http://maps.google.com/> 

 LinkedIn <http://www.linkedin.com/> 

 MSN <http://www.msn.com/> 

 Orkut <http://www.orkut.com/> 

 Twitter <http://www.twitter.com/> 

 Upcoming <http://upcoming.yahoo.com/>  

 Wikipedia <http://www.wikipedia.org/> 

 Windows Live <http://www.windowslive.com /> 

 Yahoo <http://www.yahoo.com/> 

 YouTube <http://www.youtube.com/>. 

4.2.1. Resultados da análise de domínio 

 A avaliação das características foi feita visualmente, em imagens capturadas 

de cada site avaliado. Cada característica encontrada foi marcada como ilustrado na 

Figura 8.  
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Figura 8: Avaliação das características. 

 

 Na Tabela 3 é apresentada a lista de sites avaliados com a lista de 

características que são possíveis fontes de dados. Essas características foram 

classificadas de acordo com sua função no modelo 3C. 

 

Nº Site 
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1 Google 
     

x 
 

x 
   

x 
      

x 
  

x 
 

x 
 

2 Facebook x x 
 

x x x x x x 
 

x x x 
  

x x x x 
  

x x x x 

3 YouTube x 
  

x 
 

x x x x x x x x x x x 
  

x 
  

x 
  

x 

4 Yahoo 
           

x 
      

x 
  

x 
   

5 Wikipedia 
   

x 
 

x 
 

x x 
  

x 
 

x 
    

x 
  

x 
   

6 Blogger x 
  

x 
 

x 
  

x 
 

x x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

7 Windows Live x 
     

x 
    

x x x 
 

x 
  

x 
  

x x 
  

8 Twitter x 
  

x 
 

x 
    

x x x x 
   

x x 
  

x 
 

x x 

9 Amazon x 
  

x 
 

x x x x x x x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

10 MSN 
 

x 
    

x 
    

x 
      

x x 
 

x x 
 

x 

11 Flickr x 
  

x 
  

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 
  

x 
  

x 

12 Delicious 
     

x 
  

x x 
 

x 
  

x 
   

x 
 

x x 
   

13 Google Maps x 
  

x 
   

x x x x x 
 

x 
    

x x x x 
 

x x 

14 Ebay x 
    

x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
 

x x x x 
  

x 

15 Friendster x 
  

x 
 

x x x 
   

x x x 
 

x x 
 

x 
  

x 
  

x 

16 Orkut x x 
 

x 
      

x x x x 
 

x x x x 
  

x 
   

17 LinkedIn x 
  

x 
 

x x 
  

x 
 

x x x 
 

x x 
 

x x x x x 
 

x 

18 Gmail 
   

x 
       

x 
 

x x 
   

x x 
 

x 
   

19 Upcoming x 
  

x x x x 
 

x x x x 
  

x x x 
 

x x 
 

x x 
 

x 

20 Eventful x 
  

x x x x 
 

x x x x 
 

x x x x 
 

x 
  

x x 
 

x 

Tabela 3: Possíveis fontes de dados. 
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 Esses mecanismos têm uma função direta de manter awareness dos usuários, 

todos têm a função de cooperação dentro do modelo 3C exceto a Propaganda que 

não faz é considerada colaboração. A Tabela 4 apresenta a lista de sites avaliados 

bem como a lista de mecanismos de IC encontrados.  

 

Nº Site 
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Cooperação - 
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1 Google x x 
     

x x 

2 Facebook x x 
 

x 
   

x x 

3 YouTube x x x x x 
  

x x 

4 Yahoo x x x 
    

x x 

5 Wikipedia x 
   

x 
  

x  

6 Blogger x 
    

x x x  

7 Windows Live x 
  

x 
   

x x 

8 Twitter x x x x x 
  

x x 

9 Amazon x x x 
 

x x 
 

x  

10 MSN x x x 
 

x 
  

x x 

11 Flickr x x x x x x 
 

x  

12 Delicious x x 
  

x x 
 

  

13 Google Maps x x 
     

x x 

14 Ebay x x 
  

x 
  

x  

15 Friendster x x 
  

x 
  

  

16 Orkut x x 
 

x x 
  

x x 

17 LinkedIn x x 
 

x x 
  

  

18 Gmail x x 
  

x 
  

x x 

19 Upcoming x x x x x 
  

  

20 Eventful x x x x x 
  

x  

Tabela 4: Mecanismos de IC. 

4.2.2. Taxionomia 

 

 Várias são as técnicas que fomentam a inteligência coletiva. Além do seu 

levantamento, este trabalho propõe uma classificação das mesmas a fim de entender 

melhor como são utilizadas. Partindo dos resultados da análise de domínio, as fontes 

de dados para o processamento da inteligência coletiva foram organizadas de acordo 

com a Figura 9. Pode-se observar que as fontes são originadas na interação, que 

pode ser social ou individual.  

 As formas de coleta da interação social foram dividas de acordo com sua 

característica predominante do modelo 3C e classificadas entre: 

 Coleta binária - aceita apenas duas formas de entrada, como, por exemplo, o 

botão Gostei, em que o dado coletado é o clique no botão; 
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 Coleta por faixa - o usuário escolhe entre uma faixa de valores como, por 

exemplo, a avaliação com notas variando de 0 a 10; 

 Coleta aberta - o usuário fica livre para inserir os dados que julgar 

importante, o comentário é um exemplo dessa forma de coleta.  

 

 

Figura 9: Classificação das fontes de dados para o processamento de inteligência coletiva.  
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Capítulo 5 

Avaliação 

 O suporte do Groupware Workbench foi avaliado durante três anos, 

principalmente durante a construção do Arquigrafia. A avaliação foi inspirada em 

pesquisa-ação. O pesquisador adotou um posicionamento não neutro, ou seja, não 

foi apenas um observador, mas interferiu com ações integrando-se aos membros da 

equipe do GW. O pesquisador envolveu-se com a equipe do GW desde o inicio do 

seu mestrado em 2009 e a partir de 2010 atuou como ScrumMaster da equipe. 

Pesquisa-ação é a pesquisa conduzida num processo cíclico de agir e refletir 

criticamente sobre as ações, em que o pesquisador faz uso de seu arcabouço teórico, 

e os membros do grupo fazem uso do conhecimento prático do contexto em que 

trabalham (Filippo, 2008). 

 Foram executadas atividades de diagnóstico, desenvolvimento e avaliação a 

fim de melhorar a arquitetura e o modelo conceitual do GW. Algumas questões 

foram avaliadas de forma paralela, uma vez que elas eram definidas de acordo com 

as necessidades do desenvolvimento do GW e dos interesses dos stakeholders3. Boa 

parte das melhorias foi alavancada por novas tecnologias criadas para solucionar 

problemas comuns em aplicações Web. Dessa forma, definimos algumas questões de 

pesquisa e avaliamos cada uma delas separadamente.  

 Para apoiar a avaliação, foi realizado um questionário e entrevistas com 

desenvolvedores e ex-desenvolvedores do GW. O critério para participação foi o 

seguinte: os desenvolvedores que ainda estavam na USP e tiveram a disponibilidade 

de participar da entrevista, foram entrevistados; os demais receberam o questionário 

via e-mail. No total foram feitas 5 entrevistas e 6 questionários foram respondidos. 

O Apêndice A apresenta o questionário utilizado e o Apêndice B, o roteiro de 

entrevista.  

 Cada questão foi organizada de acordo com seu objetivo principal de 

avaliação, sendo eles: avaliação da arquitetura de componentes do GW; avaliação do 

                                        

3 Qualquer pessoa ou organização que tenha interesse, ou seja, afetada pelo projeto. 
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suporte à colaboração; avaliação tecnológica do GW e avaliação da percepção dos 

desenvolvedores.  

5.1. Avaliação da arquitetura de componentes do GW 

 Com relação à arquitetura de componentes do GW, quatro questões de 

pesquisa foram avaliadas por meio de evidências obtidas com a ajuda de entrevistas, 

questionários, análise de código fonte e observação do pesquisador. 

5.1.1. Componentização em dois níveis 

 Com relação à componentização em dois níveis, definida no modelo do GW, 

foi avaliada a seguinte questão de pesquisa: o suporte à colaboração é mapeável a 

uma estrutura hierárquica de componentes com ferramentas colaborativas 

compostas de elementos de colaboração (2 níveis de componentes)? 

 Apesar da separação conceitual entre ferramenta de colaboração e elemento 

de colaboração, ao longo da implementação, notamos que, em termos tecnológicos, 

os componentes eram muito parecidos. Havia diversas classes para dar suporte aos 

collablets (ferramentas de colaboração) praticamente equivalentes às classes para 

dar suporte ao collabElements (elementos de colaboração). 

 Além disso, encontramos exemplos práticos em que um componente com a 

função de collabElement em uma aplicação, poderia ter a função de um collablet em 

outra. Um exemplo disso foi encontrado durante a modelagem de um projeto com 

um aluno de graduação que estava recebendo uma bolsa para reimplementação de 

uma aplicação existente para a arquitetura do GW. A aplicação, chamada “aulas” 

foi modelada com dois componentes principais: o componente Pergunta e o 

componente Resposta, sendo que uma pergunta seria composta por várias respostas. 

Tanto perguntas quanto respostas seriam gerenciadas por elementos de colaboração 

(collabElements). Porém em um segundo momento as respostas entrariam como 

foco da colaboração. Nessas respostas os usuários poderiam adicionar notas e as 

comentar de forma que as respostas se comportariam como collablets. 

 Apesar da diferença conceitual de ambos componentes ser válida, ela é 

variável entre aplicações e em algumas situações dentro da própria aplicação. 

Decidimos, portanto, integrar a implementação dos componentes removendo assim a 

diferença estrutural entre os componentes do GW e mantendo apenas um modelo de 

componente, o collablet. Tal procedimento ainda possibilita a implementação da 

modelagem hierárquica e, ao mesmo tempo, confere flexibilidade ao modelo.  
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 Ao final da implementação, a estrutura de componentes que possuía duas 

heranças passou a ter apenas uma. Inicialmente o gerenciador de ferramentas de 

colaboração herdava a classe Collablet que herdava a classe Component. O 

gerenciador de elementos de colaboração herdava a classe CollabElement que 

herdava a classe Component. Atualmente o gerenciador de collablets foi integrado 

com o gerenciador de instâncias de collablets em uma única classe que herda a 

classe de negócios (AbstractBusiness) que por sua vez instancia o collablet. 

 Com essa simplificação da estrutura de componentes do GW, foi percebida a 

simplificação do código dos componentes. Além de ganho em reúso dos 

componentes, um componente não tem mais função específica no nível de 

componentização (ferramenta de colaboração ou elemento de colaboração), podendo 

assim variar entre esses níveis e as aplicações. Houve uma melhoria no entendimento 

dos componentes uma vez que não existem mais dois tipos de componentes e não 

cabe mais ao desenvolvedor de componentes a decisão de qual função o componente 

vai desempenhar entre os dois níveis.  

 Os desenvolvedores não se preocupam mais com essa divisão durante o 

desenvolvimento dos componentes. Dentre os entrevistados, 3 dos 5 responderam 

não perceber diferenças entre elementos de colaboração e ferramentas de 

colaboração nos componentes, 1 alegou não conhecer o conceito citado e 1 

participou da modificação reforçando que a diferença entre eles é apenas conceitual.  

