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Resumo da Tese apresentada a COPPELJFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de mestre em Ciências (M.Sc.) 

MAIS: UM MECANISMO PARA APOIO A PERCEPÇÃO APLICADO A 

MODELOS DE SOFTWARE COMPARTILHADOS 

Marco Alexandre de Macedo Lopes 

Orientadora: Cláudia Maria Lima Werner 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Mecanismos para apoio a percepção são uma alternativa para diminuir o 

isolamento entre membros de um grupo. Em particular, eles podem ser utilizados no 

contexto de modelagem concorrente de artefatos de software, em que uma equipe de 

desenvolvedores pode desconhecer como um artefato compartilhado está evoluindo. A 

concepção dos desenvolvedores sobre o modelo compartilhado pode ser continuamente 

atualizada com esse suporte, conforme as contribuições individuais vão ocorrendo. 

Geralmente, mecanismos para apoio a percepção são específicos e intrínsecos a uma 

ferramenta colaborativa, o que dificulta sua aplicação nas ferramentas de 

desenvolvimento de software. Esta dissertação apresenta uma proposta de mecanismo 

independente de ferramenta de modelagem, que realiza a coleta implícita e não intrusiva 

de informações para percepção de mudança em espaço de trabalho compartilhado. Essas 

informações são então apresentadas aos desenvolvedores como forma de reduzir os 

problemas de isolamento de uma equipe de desenvolvimento distribuída. O mecanismo 

tem como objetivo guiar os desenvolvedores em ações futuras, de maneira a atenuar o 

esforço de adaptação no momento de obter-se um estado global consistente do artefato 

compartilhado. As informações de mudança são classificadas, agrupadas e filtradas de 

forma a reduzir uma possível sobrecarga cognitiva. Dois conceitos são explorados para 

organizar a informação de mudança: relevância e ciência. Um estudo de caso, de foco 

qualitativo, foi realizado, visando obter indícios relativos a utilidade do mecanismo. 



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partia1 fulfíllment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

MAIS: AN AWARENESS MECHANISM APPLIED TO SHARED SOFTWARE 

MODELS 

Marco Alexandre de Macedo Lopes 

Advisor: Cláudia Maria Lima Werner 

Department: Computer and Systems Engineering 

Awareness mechanisms are an alternative to reduce the isolation among group 

members. In particular, they can be used on concurrent modeling of software artifacts, 

where a software developer team may not know how a shared artifact is evolving. The 

developer's conception about the shared model can be continuously updated with this 

kind of support, meanwhile individual contributions are made. In general, awareness 

mechanisms are specific and intrinsic of a particular collaborative tool, in such a way 

that its application in a software development to01 is a difficult task. This dissertation 

presents a modeling to01 independent mechanism proposal, which collects workspace 

awareness change information in an implicitly and non-obtmsively way. These 

information are presented to the developers in the expectative of reducing some 

problems caused by the isolation inside a distributed software team. The mechanism's 

objective is to guide developers on fúture actions in some way to minimize the 

adaptation effort to get a consistent global state of the shared artifact. Change 

information are classified, grouped and filtered to reduce a possible cognitive overload. 

Two concepts are explored to organize change information: relevance and 

acknowledgement. A qualitative study case was performed, aiming to obtain some 

indications about the utility of the mechanism. 
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Capitulo l - Introdução 

Com a globalizil@o dos negócios, as organizações tiveram que repmar e 

reavaliar suas estruturas e procedituentos, para se rnmtemrn eenrpetithw no nifsrcado. 

0 xns&o de seh%@ tambkm B &&do por essa çaa~t&s~-fi. As ~rgmka$ks, para 

s b t ~  'vmtagem mmpetitivas em re1aqão & demais, podem buscar solugões externas 

(por sxemp107 te~ceigzaw de; parte da processa de demvel'írirnmto de s~hvare) a 

outras localidades (LAYZELL, BBEBETON, FBENCH, 2000) (PHKLADWCKX, 

AüDY, EVARISTO, 2003). 

Em (HEXBSLEB e P&3ITM, 2001), sâs apresmtâdos dguns fatores que 

motivam o dsmvdvim&rito global de m-hae: (i) ~ e ~ s i d d a  ds  eaptx, ns m ~ d ú  

global, recursos escassos com certos pel-fis; (ii) proximidade com o mercado 

e~ms-ddor do sd&azaq {Uí) ~@hfv%PO de ~ ~ q o r a @ k s  e equipes virtuais, para 

explorar opox-hmidades de negdeio; (iv) prssiio para prover "tempo de mercado" (time- 

to-maukf), explormd~ a p ~ i b 3 i d d e  de aumenta & horas pr~da&vas da IrnWa com 

o fuso horário do período de expediente dos membros da equipe de desenvolvhenls de 

software. Estes fztores, basi-te, estão relacionados com o m m t o  de 

produtividade das equipes de desenvolvimento e a redu@o de custos de 

implantagb/exec~1ç& de um p r ~ c a  de desenv01v~tzt6 de so-ftwme. Desta fof~tta, 

membros de uma equipe de desenvolvimento de sofiware podem não estar disponíveis 

para íntera@o entre si em um mesmo mpqo físico ou em um mesmo intervalo de 

tempo. 