5.1.2. Ligação entre componentes 

 Sobre as possíveis ligações entre os componentes do GW foi avaliada a 

seguinte questão de pesquisa: o modelo de subordinação é adequado para a 

modelagem do Arquigrafia no GW? 

 Após a junção dos dois níveis de componentes, como apresentado 

anteriormente, foi verificada a ausência de uma ligação entre componentes. Essa 

ligação ficava de certa forma implícita durante a subordinação de uma ferramenta 

de colaboração a um elemento de colaboração. Essa ligação ainda não conhecida no 

GW também ocorria em outros momentos dentro do Arquigrafia. Um exemplo de 

situação em que essa ligação acontece é entre o componente Foto e Usuário. Nesse 

caso, o componente Foto e o Usuário não são subordinados, porém o componente 

Foto utiliza o componente Usuário para definir o usuário que enviou uma foto 

específica.  

 Foi adicionado então o conceito de dependência, quando um componente 

depende da existência de uma instância de outro componente para seu correto 

funcionamento, ou seja, um componente torna-se dependente de outro para 

funcionar. A dependência também é utilizada para ligar collablets que 
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desempenham papel de elementos de colaboração às ferramentas de colaboração nas 

quais serão utilizados.  

 A subordinação ficou com um papel mais específico de mapear a estrutura 

hierárquica entre os componentes, de forma similar a um fluxo de navegação. Por 

exemplo, a Figura 5.1 apresenta por meio de linhas contínuas as subordinações 

presentes no Arquigrafia. Nela é possível observar que a partir do componente 

Arquigrafia é possível navegar diretamente para os componentes de Foto, Faq, 

Usuário e Gerenciador de Aplicações. As linhas tracejadas apresentam as 

dependências entre os componentes do Arquigrafia. Para simplificar o desenho 

apresentado, apesar de todos componentes apresentarem dependência do 

componente Usuário, essa dependência não foi colocada no desenho. As instâncias 

dos componentes dependentes são injetadas nos componentes que os utilizam, como 

no exemplo da Figura 10. A instância do collablet Tag é injetada no collablet Foto 

em tempo de execução para que as funcionalidades do Tag possam ser utilizadas 

dentro do componente Foto. 

 

 

  

Figura 10: Ligação entre os componentes do Arquigrafia. 

 

 Por meio do questionário e entrevista foi possível averiguar que os usuários 

utilizam ambos os conceitos durante o desenvolvimento de componentes, porém os 
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conceitos ainda são vagos para a equipe, principalmente a dependência, que é um 

conceito mais recente. O XML em que essas ligações estão descritas ainda é um 

pouco confuso.  

 O desenvolvedor Augusto comentou que utilizou as ligações no 

desenvolvimento de componentes novos e Camilo falou “não gostei do sistema de 

dependências entre os componentes, é confuso mesmo, por exemplo quando é uma 

dependência e quando é uma subordinação”. 

5.1.3. Infraestrutura de suporte 

 A seguinte questão de pesquisa foi utilizada para avaliar a infraestrutura de 

suporte aos componentes: as funcionalidades oferecidas pelo Component Framework 

provêm suporte adequado para o desenvolvimento do Arquigrafia? 

 O Component Framework encapsula várias funcionalidades referentes ao ciclo 

de vida dos componentes e sua configuração. Entre essas funcionalidades estão a 

instalação de componentes, adição de subordinações e dependências, bem como a 

configuração de propriedades de instâncias de componentes. 

 Durante as melhorias do Componente Framework algumas funcionalidades de 

configuração dos componentes foram adicionadas. Inicialmente a configuração do 

componente era feita por meio de uma classe de gerenciamento de instâncias de 

componentes, no exemplo do Faq a classe é a FaqMgrComponent. Essa classe foi 

removida e suas funcionalidades foram delegadas para o núcleo do GW. Sua 

configuração é feita em dois locais, a parte que se refere a uma instância específica 

de um collablet foi para o XML de configuração (gwcore-config.xml), e o que 

engloba todas as instâncias de um mesmo componente, é configurado em anotações 

dentro do código do componente (na classe FaqMgrInstance no exemplo do Faq). A 

Figura 11 apresenta o código de configuração do componente Foto no Arquigrafia e 

a Figura 12 apresenta a configuração por anotações do componente Foto. 
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1. <collablet> 

2.    <business> 

3.       br.org.groupwareworkbench.arquigrafia.photo.PhotoMgrInstance 

4.    </business> 

5.    <description>Registro de fotografias</description> 

6.    <name>photoMgr</name> 

7.    <properties> 

8.       <property key="dirImages" value="/home/gw/imagesArquigrafia/" />  

9.    </properties> 

10.    <android>true</android> 

11. </collablet> 

Figura 11: Código do arquivo de configuração do componente foto. 

 

1. @ComponentInfo( 

2.    version = "0.1",  

3.    configurationURL = "/photo/{photoMgr}/index",  

4.    retrieveURL = "/photo/{id}",  

5.    requiredProperties = {@RequiredProperty(name = "dirImages")} 

6. ) 

Figura 12: Anotações de configuração do componente foto. 

 

 Uma limitação encontrada durante o desenvolvimento do Arquigrafia foi a 

configuração das propriedades chave-valor dos componentes dentro do XML. Essa 

forma de configuração apresentou-se limitada para algumas situações. Um 

componente que não pôde ser desenvolvido devido a essa limitação foi o componente 

de campos dinâmicos. Esse componente possibilita a adição de campos configuráveis 

a cada instância, sendo que esses campos podem ser ligados a qualquer outro 

componente da bancada. Porém, a lista de campos chave-valor não foi suficiente 

para mapear o nome do campo, seu tipo e sua ordem de apresentação.  

 Algumas soluções já foram avaliadas para esse problema. A generalização da 

configuração do componente é um ponto a ser melhorado no GW a fim de se 

conseguir uma flexibilidade maior no modelo de componentes, porém até o 

momento esta foi a única situação impeditiva encontrada. 

 Os desenvolvedores não citaram uma situação em que o Component 

Framework foi insuficiente ou invasivo durante o desenvolvimento de componentes 

para o GW. Ao ser questionado sobre a percepção da presença da infraestrutura de 

execução no desenvolvimento dos componentes, o desenvolvedor Augusto afirmou: 

“Ela parece bastante transparente, ela não influencia e nem atrapalha o 

desenvolvimento dos componentes”. Já o Valdir lembrou que os comportamentos 
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repetitivos entre os collablets foram migrados para o Component Framework 

removendo essas tarefas da responsabilidade do programador. 

5.1.4. Reúso de componentes 

 Em relação ao reúso dos componentes do GW a avaliação foi feita sobre a 

seguinte questão de pesquisa: é possível reusar componentes no desenvolvimento do 

Arquigrafia? 

 Durante a construção do Arquigrafia componentes já criados na aplicação-

exemplo do GW (Faq) foram reusados, são eles: Faq, Usuário, Papel, Tag e 

Comentário. A aplicação-exemplo Faq tem como função ilustrar a estrutura de 

componentes do GW por meio de uma aplicação de perguntas frequentes, utilizando 

entre outros, os componentes listados anteriormente.  

 Outro componente reusado foi o componente de recomendação baseada em 

texto. Ele foi desenvolvido inicialmente para ser utilizado na Agência Universitária 

de Notícias (AUN) da USP, porém foi reutilizado no Arquigrafia para recomendar 

imagens baseado na descrição das mesmas.  

 Durante as entrevistas, o desenvolvedor João comentou que reusou o 

componente Foto no Arquigrafia. Inicialmente, o componente era responsável pela 

adição de fotos ao repositório do sistema, porém ele foi reusado para adicionar uma 

foto ao perfil do usuário. Para isso, uma nova instância foi criada com configurações 

específicas. Entretanto, esse reúso não foi direto, uma vez que algumas modificações 

foram necessárias no componente Foto uma vez que ele não era flexível o suficiente 

para essa nova utilização. Uma das alterações feitas foi a adição de configuração 

para especificar os tamanhos das miniaturas geradas pelo componente. Essa 

configuração, até aquele momento, era feita no código e com essa nova utilização do 

componente, a geração de miniaturas precisou ser configurável.  

 Outro exemplo de reúso pode ser visto na adição do componente comentário 

no perfil dos usuários para a troca de mensagens. Inicialmente o componente 

comentário foi desenvolvido com o intuito de adicionar comentários a outros 

componentes. Porém, durante a modelagem do Arquigrafia foi verificado que ele 

poderia ser utilizado para a troca de mensagens entre os usuários. Para que ele 

desempenhasse ambos os papéis, foi necessária a modificação para que cada 

instância exibisse mensagens de textos diferentes. No final, uma instância foi 

configurada para ser utilizada com o componente Foto e outra com o componente 

Usuário. 

 Até o momento, apenas três aplicações foram criadas utilizando o GW. 

Nessas aplicações foram verificadas possibilidades de reúso. É importante ressaltar 

que não são todos componentes que são modelados para reúso, alguns componentes 
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como o Binômio foram feitos para um uso bem específico e dificilmente serão 

utilizados por outras aplicações. 

 

5.2. Avaliação do suporte à colaboração  

 Nesta seção é avaliado o suporte à colaboração e inteligência coletiva do GW. 

Foram levantadas três questões de pesquisa referente à modelagem dos requisitos do 

Arquigrafia em componentes do GW. Essas questões foram avaliadas  durante a 

implementação do Arquigrafia juntamente com a análise de código fonte e 

observações do pesquisador.  

5.2.1. Requisitos do Arquigrafia 

 Para avaliar a modelagem do Arquigrafia foram levantadas duas questões de 

pesquisa. A primeira verifica a adequação dos requisitos ao modelo 3C e a segunda 

avalia seu mapeamento em componentes do GW. 

 

 Questão de pesquisa 1: Os requisitos do Arquigrafia são classificáveis no 

modelo 3C? 

 Questão de pesquisa 2: Os requisitos são mapeáveis em componentes do GW? 

 

 A avaliação dessas questões de pesquisa foi feita com base nas funcionalidades 

com necessidade muito alta que foram definidas durante o levantamento de 

requisitos do Arquigrafia, como apresentado na seção 4.1. A Tabela 5 apresenta a 

classificação das funcionalidades no modelo 3C. Duas das funcionalidades não 

puderam ser classificadas no modelo 3C e nem mapeadas em componentes do 

Groupware Workbench, pois são tratadas externamente ao GW. São elas: o Backup 

de imagens, que é feito por scripts executados no ambiente de execução do 

Arquigrafia; e o Acesso via dispositivos móveis que será feito pelo GW-Android, que 

possibilitará a criação de aplicativos Android que refletem a estrutura de 

componentes de uma aplicação do GW.  

  



44 

 

 

  Funcionalidades Necessidades 3C 

1 Portfólio pessoal  Muito alta Cooperação 

2 Cadastro de usuário Muito alta Coordenação 

3 Login Muito alta Coordenação 

4 Organização da área pessoal Muito alta Cooperação 

5 Cadastro de informações  Muito alta Cooperação 

6 Compartilhamento de imagens Muito alta Cooperação 

7 Navegação em imagens de arquitetura Muito alta Cooperação 

8 Busca de imagens Muito alta Cooperação 

9 Seleção de imagem ou imagens Muito alta Cooperação 

10 Visualizar informações  Muito alta Cooperação 

11 Backup de imagens Muito alta ----------------- 

12 Documentação e Ajuda Muito alta Comunicação 

13 Usuários moderadores  Muito alta Cooperação 

14 Fale conosco Muito alta Comunicação 

15 Upload Muito alta Cooperação 

16 Flag de denúncia Muito alta Cooperação 

17 Padrão internacional de armazenamento. Muito alta Cooperação 

18 Criação de grupos ou comunidades  Muito alta Cooperação 

19 Georreferenciamento de imagens Muito alta Cooperação 

20 Acesso via dispositivos móveis Muito alta ----------------- 

21 Tags Populares Muito alta Cooperação 

Tabela 5: Funcionalidades levantadas para o Arquigrafia classificadas no modelo 3C. 

 

A Tabela 6 apresenta o mapeamento das funcionalidades de necessidade 

muito alta que foram levantadas para o Arquigrafia em componentes do Groupware 

Workbench. É importante ressaltar que esse mapeamento não é direto e algumas 

funcionalidades foram mapeadas em um componente chamado Arquigrafia, cuja 

função é encapsular as especificidades da aplicação do Arquigrafia em um 

componente.  

  



45 

 

 

  Funcionalidades Necessidades Componente 

1 Portfólio pessoal  Muito alta Perfil 

2 Cadastro de usuário Muito alta Usuário 

3 Login Muito alta Usuário 

4 Organização da área pessoal Muito alta Álbum 

5 Cadastro de informações  Muito alta Foto 

6 Compartilhamento de imagens Muito alta Foto 

7 Navegação em imagens de arquitetura Muito alta Arquigrafia 

8 Busca de imagens Muito alta Foto 

9 Seleção de imagem ou imagens Muito alta Álbum 

10 Visualizar informações  Muito alta Foto 

11 Backup de imagens Muito alta ----------------- 

12 Documentação e Ajuda Muito alta Faq 

13 Usuários moderadores  Muito alta Papeis 

14 Fale conosco Muito alta Email 

15 Upload Muito alta Foto 

16 Flag de denúncia Muito alta Flag 

17 Padrão internacional de armazenamento. Muito alta Foto 

18 Criação de grupos ou comunidades  Muito alta Comunidade 

19 Georreferenciamento de imagens Muito alta Georreferenciamento 

20 Acesso via dispositivos móveis Muito alta ----------------- 

21 Tags Populares Muito alta Tag 

Tabela 6: Funcionalidades levantadas para o Arquigrafia mapeadas em componentes. 

 

 As funcionalidades com necessidade muito alta implementadas e já 

disponíveis da versão beta do Arquigrafia são: 

 

 Portfólio pessoal: Implementado no componente Perfil, apresenta alguns 

dados do usuário juntamente com a listagem das imagens adicionadas ao 

Arquigrafia por esse usuário, como pode ser observado na Figura 13.  

 

 
Figura 13: Página com o portfólio pessoal. 
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 Cadastro de usuário: Implementado pelo componente Usuário, o formulário 

de cadastro de usuários possibilita a criação de novos usuários, Figura 14. 

Essa funcionalidade ainda não está aberta para o público geral. 

 

 
Figura 14: Tela de cadastro de usuário. 

 

 Login: Implementado também pelo componente Usuário, verifica o usuário 

que está acessando o Arquigrafia por meio de uma senha, como pode ser visto 

na Figura 15. Juntamente com o componente Papel e o componente 

Arquigrafia, ele gerencia o que cada usuário tem permissão de acesso.  

 

 
Figura 15: Tela de login. 

 

 Organização da área pessoal: O componente Álbum permite a organização da 

área pessoal chamada Meu Arquigrafia, como pode ser visto na Figura 16. 

Nela é possível criar álbuns e adicionar/remover fotos neles.  
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Figura 16: Pagina do Meu Arquigrafia. 

 

 Cadastro de informações: O formulário de cadastro de informações da 

imagem fornecido pelo componente Foto pode ser utilizado em dois 

momentos, no envio de uma imagem, como apresentado na Figura 17, ou 

durante a visualização dos dados da imagem. 

 

 
Figura 17: Formulário de cadastro de informações de imagens. 

 

 Compartilhamento de imagens: O compartilhamento de imagens é 

disponibilizado pelo componente Foto e possibilita o compartilhamento de 

imagens por correio eletrônico ou redes sociais, como pode ser visto na Figura 

18. 
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Figura 18: Botões para compartilhamento de imagens. 

 

 Navegação em imagens de arquitetura: A navegação por imagens de 

arquitetura é feita pelo componente Arquigrafia, que utilizando o componente 

Foto, Comentário e Contador de Visualizações, apresenta o mural inicial com 

uma listagem de imagens aleatória, e uma listagem com as novas imagens, as 

populares, e as mais comentadas, como pode ser visto na Figura 19.  

 

 
Figura 19: Pagina inicial do Arquigrafia. 

 

 Busca de imagens: A busca de imagens implementada pelo componente Foto 

recupera diversas imagens organizando as imagens encontradas de acordo com 

o campo que possui o termo de busca, Figura 20. 
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Figura 20: Pagina com o resultado de uma busca. 

 

 Seleção de imagem: A seleção de imagem é feita pelo componente Álbum. A 

tela apresentada na Figura 21 possibilita a adição da imagem aos álbuns do 

usuário. Essa seleção pode ser feita a qualquer momento enquanto o usuário 

visualiza os detalhes de uma imagem.  

 

 

Figura 21: Tela de adição de imagem. 

 

 Visualizar informações: O componente Foto possibilita a visualização dos 

detalhes das imagens no sistema, como apresentado na Figura 22.  
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Figura 22: Pagina de visualização de informações de uma imagem. 

 

 Documentação e Ajuda: O componente Faq apresenta a documentação e a 

ajuda do Arquigrafia, como apresentado na Figura 23, possibilitando que os 

usuários com permissão de moderadores adicionem novas perguntas ao Faq.  

 

 
Figura 23: Pagina do Faq. 

 

 Fale conosco: O formulário do Fale Conosco implementado pelo componente 

Email, envia um e-mail para os responsáveis pela comunicação com os 

usuários, conforme apresentado na Figura 24. 
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Figura 24: Formulário de contato com a equipe do Arquigrafia. 

 

 Upload: O formulário de upload implementado pelo componente Foto e 

apresentado na Figura 25 possibilita o envio de imagens por usuários 

cadastrados no Arquigrafia.  

 

 
Figura 25: Formulário para o upload de uma imagem.  

 

 Georreferenciamento de imagens: O componente de Georreferenciamento 

possibilita a adição de coordenadas geográficas às imagens adicionadas ao 

Arquigrafia. Essas informações podem ser vistas no mapa durante a 

visualização de uma imagem, como apresentado na Figura 26.  
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Figura 26: Mapa com a localização da imagem. 

 

 Tags Populares: Implementada pelo componente Tag a nuvem de tags 

apresenta as tags mais populares do sistema, como pode ser visto na Figura 

27. 

 

 
Figura 27: Nuvem de tags. 

 

 De forma geral, tanto a classificação no modelo 3C quanto o mapeamento 

entre os componentes, aconteceu durante a modelagem dos componentes. Pelo 

questionário, foi possível verificar que um desenvolvedor teve problemas com a 

abstração necessária para separar o que pode ser um componente ou não. 

5.2.2. Suporte à inteligência coletiva 

A fim de avaliar o suporte computacional à inteligência coletiva a seguinte 

questão de pesquisa foi utilizada: o modelo de suporte computacional a inteligência 

coletiva é mapeável a funcionalidades do Groupware Workbench? 

Essa avaliação baseou-se nos requisitos do Arquigrafia. Em termos de 

pesquisa, o Arquigrafia se propõe a investigar como a construção do conhecimento 

individual se relaciona com a construção do conhecimento coletivo. Com isso, o 

principal elemento estudado para o suporte da inteligência coletiva foi o componente 

Binômio (par de conceitos opostos), que é a base para a pesquisa no Arquigrafia e 
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foi proposto pelo Professor Artur Rozestraten nos primeiros protótipos do 

Arquigrafia. 

O componente Binômio apresenta as três partes do suporte computacional 

para a inteligência coletiva. A coleta de dados é apresentada na Figura 28, por meio 

de sliders4 (controle deslizante) que coletam as avaliações das arquiteturas 

apresentadas nas imagens pelos usuários. A listagem dos binômios utilizados evoluiu 

durante o tempo, inicialmente eram 12 pares, após alguns testes de usabilidade 

percebeu-se que alguns termos eram vagos e a lista era grande, ao final ficaram 6 

pares de binômios, são eles:  

 Simétrica (que tem simetria; regular) e Assimétrica (que não é simétrico; 

desigual);  

 Horizontal (predominantemente paralelo à linha do horizonte) e Vertical 

(predominantemente perpendicular em relação ao plano do horizonte);  

 Interna (que fica do lado de dentro, no interior) e 

Externa (que fica do lado de fora, no exterior);  

 Translúcida (Tudo aquilo que possibilita a passagem de luz) e 

Opaca (tudo aquilo que não reflete e/ou não possibilita a passagem de luz); 

 Complexa (que contém muitos elementos com diferentes formas de inter-

relação) e Simples (que se constitui de poucos ou apenas um único 

componente); 

 Aberta (que possibilita que se acesse ou se enxergue outro lugar ou objeto) e 

Fechada (que impede a entrada, saída e visualização de outro lugar ou 

objeto).  

 

                                        

4 Elemento de interface gráfica que possibilita ajustar o parâmetro em um intervalo de valores pré-definidos 

quando o usuário move o marcador. 
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Figura 28: Coleta de dados do componente Binômio. 

 

O componente também oferece o processamento de dados para inteligência 

coletiva, nesse caso calcula a média das avaliações de cada binômio para cada 

imagem. Essa média é apresentada pelo mecanismo de inteligência coletiva que é 

implementado na forma de um widget chamado binomial_general_average.tag. 

Atualmente apenas a média ponderada é apresentada sendo que todos os usuários 

têm pesos iguais.  

Inicialmente os Binômios foram caracterizados de forma individual, de modo 

que cada característica do espaço arquitetônico perceptível na imagem é 

contemplada isoladamente e os resultados para cada binômio são exibidos 

separadamente. Investigações conceituais a respeito do método dos diferenciais 

semânticos (Kelly, 1955; Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957; Snider, Osgood, 1969; 

Osgood, May, Miron, 1975) estão sendo executadas de forma a melhorar o 

processamento de dados para inteligência coletiva. Algumas funcionalidades como 

apresentação de gráficos das avaliações para verificação da evolução das mesmas 

durante o tempo também já estão planejadas. Os binômios também serão utilizados 

na busca, de forma a podermos buscar por imagens que foram muito avaliadas em 

determinado valor ou por uma combinação entre vários binômios.  

Além dos binômios, que não foram definidos durante a análise de domínio por 

serem uma funcionalidade específica do Arquigrafia, as seguintes fontes de dados 

estão presentes para serem utilizadas: Comentário, Denúncia, Compartilhamento, 

Avaliação, Produção, Upload, Busca, Favoritos, Tags, Amizade, Visualização, Login 

e Localização.  

Dos mecanismos de IC, os seguintes já estão implementados no Arquigrafia: 

Resultado de Busca, Objetos em destaque, Recomendação, Tag Cloud/Populares, 

Tags do sistema. Destes, as tags do sistema foram retiradas, uma vez que seu uso 

tornou-se inviável considerando-se sua quantidade no sistema. Uma das alternativas 
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que já está sendo estudada é a sugestão de tags relacionadas. Foi desenvolvida 

também uma solução com apresentação de uma lista aleatória cuja função é a 

descoberta de novas tags presentes no sistema, evitando que os usuários utilizem 

apenas as que são mais populares. 