Apesar desses fatores, existem tarefas? em um processo de dwenvdvinsmto de 

software, nas quais intera~6es entre indivíduos se fazem necessáriw: brainstming irs 

plmejmento, pir-prugram~ig na implementa@o e peer revieu) na inspeção de 

software são algumas tarefas que costumam ser realizadas por mais de um indivíduo. 

No contexto de distribui@% dos neg6cbs de m a  organlzagb quê d ~ e ~ v d v e  soPmae5 

a realizagão deste tipo de tarefa necessita ser adapíada. Esta adaptagno deve ocorrer de 

rrBêlia a suprir ii f&ii de dgis aspectos mconei-ados em i?ter@es presenciais, corno 

a facilidade de r,omunir,w%o fwe-a-face, dém do comprsrnethnento dos iiflivídrios com 

a tarefa a ser realizada. 



A atividade de_ mocfelagem de software 6 urna tarefa, dentre as diversas que 

eo&tum um pracesso d e  desenvolvimento de sohare ,  que pode  se^ reatizada em 

grupo. Além do fator de distribuição no tempo e no espaço dos desenvoluxtores 

pertencentes a uma equipe, necessidades apresentadas no desenvolvimento de um 

s o b a r e  podem determinar que a modelagem de um dado artefato seja realizada de 

forma distribuída, por mais de um desenvolvedor. Atrasos no cronograma de 

desenvolvimento de um soffware, por exemplo, podem implicar na adoção desta prática, 

diviáindo a atividade de modelagem entre desenvolvedores capacitados para tal. Vis6es 

sobre este modelo podem ser desenvolvidas por mais de um indivíduo, explorando o 

paralelismo entre as tarefas, para atingir o cronograma de entrega estipulado. 

Dado que porções de um artefato de softvvare podem ser modeladas 

individualmente, existe a necessidaâe de que estas, apbs a manipulação pelos 

desenvolvedores, componham um único artefato consistente. A Figura 1 descreve este 

cenário: desenvolvedores maÍlipuaatlil partes de um artefato de software 'W. Após cada 

mwipdação individd, as partes devem se compostas, reconstituindo o artefato. É 

desejável que não se despenda muito esforp com a adaptação das partes alteradas 

individualmente, para realizar a composiçiXo do artefato. Dependendo do esforço 

realizado na adaptaçib das pastes, a vantagem de se dividir a tarefa de modelagem pode 

ser comprometida. Neste caso, o paralelismo obtido na manipulação concorrente das 

partes pode não reduzir o tempo necessário para a modelagem. 

I i-: 
Figura 1 - Manipulação Concorrente de Modelos de Software 



Para que a ~omposição d.as partes seja realizada de maneira a não gastar, 

posteriormente, muito esforço com adaptações, é interessante que os deseiàvohedores 

envolvidos tenham o conhecimento do trabalha reaikdo pelos demais. A Figura 2 

apresenta a situação em que deseilvolvedores manipularam individualmente partes do 

artefato " M ,  sem possuir conhecimento sobre o trabalho dos demais. É passível 

observar que as manipukqões realizadas na parte "A" se sobrepõem às realizadas em 

"E", no artefato "M". A região "S' da figura define a intersecção entre estas partes. 

Neste caso, o ctesenvoivedor que manipulou " B  tinha uma concepção de como era o 

artefato "M" ao todo. Conforme as partes de "M" foram sendo modificadas, e este 

desenvolvedor não realizou mudansas relevantes em sua parte ("E'), a concepç%o 

global do artefato não mais se aplicwa, devido a modifica$%s ocorridas m "A". 

Se esta concepção, por parte de cada desenvofvedor que manipulou o artefato 

compartilhado, fosse sendo sincronizada com o estado corrente deste (levando em 

consiidera@o as contribuições de cada desenvolvedor), problemas comq sobreposições 

das partes poderiam ter sido atenuados. Os desenvolvedores poderiam ter realizado suas 

modificagões com base nas modificações reaiizdas pelos demais. Pressupõe-se que, na 

etapa de composiç& das partes do artefato, niio teria sido necessho um grande esforqo 

no reparo de inc~mistências e sobreposições ocasionadas pelas rnoúifíwões, 

Figurrt 2 - Modelagem Concorrente sem ConheEime- Global 

AdWido $& &rea de Triab-lho Cooperativo Assistida por Comgutdar (CSCw), 

do kglês Computer-Supported Cooperative Wttrk (lEEEPS, GPBBS, ICEM, 1992), o 



conceito de percepção, d f i d o  inicialmente em (DBTJBTSH a BELLQTTI, 1992) como 