Os objetos em destaque apresentam as imagens ordenadas por quantidade de 

visualização, novas adições no sistema e as mais comentadas, como pode ser visto 

na Figura 29.  

 

 
Figura 29: Objetos em destaque. 

 

A busca foi organizada por campos de forma que os usuários pudessem 

encontrar o termo buscado separado por cada campo da imagem. Essa característica 

da busca foi definida durante os testes de usabilidade, e apesar do passo de 

processamento para inteligência coletiva utilizar apenas os dados da imagem, 

melhorias no sistema de buscas já estão sendo estudadas para serem implementadas, 

de forma a apresentar um resultado melhor usando tags, comentários e até os 

binômios de cada imagem.  

O componente de Recomendação implementado utiliza a recomendação de 

similares, uma estratégia de recomendação baseada em objetos. Essa estratégia de 

recomendação consiste na recomendação de objetos similares a um objeto em que o 

usuário apresenta interesse (Alag, 2008), como pode ser visualizado na Figura 30. 

 

 
Figura 30: Recomendação baseada em item (Alag, 2008). 

 

No GW os objetos pertencem aos collablets, no Arquigrafia é usado o objeto 

Foto do collablet Foto. A visualização de uma foto é a forma que um usuário 

apresenta interesse a um objeto específico e a similaridade entre fotos é calculada 
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utilizando a análise semântica da sua descrição. A análise semântica é iniciada com 

o tratamento do texto apresentado nas descrições, este tratamento é feito em quatro 

etapas: Classificação de termos, normalização, remoção de palavras comum e 

remoção de variações. No final deste tratamento temos um vetor de termos, que são 

os radicais das palavras encontradas no texto, com a quantidade de vezes que eles 

são encontrados no texto. Desta forma este vetor não apresenta variações de tempo, 

gêneros e plural, assim como palavras que não possuem valor semântico 

significativo. Na Figura 31 a é apresentado uma nuvem de tags de um texto sobre 

componentes de software para inteligência coletiva sem o tratamento de texto 

apresentado. Na Figura 31 b com o tratamento apresentado, nesta nuvem de tags o 

tamanho da palavra é relativo à quantidade de vezes que seu termo foi encontrado 

no texto. Todo esse tratamento apresentado acima faz parte da etapa de coleta de 

dados do modelo de suporte computacional para inteligência coletiva apresentado 

anteriormente e usa como fonte de dados a característica produção que no caso do 

Arquigrafia é a adição da descrição a uma foto. 

 

       

                        (a)                                                         (b) 

Figura 31: Nuvem de tags. 

 

Seguindo o modelo de suporte computacional para inteligência coletiva a 

etapa de processamento de dados é executada quando o vetor coletado na etapa 

anterior é utilizado no algoritmo KNN (Seragan, 2007) como forma de comparação 

entre fotografias. E como resultado do algoritmo KNN uma lista de K documentos, 

os mais similares ao documento em visualização são apresentados ao usuário na 

forma de um mecanismo de inteligência coletiva.  Na Figura 32 é apresentado de 

uma forma visual o resultado para o algoritmo KNN rodando com o valor de K 

igual a 3 e cada ponto vermelho representa um objeto devidamente disposto no 

espaço onde a distancia entre dois objetos é o valor de sua similaridade. Como pode 

ser visto alguns objetos não possuem similaridade alta com outros, mesmo assim o 

algoritmo apresenta os mais similares a ele de forma que nenhum objeto fica sem 

suas recomendações. 
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Figura 32: Resultado visual do algoritmo KNN com K = 3. 

 

Como pode ser visto, as funcionalidades do Groupware Workbench foram 

mapeadas no modelo de suporte computacional à inteligência coletiva. Sendo que 13 

das 25 possíveis fontes de dados levantados na análise de domínio foram 

encontradas e 5 dos 10 mecanismos de IC levantados foram implementados no 

Arquigrafia, além do componente Binômio que possui uma fonte de dados e um 

mecanismo de IC e não foi levantado na análise de domínio. Entretanto, esse 

mapeamento não é restrito a um único componente, por exemplo, a busca por 

imagens que pertence ao componente Foto utiliza dados coletados por vários outros 

componentes como Tag, Comentário, Binômio, o que dificulta seu desenvolvimento 

(ver problema de entidades genéricas na subseção 5.3.2). 

 

5.3. Avaliação tecnológica do Groupware Workbench 

 Nesta seção é feita a avaliação da arquitetura técnica do GW. Foram 

levantadas cinco questões de pesquisa que foram avaliadas por meio de evidências 

levantadas com a ajuda das entrevistas, questionários, análise de código fonte e 

observação do pesquisador. Boa parte das avaliações que utilizam código fonte é 

baseada no componente Faq, pois ele foi uma das poucas ferramentas de 

colaboração que existiam desde as primeiras versões do GW e foi mantido até a 
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versão atual. Esse componente foi utilizado como prova de conceito para as 

modificações realizadas. 

5.3.1. Adequação do modelo de componentes ao padrão MVC  

 A seguinte questão de pesquisa foi utilizada para verificar a adequação do 

GW ao padrão MVC: a arquitetura técnica do GW possibilita o uso do modelo 

MVC?  

 Inicialmente, havia uma mistura de responsabilidades nos arquivos JSP, a 

camada de apresentação se misturava com as demais. Utilizava-se paginas JSP onde 

a lógica de execução escrita em Java se misturava com o código HTML de 

apresentação tornando o processo de desenvolvimento complexo.  

 Durante o planejamento foram estudadas tecnologias que possibilitavam a 

divisão do código JSP e HTML de acordo com sua função. Uma solução já 

difundida para esse problema é a utilização do padrão MVC (Model-View-

Controller). Foram estudadas as soluções que implementam o padrão MVC em 

aplicações Java, entre elas Spring MVC, JSF, VRaptor e Struts. Das soluções 

encontradas, foi escolhido o framework VRaptor, que foi criado em 2003 no IME-

USP e hoje é mantido pela empresa Caelum. O VRaptor implementa o padrão 

MVC e ainda fornece algumas outras funcionalidades que foram aproveitadas pelo 

GW como suporte a interfaces REST. Ele foi escolhido devido à proximidade entre 

as equipes e familiaridade dos desenvolvedores do GW. 

 Durante a adequação dos collablets ao MVC, cada collablet ganhou uma nova 

classe em seu pacote Java. Essa nova classe corresponde ao controller do modelo 

MVC e foi criada uma para cada collablet existente. A Figura 33 apresenta o código 

do controller responsável pela listagem de todas as perguntas em um FAQ. 

 

1. @Get 

2. @Path(value="/groupware-workbench/{idCollabletInstance}/faq") 

3. public List<Faq>  list(final String idCollabletInstance)  

4.  throws Exception { 

5. addIncludes(); 

6. result.include("groupNames", 

7.    this.faqMgr.getCollabletComponent() 

8.    .getComponentFramework().getGroups()); 

9. return this.faqMgr.list(); 

10. } 

Figura 33: Código do controller responsável pela listagem de perguntas de um FAQ. 

 



59 

 

 

Juntamente com a adequação das paginas para esse novo padrão foram utilizadas 

tags JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library) a fim de remover por completo 

a presença de código Java nas paginas JSP.  

 Após a modificação, a página de listagem de perguntas de um faq que 

continha 188 linhas passou a ter 85. A Figura 34 apresenta código em que métodos 

da infraestrutura de componentes, como o getCollabComponentInstance se 

misturavam com código HTML de apresentação. Esse tipo de código foi 

completamente removido da camada view. 

 

1. <% 

2. CategorizationMgrInstance categMgr = (CategorizationMgrInstance) 

3.    toolInstance.getCollabComponentInstance 

4.    (CategorizationMgrInstance.class); 

5.   

6.     for (Faq obj : faqs) { 

7.    

8. Category categ = (categMgr != null) ? 

9.    categMgr.findCategoryFromObject(obj.getId()+"") : null; 

10. String titulo = (categ != null ? "["+categ.getName()+"] ":"") + 

11.    obj.getPergunta();  

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.     } 

17. %> 

Figura 34: Código da pagina de listagem de perguntas de um FAQ. 

 

 Com isso, a percepção de manutenibilidade dos componentes foi aumentada. 

Inicialmente, todas as páginas JSP do componente FAQ possuíam 358 linhas no 

total, após as modificações, os JSPs juntamente com o controller passaram para 243 

linhas. A divisão de responsabilidade nas classes também é um fator que melhorou 

na manutenibilidade e outra evidência dessa melhoria é a ausência de código Java 

nas páginas JSP. Outro ponto que essa modificação afetou no GW foi a forma de 

entendimento dos componentes, uma vez que é necessário entender o funcionamento 

do VRaptor para entender corretamente como um componente do GW funciona. 
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5.3.2. Suporte ao mapeamento objeto-relacional 

 O mapeamento objeto-relacional foi avaliado pela seguinte questão de 

pesquisa: a arquitetura técnica do GW possibilita o mapeamento objeto-relacional? 

 A versão 0.10 do GW já apresentava uma solução própria para o acesso ao 

banco de dados, porém essa solução não apresentava vantagens que soluções de 

mercado para mapeamento objeto-relacional (ORM, do inglês: Object-relational 

mapping) oferecem. ORM é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir 

a impedância da programação orientada a objetos utilizando bancos de dados 

relacionais. As tabelas do banco de dados são mapeadas a classes e os registros de 

cada tabela são mapeados a instâncias das classes correspondentes. Em Java, a JPA 

(Java Persistente API) define uma API para o ORM. Dentre os frameworks que 

implementam o JPA, escolhemos trabalhar com o Hibernate que pode usar XML ou 

anotações para executar esse mapeamento. 

 Durante a migração do modelo de componentes para o uso do Hibernate nos 

deparamos com um problema no mapeamento das ligações entre os componentes. 

Cada collablet deve ser independente dos demais em nível de código Java, a 

dependência entre dois componentes é representada em nível de configuração a fim 

de possibilitar diferentes composições e aumentar o reúso entre os componentes. Na 

arquitetura anterior, como cada item era representado possuindo um identificador, 

essa dependência não ocorria, mas a partir do momento que começamos a utilizar o 

ORM era preciso definir o tipo de objeto que podia ser ligado a outro. 

 Para solucionar esse problema, foi criada a referência genérica. A referência 

genérica possibilita, por exemplo, que o collablet Comentário seja utilizado no 

collablet Foto sem que um referencie o outro no código Java. A referência genérica 

possibilita a adição de dependência a qualquer tipo de objetos Java desde que ele 

seja serializável. Ela também dá suporte à recuperação do tipo original do objeto 

referenciado.  

 Ao finalizar a implementação do Hibernate no GW, foi observado que as 

classes de acesso ao banco se tornaram apenas uma interface simples para o acesso 

do gerenciador de instâncias dos componentes. Assim, as funcionalidades padrões do 

acesso a dados foram implementadas em um objeto chamado ObjectDAO, 

responsável por todo acesso a dados, sendo a camada de acesso a dados removida 

dos componente.  

 Dessa forma conseguimos novamente melhorar a percepção de 

manutenibilidade dos componentes, uma vez que menos código é escrito. No 

exemplo do componente FAQ, de um total de 136 linhas de código responsáveis pela 

persistência, tanto da instância do componente quanto dos objetos do componente, 

reduzimos para 53 linhas após essa melhoria com a remoção de duas classes: a de 
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acesso a dados (FaqDAO) e a de configuração do componente (FaqMgrComponent). 

Outra evidência dessa melhoria é a delegação de tarefas específicas para frameworks 

de suporte, removendo essa responsabilidade do programador.  

 Foi definida uma interface própria para as dependências entre objetos que 

facilita o reúso e extensibilidade dos collablets, uma vez que os componentes não 

possuem dependência entre si. Seguindo a ideia do esforço por exceção, não 

perdemos em flexibilidade uma vez que funcionalidades não implementadas pelo 

ObjectDAO podem ser implementadas pelo desenvolvedor de componentes. Porém, 

mais uma vez dificultamos o entendimento dos collablets uma vez que é preciso 

entender primeiramente de Hibernate para ter um melhor entendimento dos 

componentes. Por outro lado, ganhamos em produtividade uma vez que o Hibernate 

é feito para diminuir a complexidade em programas Java. Outro ponto a ser 

levantado foi a simplificação do núcleo, já que toda estrutura de configuração dos 

collablets é persistida e ORM foi utilizado pela nossa infraestrutura de execução dos 

componentes. 

5.3.3. Suporte a elementos de interface 

A fim de avaliar o suporte a elementos de interface oferecidos pelo GW a 

seguinte questão de pesquisa foi levantada: a arquitetura técnica do GW possibilita 

a criação de elementos de interface reusáveis? 

 O GW oferece suporte a elementos de interface chamados de widgets. Eles 

são implementados de forma que os especialistas do domínio possam utilizá-los de 

forma simples na construção das paginas JSP. Para utilizar um widget é necessário 

fazer sua adição no JSP como se fosse uma tag HTML com alguns parâmetros, da 

mesma forma que o JSTL é utilizado. A Figura 35 apresenta como a chamada de 

um widget da pagina inicial do Arquigrafia é feita. A linha 4 adiciona o widget com 

as imagens aleatórias, passando como parâmetro a instância do componente Foto 

que deve ser utilizado, o total de colunas e a quantidade total de imagens exibidas. 

A linha 6 adiciona o widget de nuvens de imagens passando como parâmetro a 

instância do componente Tag que deve ser usada. 
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1. <!--   MEIO DO SITE - ÁREA DE NAVEGAÇÃO   --> 

2. <div id="content"> 

3.    <!--   PAINEL DE IMAGENS - GALERIA - CARROSSEL   --> 

4.    <arquigrafia:randomWall photoMgr="${photoMgr}" columns="3" amount="15" /> 

5.    <!--   ÁREA DE TAGS   --> 

6.    <arquigrafia:tagcloud tagMgr="${tagMgr}" />     

7. </div> 

Figura 35: Código da pagina inicial do Arquigrafia com dois widgets. 

 

Durante a evolução do código alguns problemas foram encontrados. 

Inicialmente era utilizado Tag Libraries para a construção dos widgets, porém a 

escrita de um widget era feita em Java que gera o JSP/HTML. A escrita desse 

código era algo complexo já que utilizava uma linguagem para gerar o código em 

outra linguagem. A Figura 36 apresenta o código de um Tag Libraries, como se 

pode observar o código possui uma mistura de Java com HTML. 

 

1. public int doStartTag() { 

2.    JspWriter out = pageContext.getOut(); 

3.    Collection<Tag> tags = tagMgr.findAll(); 

4.    out.println("<div class=\"tagscontainer\">");     

5.    for(Tag tag : tags){ 

6.       out.println(" | <a class=\"tagss\" >"); 

7.       out.println(tag.getName()); 

8.       out.println("</a>"); 

9.       out.println(" | </div>"); 

10.  } 

11.  return SKIP_BODY; 

12. } 

Figura 36: Código da Tag Library que lista as tags de um objeto. 

 

 Foi então sugerido à utilização do Tag File que possibilita a criação de 

widgets escritos em JSP. A adição dos widgets na pagina é feita da mesma forma 

que uma Tag Library, porém o código deixa de ser escrito em Java e passa a ser 

escrito em JSP, no caso utilizando JSTL. 

  



63 

 

 

1. <div class="tagscontainer">  

2.     <c:forEach var="tag" items="${tagMgr.randomElements}"> 

3.         | <a class="tagss"><c:out value="${tag.name}" /></a> 

4.     </c:forEach> 

5.     | 

6. </div> 

Figura 37: Código da Tag File que lista as tags de um objeto. 

 

 Outra melhoria foi o processamento dos widgets. Cada componente deve 

implementar um método para processar os widgets, anotado com o 

“@ProcessWidgets”, caso tenha widgets que possuam campos de formulário que 

possam ser alterados. Esse método inicialmente recebia um mapa com todos os 

dados dos campos presentes no formulário enviado pela sessão de forma que ele era 

responsável a encontrar o que era de responsabilidade dele, como é mostrado na 

Figura 38. Identificamos essa solução como um antipadrão de desenvolvimento de 

software informalmente chamado de “gato preto na sala escura”, onde enviávamos 

um objeto sobrecarregado para o método e o método é responsável por encontrar os 

parâmetros que ele precisa (o gato preto). 

 

1.   @ProcessWidgets("entity")  

2.   public void saveWidgets(Map<String, String[]> params, Object object) 

Figura 38: Chamada do método de processamento de widgets antes das alterações. 

 

 A melhoria para essa solução foi a adição de sufixos nos campos gerados pelos 

widgets com o nome da instância do componente. Dessa forma, a infraestrutura de 

execução filtra quais os campos de cada componente e os retira da requisição HTML 

transformando eles no objeto especificado por cada método e enviando esse objeto 

para o método de processamento de widgets. Assim, o método de processamento de 

widgets recebe apenas objetos necessários para o seu funcionamento, evitando 

inclusive que ele acesse dados que são de outros componentes. A Figura 39 

apresenta a chamada do método após as alterações. Essa melhoria possibilitou 

também a adição de dois ou mais widgets iguais pertencentes a instâncias diferentes 

na mesma pagina, uma vez que os widgets utilizam o nome da instância em seus 

campos. 

 

1.   @ProcessWidgets("entity")  

2.   public void saveWidgets(final String tags, final Object entity) 

Figura 39: Chamada do método de processamento de widgets após as alterações. 
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 Com essa implementação passou a ser possível reusar os widgets em vários 

locais na interface. Para o correto funcionamento do widget é necessária a inserção 

do código da sua chamada no local em que ele deve ser apresentado dentro do 

arquivo JSP e a correta configuração das dependências – o  componente no qual o 

widget for utilizado deve possuir dependência para o componente o qual o widget 

pertence. Por exemplo, o widget que mostra as tags só funcionará corretamente na 

página de exibição da foto caso a dependência entre o componente Foto e Tag esteja 

configurada e o código do widget que exibe as tags esteja na pagina de exibição da 

foto. 

 O GW possui cerca de 90 widgets até o momento da escrita deste texto. 

Alguns widgets utilizados no Arquigrafia são: 

 

 RandomWall: mostra o painel aleatório na pagina inicial, Figura 40;  

 

 

Figura 40: Apresentação do widget do painel aleatório no Arquigrafia. 

 

 ListLastPhotos: mostra as miniaturas das últimas fotos adicionadas ao 

Arquigrafia, Figura 41. 

 

 

Figura 41: Widget de ultimas fotos no Arquigrafia. 

 

 AddComment: possibilita a adição de comentários ao objeto.   
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Figura 42: Widget de adição de comentário no Arquigrafia. 

 

 Nas entrevistas foi possível encontrar alguns problemas no formato dos 

widgets atuais. Um deles é a existência do código JavaScript espalhados, uma vez 

que cada widget possui seu  trecho de código JavaScript e isso acaba levando a 

conflitos entre os métodos JavaScript, que só são encontrados em testes de interface. 

Outro problema foi não conseguir mais usar a implantação automática pelo 

ambiente Eclipse., as alterações feitas nos widgets não são carregadas de forma 

automática pelo Eclipse sendo necessário fazer novamente a implantação do projeto 

para verificar as alterações, o que gasta certo tempo do desenvolvedor. Outro 

problema é a dificuldade em acertar os pontos de inserção dos widgets. Durante o 

desenvolvimento do Arquigrafia, as páginas foram ganhando complexidade e 

encontrar o ponto correto para inserção do código do widget é um problema para 

alguns desenvolvedores. 

5.3.4. Suporte a serviços Web 

Para avaliar o suporte a serviços Web a seguinte questão de pesquisa foi 

utilizada: a arquitetura técnica do GW possibilita a disponibilização de dados por 

meio de serviços Web? 

A necessidade de disponibilizar os dados por serviços Web aconteceu durante 

a criação do GW-Android, uma plataforma para replicação da estrutura de 

aplicações do GW no Android. Com a criação do GW-Android, foi necessária a 

criação de serviços Web para fornecer uma interface direta com a aplicação dos 

aparelhos celulares. 

Com a utilização do VRaptor na bancada, essa implementação do serviço 

Web foi simplificada uma vez que o VRaptor já disponibiliza ferramentas para a 

criação de serviços Web utilizando REST (Representational State Transfer). Como 

o VRaptor já oferecia suporte para REST, a interface de serviço Web foi 

implementada baseada no padrão RESTful (RODRIGUEZ, 2008). 
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Como retorno, são usados três formatos, HTML, XML e JSON, sendo que a 

aplicação que irá se conectar precisa apenas escolher qual o formato que quer os 

dados na chamada da URI e caso nenhum formato seja informado o retorno é feito 

em HTML. Uma imagem do Arquigrafia, por exemplo, pode ser  recuperada como 

XML (Figura 43 a), JSON (Figura 43 b) e HTML (Figura 44). 

 

                          (a)                                                       (b)   

Figura 43: Imagem do Arquigrafia recuperada como um XML e como um JSON. 

 

 
Figura 44: Imagem do Arquigrafia recuperada como um HTML. 

 

Durante a prototipação do GW-Android para o Arquigrafia foi gerada uma 

aplicação funcional. O vídeo desse protótipo pode ser acessado no endereço 

<http://www.youtube.com/watch?v=_-pfoSZo6Lo>.  
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5.3.5. Segurança 

A seguinte questão de pesquisa foi utilizada para avaliar a segurança no GW: 

a arquitetura técnica do GW possibilita o uso de uma política de segurança? 

O problema da segurança no GW não consiste apenas em limitar o acesso de 

cada usuário, mas também o que cada componente pode acessar, uma vez que a 

aplicação é composta por vários componentes. Nem sempre a equipe responsável 

pelo desenvolvimento do componente é conhecida, existindo a possibilidade de 

inserção de componentes mal intencionados. Com isso, a solução para a política de 

segurança do GW objetivou mover as restrições dos componentes para as restrições 

de segurança da JVM. Utilizando JASS e AspectJ as verificações de segurança 

passaram a ser injetadas nos métodos dos componentes. 

O ponto para injeção da verificação de segurança é a anotação 

“SecurityGroup”, que tem o marcador com o tipo de verificação. Assim o 

desenvolvedor do componente consegue definir qual o tipo de permissão o usuário 

deve ter ao executar o método. Por exemplo, se um método for anotado da seguinte 

forma @“SecurityGroup” (“edit”), será verificado se o usuário que executa o método 

tem a permissão do tipo edit para o método anotado. 