"compreem& das atividades dos indidduos envolvidos na colaboração, provendo um 

contexto para a atividade de determinado individuo", 6 Gtit para conte~alizítr os 

desenvolvedores, participantes de uma interagk colaborativa de modelagem de um 

artefato de software, sobre o trabalho realizado pelos demais. Como percepção se refere 

a um estado mental de determinado indivíduo (SO-HEmCI'CKAtMP, 1998), estas 

informações são transmitidas aos indivíduos participantes dê umst inter@io colabarativa 

(no caso, desenvolvedores de sofíware) atravh de mecanismos. Desta forma, 

mecanismos que coletem, distribuem e apresentem informações, relativas à modelagem 

de partes de um artefato compariilhado de software, para os desenvolvedores 

mvolvidos, são Úteis neste contexto, pois permitem gera-las e transmiti-las sem o 

esforco de um desenvolvedor (coleta implícita), já que a própria tarefa de modelagem 

abastece estes mecanismos com as infomagões necessárias. 

Na medida que os desenvolvedores manipulam determinada parte do artefato 

compartilhado, algum suporte computaciond (mecanismo para apoio & percepHo) deve 

existir para inferir que mudangas foram rdzadas  nesta, sem a necessidade de informar 

explicitamente o que foi alterado. Assim, os desmvolvedores se concentram apenas na 

atividade de modelagem, sem a necessidade de execuçãs da tarefa adicional de informar 

explicitamente as mudanças realizadas sobre o artefato compartilhado. 

Desta forma, e interessante que um meemismo para apoio B percepçiio de 

mudanças ocorridas em artefatos compartilhados de software pouco interfira no fluxo de 

trabalho dos desenvolvedores envolvidos. As informações de mudanças devem ser 

coletadas, distribuídas e apresentadas de maneira que os desmvolvedores não desviem o 

foco do trabalho que estão realemdo. É desejável que este m d s m o  seja de propósito 

geral, visando sua utilização em diversos contextos, permitindo ser acoplado a 

ferramentas já utilizadas pelos desmvolvedores para modelagem de um dado tipo de 

artefato de sohare. 

Esta disserta~ão tem como objetivo propor e irnplementar um protótipo de 

mecanismo, independente de ferramenta de modelagem, para apoio a percepção de 

mudanças em artefatos compartilhados de sonWare, de nome MAIS (acrônhno para 

Mulbi-syvschmous Awareaess IpafraStr~cture). Mais especifimmte, modelos 



baseadns na UkfL (OMG, 2004h) são tr&ados neste trabalho, visando explorar sua 

sintaxe para proves l.ormações nem sempre aparentes aos usuários do mecanismo. 

O mecanismo MRTS deve ter como responsabilidade coletar, distribuk a 

apresentar informações de mixdangas, ocorridas em modelos e o m p ~ a d i e s ,  sendo 

regregeatadas corno eventos (PR_INZ, 1999). Esta representação é utilizada como 

informa~ão para percepção do mecanismo em questão. 

A coleta, distribui~ão e apresentação de eventos devem ser r d d a s  da f~rma 
não intnisiva, sem que a ferramenta utilizada pelos desenvolvedores para manipdação 

de modelos UML s~fra adaptaqões relevantes. A coleta de eventos deve ser realizada de 

forma implícita, em que estes são gerados atravds da manipulação dos modelos 

compartilhados. 

Este mecanismo deve atuar em conjunto com a fermenta de modelagem de 

maneira passiva, isto 6, agindo sobre esh'mulos gerados por esta. No caso de coleta de 

eventos, o mecanismo deve ser ndfieado pela ferramenta de modelagem, que informa 

qual mudança foi realizada no modelo compasi&&o. Um evento relativo deve ser 

gerado e distribuído a todos os desenvolvedores, que são notificados sobre a existência 

de uma nova alteração. Dado que o evento é recebido, este deve ser apresentado a cada 

desenvolvedor. Esta apresentqiio deve ser realizada de maneira a fornecer uma visão 

global de como as cópias do modelo compartilhado estão evoluindo. 

Desta forma, o mecanismo tem como propósito atender a etapa de converg6ncia 

das partes do modelo, marúguladas individualmente pdos desenvolvedores, em um o 

estado global deste, armazenado em um repositório central. Conforme os 

desenvolvedores vão sincronizando suas concepções sobre o modelo compartilhado 

(isto é, vão percebendo a evolu@o do modelo atravks das mod&cqbes realizadas), as 

ações subsequentes realizadas sobre este poderão ser feitas visando reduzir o esforço de 

adaptqão das partes do modelo na convergência em uma versão deste livre de 

inconsistências. 

Os benefícios esperados, do ponto de vista do desenvolvedor, com a utilizaçk 

do mecaaismo MALS são: (i) estar ciente do ritmo e foco do trabalho dos demais 

desenvolvedores, (ii) antever possíveis conflitos, (iii) identificar especialistas sobre 

determinados artefatos e partes destes e (iv) verificar as dteragões entre o atual estado 

do artefato e da cópia local em que este trabalha. 



1.3 - Coatexto da Dissertação 

A elaboracão desta dissertação está no contexto do Projeto Udyssey Shme 

(BDYSSW 2004), que é a proposta de crictção de uma ambiente coluborativo sobre o 

ambiente Ody~sey .2f@ com o uss de cortipoaentm de software col&orativos, O 

ambiente Odyssey define processos para construçãa e utilização de artefatos 

reutilizáveis, seguindo preceitos do D e s e n v o l v ~ c )  Baseado e m  Co-auW-s e das 

Engenharias de Domínio e de Aplicagão. 

Esta dissertat$o esth contextiaa1izada em duas áreas de pesquisa: em Engenharia 

de Softwxe, o foco da pesquisa se encontra no Desenvolvimento Global de SofWare 

(HERBSLEB e MOITRA, 2001); e em CSCW, o trabalho referese a Penxpçrí~ 

(DOURISH e BELLOTTP, 1992), mais especificamente em Percepção de Mudanqas 

(TAM, MCCAFFREY, GREENBERG, 2000) de artefatos de sohare.  

I .4 - 0rganizai;Cto dos Capítulos 

O restante desta dissertqão está organizado da seguinte maneira: 

O Cstpihlo 2 apresenta s estudo redimdo nas heac, de percepção em CSCW e 

de desenvolvimento globdizado de sokware. SElo descritas algumas rrbordagms que 

serviram de inspiração para o desenvolvimento desta dissemgão. 

No Cãapítuio 3, 6 apresentado o mecanismo MiUS, assim como suas 

características, funeionaliddes e arquitetura, aldm da comparação de determinadas 

funcionalidades das abordagens pesquisadas com as relativas e m M S .  

O protótipo M S  é descrito no Capítulo 4, apresentando as tecnologías 

utilizadas, além da descrição de esmo os elementos da arquitetura foram 

implementadss. Um estudo de caso, de foco qualitativo, referente ao protótipo, é 

também descrito neste capítulo. 

O Capítulo 5 apresenta a conclusão deste trabalho, descrevendo as contribuiç6es; 

e limit@es do mecanismo e do protbtipo MAIS, vislumbrando possíveis melhorias 

nestes para traballicas futuros, de maneira a dar emtinuidade na pesquisa sobra o tema 

abordado. 

Os anexos apresentam documentos relativos as estudo de caso realizado. O 

Anexo A apresenta o questionário de caracterização de participante. Já o Anexo B 

contém o a descriçb da tarefa do estudo de caso. Por fim, o Anexo C apresenta o 

questionário referente à tarefa proposta 



Capítulo 2 - Desenvolvimento de So re e Percepção 

Este capítulo apresenta uma r e ~ s ã o  ssbre o trabdho de d~e~~volvitt-ente do 

software em equipe, em que membros n80 estão disponíveis para intera@o em rirri 

mesmu izs.pqa &co sn rn m mesmo hizate  de tempo- Em eqer;id, 9 descrito um 

cenadio onde membros desta equipe manipulam um artefato de software, que é 

c o m p ~ a d o  pelos irrtegmtes da q*Ape de demvofvk~to .  

É apresentado o conceito de percepção, advindo da área de Trabalho 

Coapera~~o Assisiido por Computador (CSC?F), desr,reveado dalguns mecanismos 

existentes na literatura Estes mecanismos servem de apoio aos integrantes das equipes 

diçtribuádas de desemo1vimen_to de sohare na atividade de rnmipdaç3a co~çosrmte 

de artefatos de software compartilhados. Mecanismos para apoio A percepção em 

esgagos de trabalho ~o:omp&~adss s b  apresentados como um ferramental para esse 

apoio, provendo os desamvolvedora com informaq6es que os auxiliem a convergir o 

artefato de software, manipulado con~orrenternente~ a um estado consistente. 

Algumas abordagens existentes na literatura são descritas neste capitulo. Estas 

abordagem foram analisadas Ievando em consideragãr, os seguintes aspectos : 

*:* Edição colaborativa. 

*:* Apoio à modelagem de mtefatas UML. 

*:* Modos de interação entre membros da equipe. 

*:* hposthc ia  de dteraqões redimdíw sobre 5 artefato compartilhado. 

*:* Ciência sobre itltersrções realizadas sobre o siittefato compartilhado. 