As permissões são definidas por meio de políticas de segurança e distribuídas 

entre os papéis. Os papéis por sua vez são associados aos usuários de forma que um 

usuário pode ter mais que um papel e ele coleciona todas as permissões de todos os 

papéis atribuídos a ele. 

A Figura 45 mostra como as camadas da estrutura são organizadas na 

solução. Os blocos com borda fazem parte do nosso framework e os sem borda são 

collablets e  as listras representam os pontos em que a verificação de segurança é 

injetada. A camada de baixo é onde as classes de segurança se encontram. O prefixo 

“s” é usado para o sujeito e “c” para componente, (a) são chamadas de login 

enquanto (b) são chamadas para verificação de permissão.  
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Figura 45: Arquitetura da solução de segurança. 

 

A Figura 46 apresenta o fluxo de execução do controle de segurança 

implementado. Um sujeito é adicionado à sessão após um usuário executar com 

sucesso o login. O sujeito possui além dos dados do usuário, as especificações de 

segurança do mesmo. 

 

 

Figura 46: Fluxo de execução da solução de segurança. 

 

Mais detalhes sobre a solução de segurança podem ser encontrados no 

trabalho publicado por (Matsui et al., 2012), que descreve detalhadamente a solução 

de segurança criada e implementada para o GW. 
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5.4. Avaliação da percepção do desenvolvedor 

 Esta seção apresenta a avaliação do GW da percepção do desenvolvedor de 

componentes. Foram levantadas seis questões de pesquisa relacionada aos benefícios 

da componentização e funcionalidades desenvolvidas especialmente para quem 

trabalha com componentes do GW. Aqui a avaliação é apoiada principalmente no 

questionário e entrevista dos desenvolvedores além de situações encontradas ao 

longo trabalho com o GW. 

5.4.1. Entendimento 

Em relação ao entendimento do funcionamento do GW, a questão de pesquisa 

utilizada para avaliar esse ponto foi a seguinte: como os novos desenvolvedores 

entendem o funcionamento e uso do GW? 

Várias ações foram tomadas para melhorar o entendimento do funcionamento 

do GW. Como já falado esse é um dos pontos negativos da componentização e 

sempre foi um ponto em que a equipe de desenvolvimento se preocupou durante as 

modificações. Para cada modificação feita na Arquitetura do GW, foi avaliado o 

impacto na curva de aprendizagem. 

Durante a adição de tecnologias como VRaptor e Hibernate, já era de 

conhecimento que a complexidade de entendimento do funcionamento do GW iria 

aumentar, uma vez que os desenvolvedores precisam agora entender o 

funcionamento dessas tecnologias para entender o funcionamento do GW. Porém as 

melhorias no código contrabalancearam a adição dessa complexidade ao 

entendimento do GW. 

O principal problema encontrado com novos desenvolvedores era a 

configuração do ambiente de desenvolvimento. Para desenvolver aplicações no GW é 

necessário ter o ambiente JavaEE com o Tomcat, o banco de dados MySql e o 

Eclipse com alguns plugins. Para facilitar o início de trabalho com o código, foi 

criado um manual. Esse manual possui passo a passo como configurar o ambiente e 

está disponível na pagina do GW <http://www.groupwareworkbench.org.br/>. 

Mesmo com o manual, os problemas na configuração do ambiente de 

desenvolvimento continuaram acontecendo. Devido às várias versões disponíveis e da 

incompatibilidade entre as mesmas, foi criada uma máquina virtual com todo 

ambiente de produção. Essa maquina virtual está compartilhada entre os membros 

participantes do projeto, porém devido a tecnologia de virtualização não é qualquer 

computador que consegue executar essa máquina, o que ainda não solucionou o 

problema. 
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Um segundo problema é o treinamento dos novos membros sobre a 

arquitetura do GW e sobre como desenvolver collablets. Nessa direção, a primeira 

solução encontrada para melhorar a experiência de novos desenvolvedores foi a 

adição desse conteúdo no manual. O manual passou a incluir a arquitetura base do 

GW, dicas do seu funcionamento e um passo a passo de como criar um componente. 

No escopo da equipe de desenvolvimento do IME/USP, também foi utilizada a 

programação em pares e a explanação da arquitetura do GW para os novos 

membros. 

Pelo questionário foi possível verificar que a principal forma utilizada para o 

entendimento da arquitetura foi o próprio código. Dentre as respostas do 

questionário e as entrevistas, 8 desenvolvedores utilizaram o código fonte para 

entender a arquitetura do GW e as tecnologias utilizadas nele, 5 citaram também o 

manual e 3 lembraram que as explanações foram de ajuda nessa fase inicial. Outra 

ferramenta utilizada pelos desenvolvedores para entender o GW é o Gerenciador de 

Aplicação, que possibilita a alteração de dependências e subordinações por meio de 

uma interface gráfica e será apresentado na subseção 5.4.3. Ele foi citado pelos 

usuários no questionário como ferramenta didática para entendimento dos conceitos 

de subordinação e dependência, bem como o entendimento de funcionamento dos 

componentes no GW. Como a interface é visual, é possível testar como fica a 

aplicação com adição e remoção de instâncias dos componentes, bem como a 

configuração das dependências e subordinações, apresentando o resultado 

diretamente na aplicação. 

Na entrevista, um desenvolvedor mencionou que ainda tem dificuldades na 

navegação na estrutura de pastas dos componentes. Outro desenvolvedor lembrou-se 

dos problemas de configuração do ambiente de desenvolvimento. Um dos 

desenvolvedores apontou que alguns detalhes sobre a configuração dos componentes 

não estão na documentação. 

5.4.2. Desenvolvimento distribuído 

Para avaliar o trabalho entre as equipes distribuídas, a seguinte questão de 

pesquisa foi utilizada: a arquitetura do GW possibilita o desenvolvimento 

distribuído? 

O desenvolvimento distribuído é um dos pontos beneficiados pela 

componentização. Durante o questionário e entrevistas procuramos pontos que 

pudessem apoiar essa afirmação. Augusto comentou sobre a facilidade na integração 

dos componentes desenvolvidos por equipes diferentes, de acordo com ele “a 

arquitetura do componente já é o contrato entre as equipes”. Como o componente é 

autocontido não é preciso definir até que parte cada equipe deve desenvolver ou 
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como o código de uma equipe deve se integrar com o resto, seguindo o padrão de 

componentes, apenas a interface precisa de ajustes no momento da integração. 

Luiz comentou que “a componentização auxiliou na modularização e na 

divisão dos trabalhos, pois cada equipe ficou responsável por determinada parte”. 

Ainda na mesma linha, Valdir falou “é quase 2 equipes trabalhando em projetos 

diferentes”. 

Mesmo assim problemas de comunicação aconteceram. Vicente reclamou de 

problemas com versões e modificações não comunicadas enquanto Cleber falou em 

dificuldades em manter a sincronia de conhecimentos, durante a refatoração do 

código com adição das novas tecnologias que mudou bastante a arquitetura do GW. 

Ainda sobre a comunicação, Camilo comentou sobre as longas reuniões em que a 

arquitetura foi discutida. 

De forma geral o desenvolvimento distribuído tem acontecido sem muitos 

problemas. A divisão entre os componentes facilita bastante na divisão do trabalho 

entre equipes e desenvolvedores. A equipe que trabalha no IME-USP trabalha 

dispersa no tempo e local, assim cada desenvolvedor normalmente fica responsável 

por um conjunto de componentes. Os problemas se concentram principalmente 

quando acontecem modificações na infraestrutura de execução e na arquitetura dos 

componentes. 

5.4.3. Configuração de aplicações 

A configuração de aplicações no GW foi avaliada com a seguinte questão de 

pesquisa: o suporte à configuração de aplicações do GW é adequado? 

Inicialmente a configuração das aplicações do GW era feita utilizando 

arquivos XML. Cada componente possuía um arquivo com sua configuração em 

XML e para cada instância do componente um novo arquivo era criado. A 

modificação desses arquivos resultava na modificação da estrutura de componentes 

da aplicação. Porém, o gerenciamento desses arquivos e suas atualizações eram 

complexas. Por exemplo, ao renomear a instância de um componente, a 

infraestrutura de execução do GW não conseguia reconhecer que apenas o nome da 

instância do componente foi alterada. Reconhecia que um componente foi removido 

e uma nova instância foi criada. Portanto, alteramos a forma com que os 

componentes são configurados. 

A primeira modificação foi a criação do componente Gerenciador de 

Aplicação, que possibilita a alteração de dependências e subordinações por meio de 

uma interface gráfica. Essas alterações podem ser feitas em tempo de execução. A 

Figura 47 mostra o Gerenciador de Aplicação sendo utilizado para configurar a 

aplicação exemplo do Faq. Nele é possível adicionar novas instâncias de 
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componentes, definindo suas subordinações e dependências, bem como editar essas 

características. 

 

 
Figura 47: Gerenciador de Aplicação utilizado na aplicação exemplo. 

 

Mesmo com a criação do Gerenciador de Aplicação, a necessidade de 

configurar a aplicação da mesma forma em vários locais diferentes existia, uma vez 

que os desenvolvedores precisam de uma aplicação com a mesma configuração 

daquela em produção para executarem os testes.  Por isso, o XML de configuração 

dos componentes continuou existindo, mas apenas para popular o banco de dados. 

Assim ao iniciar a bancada pela primeira vez, ela procura o XML de configuração, 

que foi agrupado em um único arquivo, e carrega sua estrutura para o banco de 

dados na inicialização da aplicação. 

Atualmente mais um problema foi encontrado. Com uma aplicação em 

produção, todas as alterações executadas são primeiramente testadas em um 

servidor de homologação. A adição de novas instâncias de componentes deve ser 

feita pelo Gerenciador de Aplicação. Executar os testes do Gerenciador de 

Aplicação no servidor de homologação e depois replicá-las no servidor de produção 

tornou-se uma tarefa custosa, pois todos os passos executados no Gerenciador de 

Aplicação devem ser executados no ambiente em produção para obtermos o mesmo 

resultado. Assim a equipe de desenvolvimento resolveu criar uma interface específica 

para atualização da estrutura de componentes. Diferentemente do que era feito 

inicialmente, quando toda a configuração da estrutura dos componentes se 

mantinha nos XML, e toda vez que a bancada fosse inicializada essa estrutura era 

lida, a nova versão lê o XML de configuração uma primeira vez e armazena toda a 

estrutura em banco de dados. Caso alguma alteração seja necessária, ela pode ser 
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feita por um XML de atualização. Esse XML de atualização segue a mesma 

estrutura do XML de configuração, porém tem a função de atualizar as instâncias 

dos componentes. Assim, as alterações podem ser testadas pelo XML de atualização 

no ambiente de homologação e executadas da mesma forma no ambiente de 

produção. O Gerenciador de Aplicações foi mantido, caso necessário alguma 

alteração que não precise ser testada pode ser feita diretamente na sua interface. 

Como o Gerenciador de Aplicação não foi feito para os desenvolvedores 

utilizarem e sim para o especialista de domínio, nenhum desenvolvedor comentou 

sobre seu uso durante o desenvolvimento que não fosse para fim didático. Na 

prática, todas as configurações foram feitas utilizando o XML de configuração. 