Desenvolver sofhare é, essencibente, um trabalho de equipe, onde pessoas 

com diferentes habilidades desempenham determinados papéis. Dependendo da 

complexidade do software a ser desenvolvidoí as atividades inerentes a esse trabalho 

necessitam ser planejadas e organizadas, com a finalidade de se definir qual indivíduo 

da equipe faz o que e quando. Dividir o desenvolvimento de software em etapas 

ordenadas permite que sejam agrupados, em cada etapa, desenvolvedores com 

habilidades afins, que tomam como base para a execução da atividade artefatos 



daborados em -tapas mteP,orm, groduz;inds, outros, que ser% utilizados em etapas 

subsequentes, 

Podemos C- m e  cvz$m&a de e t q a  de p~ocsso (m -a, 

processo de desenvolvimento de software): m a  sequêneia de passos que envolvem 

&&kde, r&@ie% e rwufsos, para prod?z@o de algum r d t a Q o  (PFLEEGER, 2001). 

Como neste caso o resultado 6 um produto (software), este processo pode ser 

denominado d o  de vida (de sofhvare). São memplns de modeles de grocmsss de 

desenvolvimento de software: (i) cascata, (ii) prototipagão, (iii) incremental e (iv) 

espiral (PRESSMAP;-, 2000). 

As etapas abaixo, geralmente, são comuns a todos os processos de 

desenvolvimento de saftwme (PFLEEGEIB, 2001) : 

4+ Anhlise e definição de requisitos. 

*:+ Bmjeto de Sistemas. 

*:* Projeto de Programas. 

+:+ Zmple~nmlaqagi* 

9 Testes de Unidade. 

'3 T ~ k s  Se Ina&gna@o, 

*:+ Testes de Sistema. 

*3 Entrega do Sistema 

*:+ Manutenção. 

O problema abordado sãesta rfissertagão se sont~ntra ms estágios de projeto 

(tanto de Sistemas quanto de Programas), onde metif'oras de modelos de so8ware são 

utilizadas para descrever o prob1ema q w  o softwaé: a ser deserivdvirto deveri atemkx. 

Algumas características observadas em desenvalvimento de ssfiware s b  

apreseelas e191 (AL'TMAbW e PBh/IBERGER, 1999): (i) aumento crescente na 

complexidade dos tipos de sokware a serem desenvolvidos; (ii) processos de sofeware 

que não podem ser formdizurios ou automrttimdos, já que a propor&& de atividades 

que é necesshrio a c r i a ~ b  é muito maior do que as que requerem reprodução; (iii) alto 

potmid de risco envolvido, d e ~ d o  a mudanças ou indefinições de requisitos, aliado a 

dificuldade em decompor o desenvolvimento em sub-tarefas; (iv) grande necessidade de 

comunicação, especialmente a informal, mtre os membros da equipe; (Y) mde 

necessidade de documentação. 

Estas cara~terívliicau refoi'qam a id&a de qiie as etapas de processos de 

desenvolvimento de ssftwme precisam ser bem definida e coordenadas. Um processo 



para a rea1kq&o de cada etapa e necas&io. Como agravante7 é possível que a 

realiaaçi40 de uma ou mais atividades de um processo de desenvolvimento de soEtware 

seja distribuídw gds tempo e pls apago ( A L W M  e PIOmERGE& 1949) 

(MANGAN, BORGES, WEKNER, 2004) (BOULILA, PPU'POI'P, BRWGGE, 2063) 

(SCH~MMTR e SC-WR, 2001) (KBBBnSMSfcT et ai., 2002) (VAN DER 

HOBK et ai., 2804) (FROEEICH e DOURfSY 2004) ~ ~ S L E B  e MOITRA, 

2001). 

2.2.3 - Desenvofvimenf~ Global de Software 

O t m o  bksemolvimento Global de Software (Global Sufame Developwae~f) é 

apresentado em íJBB3SLEB e MBITRA, 2001) e engloba aspectos tcnicos, sociais e 

econômi~os de se desenvolver software com uma perspectiva distribuída. Esta 

distribuiçfio tanto é gmgrhfíca, isto 6, os inélivíduos pertencentes a uma mesma equipe 

de desavo1Vimento de sufhvare e350 dispersas espsacidmente, qumto temporal, isto é, 

estes indivíduos realizam, em horários alternados, uma mesma tarefa. 

Em (FROEHLICH e DOURISH, 2004), se observa quq m contexto de 

desenvolvimento globd de sofiware, desenvolvedores lidam com duas fontes de 

complexidade: complexidade do desavol+ento de um. certo artefato e a referente ar, 

processe, distribuído de desenvolvimento deste. Nesta sentido, é desejável que 

desenvolvedores sejam apoiados, compr~ t~ iodmer r i~~  tmto ns q x s t o  da 

desenvolvimento do artefato quanto na atividade referente à dabora@o deste. 