5.4.4. Manutenibilidade 

Avaliamos a seguinte questão de pesquisa: os desenvolvedores consideram que 

usar o GW favorece a manutenibilidade? 

Augusto levantou que a validação dos componentes só é feita por testes 

manuais, o que ocasiona numa demora em encontrar os problemas. Roger comentou 

que em alguns momentos as dependências entre os componentes fizeram com que 

alterações refletissem em outras páginas que também precisavam ser testadas, 

normalmente com relação ao uso de widgets. 

Valdir falou sobre o problema em dar manutenção em arquivos de um mesmo 

componente, que estão separados em pastas diferentes. Pois, por motivos técnicos, 

os JSP de uma aplicação se encontram em um projeto separado do restante do 

código fonte de um componente. Ainda sobre esse assunto, Luiz comentou que para 

o desenvolvedor, a estrutura de pastas ainda está confusa, dificultando a 

manutenção do código. 

João comentou sobre a Referência Genérica, que acaba aumentando a 

flexibilidade porém dificulta a manutenção. Ele também comentou sobre o medo de 

alterar código da infraestrutura de execução, uma vez que o código dela reflete na 

execução da aplicação e todos os seus componentes. Sentiu falta também de 

documentação dos componentes.  

Os desenvolvedores não citaram pontos em que o GW favorece a 

manutenibilidade, apenas pontos em que a manutenibilidade é afetada de forma 

negativa. Algumas situações referem-se a pontos comuns ao desenvolvimento de 

aplicações Web. Outros pontos, como uso dos widgets e Referência Genérica, são 

específicos da complexidade envolvida no processo de componentização. 
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5.4.5. Flexibilidade e Extensibilidade 

A flexibilidade e extensibilidade são dois pontos avaliados com a seguinte 

questão de pesquisa: os desenvolvedores consideram que usar o GW favorece a 

flexibilidade e extensibilidade? 

Augusto comentou que em algumas situações as dependências não precisam 

ser tão genéricas. Já Camilo acha interessante a ideia de poder relacionar um 

componente com qualquer outro. 

 Ainda sobre flexibilidade da arquitetura, Augusto comenta que as 

propriedades chave-valor definidas no XML de configuração são limitantes. Esse 

problema foi encontrado no desenvolvimento de um componente no qual era 

necessário definir uma lista de campos, o tipo desses campos e a ordem dos mesmos. 

O XML de configuração possibilita apenas o uso de propriedades chave-valor e essas 

3 características não puderam ser adicionadas ao componente, impossibilitando o 

seu desenvolvimento. 

Valdir comenta que o modelo objeto-relacional limita a flexibilidade e a 

solução da Referencia Genérica pode apresentar limitações no desempenho. Essas 

limitações já estão sendo trabalhadas, uma vez que problemas de desempenho 

devido ao uso das Referências Genéricas foram encontrados no componente Tag 

durante sua utilização no Arquigrafia. 

Camilo sente que o GW o ajudava a criar componentes independentes, mas o  

amarrava ao utilizar componentes aninhados (um dentro do outro) ou em sequência 

(um chamando o outro, passando dados para outro). Ele considera que a 

subordinação e dependência são insuficientes para modelar todos os problemas 

encontrados. 

Ainda sobre a extensibilidade, nenhum desenvolvedor comentou sobre o 

assunto, porém, durante o desenvolvimento do Arquigrafia em duas situações a 

extensibilidade dos componentes foram colocadas em prova. O primeiro caso foi com 

o componente Comentário, que foi alterado para que pudesse ser utilizado tanto 

para adição de comentários em uma foto quanto para deixar comentários no perfil 

de um usuário. apenas alterações quanto a definição do texto para adição de uma 

nova mensagem/comentário de acordo com a instância do componente tiveram que 

ser configuradas. Essa alteração foi simples, uma nova propriedade foi adicionada ao 

componente comentário para configurar o texto de adição de um comentário para 

cada instância, deixando a cargo do desenvolvedor a escolha do texto para cada 

instância do componente. O segundo caso foi com o componente Foto, que foi 

utilizado para adição de fotos ao perfil de usuário além de ser utilizado no 

compartilhamento de imagens de arquitetura. Esse caso teve uma solução similar. 

Uma vez que o componente Foto gera miniaturas das imagens adicionadas, foi 
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preciso criar uma configuração do tamanho e quantidade de miniaturas para cada 

instância do componente Foto bem como a configuração do local em que os arquivos 

são salvos de acordo com a instância. 

5.4.6. Prototipação 

Levando em consideração a prototipação de aplicações, a questão de pesquisa 

foi a seguinte: os desenvolvedores consideram que usar o GW favorece a 

prototipação de aplicações colaborativas? 

Nenhum entrevistado comentou sobre a prototipação de aplicações, porém a 

prototipação aconteceu algumas vezes no GW. 

A primeira situação gerou o protótipo do Arquigrafia que foi utilizado para os 

testes de usabilidade enquanto os responsáveis pelo webdesign eram contratados. O 

resultado do protótipo pode ser visto nas Figura 48 e Figura 49 e no youtube no 

seguinte endereço <http://www.youtube.com/watch?v=0eDj0HQuddg>. 

Juntamente com esse protótipo foi criado um protótipo para o GW-Android que 

também pode ser visto no youtube no seguinte endereço 

<http://www.youtube.com/watch?v=_-pfoSZo6Lo>. 

 

 
Figura 48: Protótipo inicial do Arquigrafia. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_-pfoSZo6Lo
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Figura 49: Exibição de uma imagem no protótipo inicial do Arquigrafia. 

 

Foram criados dois protótipos de aplicações que tinham a possibilidade de 

serem desenvolvidas pela equipe do GW, porém, por motivos diversos não chegaram 

a ser completamente desenvolvidos. O primeiro foi uma nova versão para a Agência 

Universitária de Noticias da USP – AUN5. O protótipo utiliza os componentes já 

disponíveis no GW com a adição de dois novos componentes, Notícia e 

Recomendação. A Figura 50 e Figura 51 mostram o protótipo construído. O 

segundo protótipo foi o Eureka para a Petrobras, que utilizava os componentes do 

AUN com um novo componente específico chamado de Conhecimento. 

 

                                        

5 http://www.usp.br/aun. 
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Figura 50: Lista de notícias do protótipo do AUN. 

 

 
Figura 51: Visualização de uma notícia no protótipo do AUN. 

 

Oliveira & Gerosa (2011) utilizaram os componentes do Arquigrafia para 

prototipar o Flora, que é uma aplicação para compartilhar ocorrência de plantas 

com sua geolocalização. 
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5.5. Sumário da avaliação 

Após as alterações apresentadas neste capítulo, a arquitetura do GW segue o 

modelo apresentado na Figura 52.  

 

 

Figura 52: Arquitetura do Groupware Workbench. 

 

A modelagem de um componente do GW ficou como apresentado na Figura 

53, que apresentada a estrutura de classes do collablet Comentário. 

 

 

Figura 53: Modelagem do collablet Comentário. 
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A Tabela 7 sumariza as questões de pesquisa com os pontos levantados para 

cada uma delas. 
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Questão de pesquisa Pontos levantados 

Avaliação da arquitetura de componentes do GW 

O suporte à colaboração é mapeável a uma 

estrutura hierárquica de componentes com 

ferramentas colaborativas compostas de elementos 

de colaboração (2 níveis de componentes)? 

Sim, porém esta divisão é apenas 

conceitual.  

O modelo de subordinação é adequado para a 

modelagem do Arquigrafia no GW? 

Ele é insuficiente, porém foi com o 

conceito de dependência se tornou 

suficiente. 

As funcionalidades oferecidas pelo Component 

Framework provêm suporte adequado para o 

desenvolvimento do Arquigrafia? 

Não, a flexibilidade na configuração da 

instância de um componente é afetada. 

É possível reusar componentes no 

desenvolvimento do Arquigrafia? 

Sim, um total de 6 componentes foram 

aproveitados de outras aplicações.  

Avaliação do suporte à colaboração 

Os requisitos do Arquigrafia são classificáveis no 

modelo 3C? 

Sim, a maioria tem enfoque na 

cooperação. 

Os requisitos são mapeáveis em componentes do 

GW? 

Sim, porém mais de uma funcionalidade 

pode ser mapeada no mesmo componente. 

O modelo de suporte computacional a inteligência 

coletiva é mapeável a funcionalidades do 

Groupware Workbench? 

Sim, mais da metade das características 

levantadas na análise de domínio já foram 

implementadas no Arquigrafia. 

Avaliação tecnológica do Groupware Workbench 

A arquitetura técnica do GW possibilita o uso do 

modelo MVC? 

Sim, com significante melhora no código 

do componente. 

A arquitetura técnica do GW possibilita o 

mapeamento objeto-relacional? 

Sim, com melhoria no código mas com um 

possível problema de performance e 

manutenibilidade. 

A arquitetura técnica do GW possibilita a criação 

de elementos de interface reusáveis? 

Sim, teve melhorias com a mudança de 

tecnologia. 

A arquitetura técnica do GW possibilita a 

disponibilização de dados por meio de serviços 

Web? 

Sim, implementado utilizando o padrão 

RESTful. 

A arquitetura técnica do GW possibilita o uso de 

uma politica de segurança? 

Sim, limitando o acesso de usuários e 

componentes aos recursos. 

Avaliação da percepção do desenvolvedor  

Como os novos desenvolvedores entendem o 

funcionamento e uso do GW? 

Eles utilizam o código fonte, o manual e o 

Gerenciador de Aplicação. 

A arquitetura do GW possibilita o 

desenvolvimento distribuído? 

Sim, mas problemas na comunicação 

afetaram o trabalho. 

O suporte à configuração de aplicações do GW é 

adequado? 

Ele era inadequado mas foi melhorado e 

supre as necessidades atuais. 

Os desenvolvedores consideram que usar o GW 

favorece a manutenibilidade? 

Referência Genérica e Widgets como 

pontos negativos. 

Os desenvolvedores consideram que usar o GW 

favorece a flexibilidade e extensibilidade? 

Alguns problemas de flexibilidade, 

Referência Genérica, Configuração de 

Instâncias e Dependências. 

Os desenvolvedores consideram que usar o GW 

favorece a prototipação de aplicações 

colaborativas? 

Os desenvolvedores não citaram a criação 

de protótipos nas entrevistas, porém 4 

protótipos foram criados.  

Tabela 7: Pontos levantados para cada questão de pesquisa. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 Desenvolver aplicações colaborativas seguindo a abordagem Web 2.0 já é um 

padrão no desenvolvimento Web. Diversas são as aplicações que dão suporte à 

colaboração e à inteligência coletiva, porém com muita replicação. Várias são as 

soluções para desenvolvimento baseado em componentes, mas nenhuma solução 

encontrada engloba plenamente as características do Groupware.  

 Este trabalho teve como objetivo avaliar e evoluir o Groupware Workbench a 

partir do desenvolvimento de aplicações colaborativas para Web, principalmente o 

Arquigrafia, de modo a avaliar o uso prático do desenvolvimento baseado em 

componentes e do modelo 3C de colaboração nesse contexto. Com ele foi possível 

observar algumas questões em relação à componentização na prática, como, por 

exemplo, a permuta entre flexibilidade e facilidade de entendimento da estrutura de 

componentes. Apesar da discussão ser específica para o Groupware Workbench, ela 

pode ser utilizada em outros contextos similares. 