A Figura 3 apresenta um exemplo de sitiaa$b descrita acima: fazem parte de 

uma mesma equipe de desenvolvimento de soitware os desenvolvedores "A", "B" e 

"C", que não estão disponíveis para trabdh em um mesmn local ou em um msm 

tempo. Estes trabalham sobre ebpias dos &efatos de soBtuare "K 'Y" e "Z'". Um 

sistema de c~ntrole de versões, que u&e uma política de check-ouf e check-in' 

(MURTA, 2004), adequado paratratar os tipos de artefatos apresentados, é utilizado. O 

desenvolvedor "A" está trabalhdo sobre uma cópia do anlefhto "X", que depede de 

'Y". Uma cópia do artefato 'Y", que está sendo editado por "B", depende do artefato 

"7". O deçm~o1ved~x '"C" tr&alha sobre cópias dos artefatos 'X" e 'r. O 

desenvolvedor "A" precisa saber, ao editar "X", quais foram as ações realizadas por 

Esta política baseia-se, e+u um pmcesso G o  f o m d  & gdncia de configurtqão, no principio de que 
cada usuário obtém uma &pia do aftefato a manipular do repositório (check-mt), realiza alterações sobre 
esta e a xecoloca no repsitório (check-in). 



"C" sobre "X" e de 73" sobre 'Y", jh que 'X" depende de 'Y", Isto 4 útil para que "'A" 

consiga antecipar futuros problemas de consistência na convergência das cópias de T', 

no armaenmmto desta no repositbrio de controle de versães, diminuindo o retrabaího. 

Figura 3 - Equipe Distribuída de Desenvolvimento de Software 

2.3 - Percepção 

No cenário apresentado na Figura 3, indivíduos de uma mesma equipe de 

desenvolvimento de software trabalham sobre cópias de artefatos compartilhados de 

software. Como esses indivíduos não estão disponíveis para interação em um mesmo 

Iocal ou ao mesmo tempo, artefatos que innuenciam no trabalho de mais de um 

desenvolvedor são elaborados sem que estes conheçam o que está sendo realizado pelos 

desenvolvedores afins. Estes desenvolvedores se baseiam apenas no estado das suas 

&pias dos artefatos para evoluí-las: alteraçGes reaiizadas por outros desenvolvedores sb 

são conhecidas no momento de unificação das cópias, ao retomá-las p w  o repositório 

de controle de versões. Assim, dependendo do que cada desenvolvedor realiz~ii sobre a 

cbpia relativa a um determinado artefato, um grande esforço em convergir essas cópias 

em um estado consistente do artefato pode ser necessário. 

Desta forma, o isolamento dos indivíduos pertencentes a uma mesma equipe de 

desenvolvimento de software, com relação a manipulaçb concorrente de artefatos de 

software, pode prejudicar a interação onde esta é estabelecida, levando em consideração 

a falta de conhecimento, por parte de um desenvolvedor, das ações realizadas pelos 

demais sobre determinado artefato. É possível generalizar esse problema a qualquer 

equipe que realize uma tarefa colaborativa, onde os inciividuos não ir7teragem fax-a-- 

face. Por exemplo, podemos considerar a atividade de reuniões ti distância: gestos, 



exprsçsõ~ facaais e o humor dos g ~ e i q a ~ t e s  desa poderiam ser representados, para 

tentar reproduzir o ambiente de uma reunião presencial. A expressão facial de 

determinado indivíduo pode externa suaria opinião sobre demitladn po&o abordtiric rn 

reuni&, permitindo aos demais pztrk5cigmtes seguirem o curso da reunifio de maneira 

apropriada, evitando consfran~mentoã ou desgastes. Para suprir essa necessidade, existe 

na literatura de Trabalho Cooperativo Assistido por Computador, do inglês Cornputer 

Soffware Cocrperafive Work (CSCW) (ELLE, GIBBS, RTilIN7 1991), o conceito de 

percepqão, derivado do inglês awareness. Este conceito pode ser utilizado no 

desenvslvimento de um ãoRwars @oupare)  que qbie  determinadas etapas de um 

processo distribuído de desenvolvimento de sofhvare. 

Percepção é definida em (DOURISH e BELLOTTI, 1992) como "a 

compreensão das atividades dos indivíduos envohidos na colaboração, provendo um 

contexto para a atividade de detepsnfnadsr indivíduo". Este mnteiíto permite identificar 

contribuiçbes relevantes dos colaboradores para o grupo, bem como torna possível a 

avaliacão das atividades individuais a respeito das objetivos e progresso deste- Sigrtinca 

a compreensão do estado de um sistema (artefato comum em que indivíduos trabalham 

sobre, incluindo uma repree;entag,ão particular desses), englobando atividades passadas, 

estado atual e opç6es futuras (SOHLENKAMP, 1998). 

Em atividades onde há trabalho em conjunto, para reconhecer que indivíduos 

fazem parte destas, é necesshis que se estabeleça a idéia de um grupo de trabalho, 

formalizando canais de comunicaqão entre os seus membros. Para isso, é necessário 

identificar, em aqões sobre o objeto compartilhâdo de trabalho, quais indivíduos são os 

autores, para serem reconhecidos como membro do grupo pelos demais participantes, 

permitindo que estes conheçam suas atividades no processo de cooperação (ARA~JO, 

2000). A percepção envolve saber quem é o grupo, qual é o seu objetivo e suas 

atividades, relacionmdo o conhecimento do que aconteceu, o que vem acontecendo e o 

que está acontecendo nessas atividades (PINHEIRO, 2001). 

Abaixo estão listadas algumas características bbiezis, descritas em ( G m  e 

GREENBERG, 2001), relativas a percepção: 

*:* Pereep$io é o conhecimento sobre o estado de um ambiente onde ocorre 

cooperação, sendo limitado em tempo e espaço. 

Q Como ambientes mudam a todo o tempo, a informação para percepção é 

um conhecimento qup, deve ser mantido atualizado. 



f Iidivíduos interagem e t r s  si 8 exploram o ambiente, e a manutenção do 

estado de percepção é atingida por estas interações. 

+3 Percepção é um objetivo s&curidái-io em u m  tarefa; o objeti~o &ur r&o 

é prover infsrmagão pua pereepgk e sim esrnp1eta.r uma tarefa no 

ambiente compartilhado. 

Em (GUTWRJ e GREENBERG, 2001), o conceito de percepção B apresentado 

como o conhecimento criado atravk da ifitera@o entre um agente e se3 mbimte. Esta 

definição estabelece que percepção pode ser encarada como um atado n~ental de 

detezninado indivlduo sobre aí$es scsrrids no processo de interagão entre membros 

de um grupo sobrgi uma atividade (SOHLENKAMP, 1998). Cada indivíduo percebe os 

fatos ocorridos em uma atividade colaborativa de maneira prbpriã: no caso de uma 

reunião, uma afírmação de determinada pessoa pode levar dois indivíduos a tirarem 

diferentes conclusões sobre a opinião desta @or exemplo, um indivíduo pode achar que 

a pessoa que realizou â afirmagb está feliz com o que disse, enquanto o outro pensa ao 

contrário). 

Alguns beneficios de se prover inform~ões para percepção em interwões 

colaborativas são apresentados em (SOHLIDKAMP, 1998): (i) apoio A coordenação, 

pois em alguns caos, o trabalho cooperativo é implicitamente coordenado observando 

as atividades dos outros membros do $ruga ou os estados dos artefatos compartilh&dos; 

(ii) apoio à comunicaç%o informal, já que grande parte da eomunic~ão face-a-face 

entre indivíduos se dá dessa forma; (iu) apoio à convenções, deíínídas como acordos 

estabelecidos em sim grupo para tornar possíveis intera~ões entre indivíduos. 

2.3.1 - Tipos de Infemaiçãs para Percepção 

Em (ARAÚJo, 2000), B comiderdo que, para que um indivíduo possa ter uma 

noção completa da interação do qual participa, é necessCuio que este seja capaz de 

perceber: (i) o contexto social dos grupos de onde é membro, (ii) o c~ntexta das 

atividades que r&za e (iii) dtera@es realizadas sobre s espaço de trabãlho no 

decorrer das hterações. Para cada um destes tipos de informaqb para percepção, é 

acrescida a dimemgo tempo, identificando o momento da ocorrência dessas 

informações na interqão. 

A Tabela 1 apresenta um resumo, extraído de (ARAÚJO, 2000), da 

wacterístiw encontradas m cada um dos lipos de infoaan%?@o para pe r~p@o citados 

acima. 



Gomposiçi4o dos Grupos I Localizaqiio Física 

I 
Percepção Social 

Tipos de Informação 

Disponibilidade I EmaçBo 

Ca racteristicas 

Percepçgo de Atividades 

Tabela 1 - Características de Tipos de Informaçãcr para Percepçãa 

Estrutura 
Status 

Percepção de Espaço de Trabaiho 

2.3.1.1 - Percepção de Espaço de Trabalhe 

Staius dos Objetos de Trabalho 
AçOes 
Posicionamenta das Indivíduos na Interação 

É destacado, nesta dissertação, o tipo de informação para percepção em espaço 

de trabalho compartilhado. A percepção de espaço de trabalho compartilhado é a 

compreensão imediata das ações de um indivíduo no espaço de trabalho compartiíhado 

por um ou t r~  (GUTWIN e GREENBERG, 2001). Envolve saber onde os outros 

indivíduos estão trabalhando, o que estão fazendo e o que virão a fazer. 

Em (PINHEIRO, 2001), é descrito que, em um espqo de trabalho 

compartilhado, o estado de percepção pode ser atingido por este ou pelos objetos 

compartilhados dispastos neste, onde os membros realizam suas atividades. Em 

(GUTWIN e GREENBERG, 2001), sâio apresentadas maneiras de como obter 

informações para percepção em espaços de trabalho compartilhados: 

*:* Comunicaç~o por Consequ%cía: a i&.ormaç%o para percepção B 

obtida como consequência de observa~ões de ações de  indivíduos no 

espqo de trabalho compastihdo. 