O Arquigrafia mostrou-se um ambiente propício para avaliar o Groupware 

Workbench, por ser um ambiente fortemente baseado em conceitos de colaboração e 

inteligência coletiva. A conquista do primeiro lugar na categoria Tecnologias Sociais 

Aplicadas e Humanas da Olimpíada Inovação USP realizada pela Agência USP de 

Inovação e o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa em 2011 indicam o potencial do 

projeto Arquigrafia. 

 Convenção sobre configuração e esforço por exceção são alguns conceitos que 

foram utilizados para nortear o desenvolvimento do Groupware Workbench. Assim 

funcionalidades padrões e que seguem o modelo de componentes são mais simples de 

serem desenvolvidas e não impedem que funcionalidades mais complexas e não 

previstas sejam impossíveis de serem implementadas. 

 A modelagem do suporte à colaboração no Arquigrafia mostrou-se um ponto 

importante para o sucesso do projeto. Com o apoio das metodologias de Engenharia 

de Domínio e Design Centrado no Usuário conseguimos envolver os usuários do 

sistema na definição e no refinamento desses modelos, por meio de sessões de 

levantamento de requisitos e testes de usabilidade. Em particular,  a definição do 
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suporte à inteligência coletiva mostrou-se um desafio, pela dispersão do 

conhecimento da área e pela falta de taxionomias. Foi feita então uma análise de 

domínio da área. 

 Foram realizadas ao longo do trabalho várias alterações arquiteturais no GW, 

que resultaram em simplificações do código fonte e melhoria na percepção de 

entendimento da plataforma. A versão inicial do GW mostrou-se inviável para a 

construção de uma aplicação real para Web porém ao longo deste trabalho a 

plataforma evoluiu e foi de fato utilizada para a construção do Arquigrafia, que já 

está em operação em http://www.arquigrafia.org.br. 

 Como limitação conceitual tratada podemos citar a estrutura de dependência 

e subordinação, que juntamente com a necessidade do mapeamento das soluções no 

ORM, podem limitar os tipos de componentes a serem desenvolvidos no GW. Outro 

ponto limitante que resultou na perda da flexibilidade de um componente foi os 

campos de configuração de um componente, que impossibilitam soluções não 

mapeáveis em uma lista chave-valor. 

 O trabalho de melhoria da arquitetura dos componentes precisa ser 

continuado, para alcançar um balanceamento melhor entre flexibilidade, facilidade 

de desenvolvimento e desempenho. Atualmente a flexibilidade está muito alta 

afetando outros pontos como desempenho do sistema, manutenibilidade e 

entendimento.   

 Como limitação deste trabalho, podemos citar o viés do pesquisador, que é 

inerente neste tipo de pesquisa. O pesquisador adotou um papel participativo no 

projeto. Outra limitação é a pequena quantidade de participantes dos questionários 

e das entrevistas, porém conseguimos uma boa abrangência na quantidade total de 

desenvolvedores que já trabalharam no projeto. 

 Como trabalhos futuros sugere-se a realização de outras pesquisas sobre a 

avaliação do suporte à colaboração e à inteligência coletiva no Arquigrafia pelo 

ponto de vista dos usuários da aplicação, uma vez que os pontos de vista 

considerados neste estudo demonstraram a visão dos desenvolvedores e do 

pesquisador. 
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Apêndice A 

Questionário 

1- Qual o seu nome? 

 

2- Qual sua formação? 

a. (  ) Ensino Técnico. 

b. (  ) Graduação Incompleta. 

c. (  ) Graduação Completa. 

d. (  ) Mestrado Incompleto. 

e. (  ) Mestrado Completo. 

f. (  ) Doutorado Incompleto. 

g. (  )Doutorado Completo. 

 

3- Em qual equipe você participou? 

a. (  ) Lab XP. 

b. (  ) UESB. 

c. (  ) UFES. 

d. (  ) LAPESSC. 

 

4- Qual sua experiência com desenvolvimento de software antes de se envolver com 

o GW? 

a. (  ) Nenhuma. 

b. (  )  Entre 0 e 1 anos. 

c. (  )  Entre 1 e 2 anos.  

d. (  ) Entre 2 e 3 anos. 

e. (  )  Entre 3 e 4 anos. 

f. (  )  Entre 4 e 5 anos. 

g. (  )  Entre 5 e 6 anos. 

h. (  )  Entre 6 e 7 anos. 

i. (  ) Entre 7 e anos. 

j. (  ) Entre 8 e 9 anos. 
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k. (  ) Entre 9 e 10 anos. 

l. (  ) Mais que 10 anos. 

 

5- Qual sua experiência com programação Java antes de se envolver com o GW? 

a. (  ) Nenhuma. 

b. (  )  Entre 0 e 1 anos. 

c. (  )  Entre 1 e 2 anos.  

d. (  ) Entre 2 e 3 anos. 

e. (  )  Entre 3 e 4 anos. 

f. (  )  Entre 4 e 5 anos. 

g. (  )  Entre 5 e 6 anos. 

h. (  )  Entre 6 e 7 anos. 

i. (  ) Entre 7 e anos. 

j. (  ) Entre 8 e 9 anos. 

k. (  ) Entre 9 e 10 anos. 

l. (  ) Mais que 10 anos. 

 

6- Você já trabalhou com alguma das tecnologias utilizadas no GW antes de 

conhecer o GW? 

a. (  ) JSP.  

b. (  ) Hibernate. 

c. (  ) VRaptor. 

d. (  ) Tag files. 

e. (  ) JSTL.  

f. (  ) Outras. Quais ______________________________. 

 

7- Você já trabalhou com algum tipo de componente antes de trabalhar com o GW? 

Quais? Como foi usa experiência?  

 

8- De forma geral como você avalia a dificuldade no desenvolvimento de 

componentes do GW? 

a. (  ) Muito difícil. 

b. (  )  Difícil. 

c. (  )  Normal.  

d. (  ) Fácil. 

e. (  )  Muito fácil. 

f. (  )  Não sei. 

9- O que você usou para entender a arquitetura do GW e as tecnologias utilizadas 

nele? 
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10- Como você descreve a experiência de desenvolver componentes para o GW? 

Quais foram os pontos positivos? E os negativos?  

 

11- Como foi a experiência de desenvolver em equipes distribuídas? Caso seja da 

equipe do IME como foi à experiência em desenvolver com equipes distribuídas? 

Componentes de software teve alguma influência nesse aspecto? 

 

12- Você pode apontar pontos positivos e/ou negativos sobre a manutenibilidade, 

flexibilidade e extensibilidade dos componentes do GW? 

 

13- Você chegou a usar o montador de aplicações ou o editar o XML de 

configuração (gwcore-config) em alguma situação? Qual? 

 

14- Em algum momento você percebeu a presença da infraestrutura de execução dos 

componentes (core) no desenvolvimento de componentes? Quando e por quê? 

 

15- Existe mais algum ponto que acha interessante comentar sobre o 

uso/desenvolvimento do GW? 
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Apêndice B 

Roteiro da entrevista 

1- Qual o seu nome? 

 

2- Qual sua formação? 

a. (  ) Ensino Técnico. 

b. (  ) Graduação Incompleta. 

c. (  ) Graduação Completa. 

d. (  ) Mestrado Incompleto. 

e. (  ) Mestrado Completo. 

f. (  ) Doutorado Incompleto. 

g. (  )Doutorado Completo. 

 

3- Em qual equipe você participou? 

a. (  ) Lab XP. 

b. (  ) UESB. 

c. (  ) UFES. 

d. (  ) LAPESSC. 

 

4- Qual sua experiência com desenvolvimento de software antes de se envolver 

com o GW? 

a. (  ) Nenhuma. 

b. (  )  Entre 0 e 1 anos. 

c. (  )  Entre 1 e 2 anos.  

d. (  ) Entre 2 e 3 anos. 

e. (  )  Entre 3 e 4 anos. 

f. (  )  Entre 4 e 5 anos. 

g. (  )  Entre 5 e 6 anos. 

h. (  )  Entre 6 e 7 anos. 

i. (  ) Entre 7 e anos. 

j. (  ) Entre 8 e 9 anos. 
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k. (  ) Entre 9 e 10 anos. 

l. (  ) Mais que 10 anos. 

 

5- Qual sua experiência com programação Java antes de se envolver com o GW? 

a. (  ) Nenhuma. 

b. (  )  Entre 0 e 1 anos. 

c. (  )  Entre 1 e 2 anos.  

d. (  ) Entre 2 e 3 anos. 

e. (  )  Entre 3 e 4 anos. 

f. (  )  Entre 4 e 5 anos. 

g. (  )  Entre 5 e 6 anos. 

h. (  )  Entre 6 e 7 anos. 

i. (  ) Entre 7 e anos. 

j. (  ) Entre 8 e 9 anos. 

k. (  ) Entre 9 e 10 anos. 

l. (  ) Mais que 10 anos. 

 

6- Você já trabalhou com alguma das tecnologias utilizadas no GW antes de 

conhecer o GW? 

a. (  ) JSP.  

b. (  ) Hibernate. 

c. (  ) VRaptor. 

d. (  ) Tag files. 

e. (  ) JSTL.  

f. (  ) Outras. Quais ________________________________. 

 

7- Você já trabalhou com algum tipo de componente antes de trabalhar com o 

GW? Quais? Como foi usa experiência? 

 

8- O que você usou para entender a arquitetura do GW e as tecnologias 

utilizadas nele? 

 

9- Como você descreve a experiência de desenvolver componentes para o GW? 

Quais foram os pontos positivos? E os negativos? 

 

10- Como foi a experiência de desenvolver em equipes distribuídas? Caso seja da 

equipe do IME como foi à experiência em desenvolver com equipes distribuídas? 

Componentes de software teve alguma influência nesse aspecto? 
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11- Você pode apontar pontos positivos e/ou negativos sobre a manutenibilidade, 

flexibilidade e extensibilidade dos componentes do GW? 

 

12- Você chegou criar algum protótipo com os componentes do GW? Qual e por 

quê? 

 

13- Você chegou a usar o montador de aplicações ou o editar o XML de 

configuração (gwcore-config) em alguma situação? Qual? 

 

14- Você chegou a usar alguma funcionalidade de segurança? Qual e por quê? 

 

15- Você chegou desenvolver e/ou usar algum widget no GW? Qual e como foi a 

experiência? 

 

16- Você chegou trabalhar com a camada de persistência? Como foi trabalhar 

com o Hibernate dentro da bancada? 

 

17-  Você chegou trabalhar com classes do controller ou JSP? Como foi trabalhar 

com o VRaptor dentro da bancada? 

 

18- Em algum momento você reusou componentes do GW? 

 

19- Em algum momento você percebeu a presença da infraestrutura de execução 

dos componentes (core) no desenvolvimento de componentes? Quando e por quê? 

 

20- Em algum momento você precisou configurar a subordinação e/ou 

dependência em componentes? Quando e por quê? 

 

21- Em algum momento você percebeu diferenças entre elementos de colaboração 

ferramentas de colaboração nos componentes do GW? Quando e por quê? 

 

22- De forma geral como você avalia a dificuldade no desenvolvimento de 

componentes do GW? 

a. (  ) Muito difícil. 

b. (  )  Difícil. 

c. (  )  Normal.  

d. (  ) Fácil. 

e. (  )  Muito fácil. 

f. (  )  Não sei. 
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23- Existe mais algum ponto que acha interessante comentar sobre o 

uso/desenvolvimento do GW? 
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