O Manipttlaqiio &os Artefat~s: a d p u f a ç ã o  de artefatos forneee, a 

quem a realizou, um feedbeck sobe esta; essa infomaGã.0 poda ser 

disponibilizada aos demais participantes, p m  estes terem a. noção do 

que está se passando na interaçâio. 

*:* Comunicaçso intencional: informações para percepção podem ser 

obtidas através de conversas explicitas entre pessoas sobre o que estão 

fazendo, escutando conversas de outras pessoas ou capturando 

comentários de terceiros, a~ passo que estes realizam tarefas. 





que szjn ufíclf:&e e não soktrecapregu: OS i~diVídlãos. Por exemplo, definir o quanto de 

irrfsmagões geradas pela questtio "Quemyy deve ser avaliado. 

Em (GUTWTN e GREENBERGy 200i), a identificação de elementos que 

permitam atingir percepçb em espap de trItkrd?io etamp~lhado 8 baserida nessa 

re,gres&q,Br). N&e GBO, dgxinas dessas questões são respondidas sob a perspectiva 

de a@es ocorridas no passado ou no presente. 

2.3.1.3 - Inf~rmaçb de Cante;.rte 

Em (ROSA, BORGES, SANTOBB, 2003), cita-se que o estado de percepgiio 

pode ser innumcido pde, contexto onde a eítlabora~ão se dá  Elementos deste contexto 

devem ser identificados e ~epresentados, visando induzir a run melhor estado de 

percepção. Estes elementos podem ser rdaciondos aos membros do gt-ripo que rertliza a 

interação colaborativa, ao grupo como um todo, as tarefas agendas e completas e ao 

ambiente onde a itlterqão se dá. Isto auxilia as membros do grupo a se conhecerem e 

estarem cientes sobre seus objetivos e aspectos que os influenciam Assim, a idéia de 

contextos pode ser utilizada para estrutura informações para percepção e oferece aos 

indivíduos p ~ e i p m t e s  de uma interaeo colaborativa esta referência comum (GROSS 

e SPECHT, 2001) 

O Pamewsrk proposto em (ROSA, BORGES, SANTORO, 2003) define que 

esses elementos sejam agrupados em cinco categoria de iifformaçb: sobre indivhh~s e 

grupos, sobre tarefas previamente estabelecidas, sobre o relacionamento enbe pessoa e 

taiefas, sobre o arnbiei~te onde a colaboração se dá e sobre tarefas concluídas. Este 

agrupmento é realkcldo para auxiliar a identificação dos elementos de contexto e 

implementação de mecanismos que permitem coleta e distribuir estes para os membros 

da colaboração. 

2.3.2 - Tratamento de Informação para Percepção 

Como apresentado anteriormente, percepção é um estado mental de um 

indivíduo, relacionado ao processo de interaçb colaborativo que este participa. 

Sistemas de groupwure não são capazes de ofertar percepção, mas sim meios para que 

este estado possa ser atingindo. Assi-q mecaPiismos para apoio a percepção devem ser 

desenvolvidos para que os membros de uma interagão possam saber informações 

rdacionadas a atividades que estão desempenhando, bem como ir alem da reprodução 

do contexto de trabalho real dos indivíduos (ARAÚJO, 2000). 



Esses rn~misrnos devem ser projetados tornando como base o modo de 

ifiteraqiío dos kdividuos (VIEIRA, 2003). Dependendo do tipo de interação realizada 

entre os indivíduos, cada tipo de infQrmq;irP para percepqãs tem mais sa menos 

importância (ARATh0, 2000). As infsma@3es para percepção devem ser obtidas, 

di3*5úd;is c apres&ntadas aos pwíir;igmtes da interagão por esses mecanismos 

(SOHLENKAMP, 1998). 

O modo de como sãs obtidas aâ inforwaq6es para pe~çqção, ou irzfomgões de 

contexto (ROSA, BORGES, SANTOWB, 2003), deve ser realizado de maneira a não 

privar os g~icigmées de comgreender o stade da intera~ão que determinada 

infomção pretende capturas. Por exemplo, é desejável que, se algum indivíduo deixou 

uma interação colabsrativa, a idormagils de quem se retirou seja capturada e distribuída 

aos demais participantes, p m  que possm ter uma noção completa desta, agão. Uma 

preocupação sinlilsis deve ser adotada com relztgão a come apresentar essas infomaqões 

aos indivíduos de uma interaç-50 cdaborativx a forma com que estas devem ser 

apresentadas deve, além de representá-las por completo, ser a mais clara e objetiva 

possível, evitando que os indivíduos não fiquem cientes sobre essas infomagões. 

2.3.2.1 - Mecanismos para Apoio à Percepção 

Nesta dissertaçição, o termo mecanismo para apoio a percepção é usado parira 

descrever como infòmaçães de percep@o são geradas e levadas aos participantes de 

uma interação colaborativa Esses mecanismos devem oferecer indicações sobre 

açontecimentos relevantes na interação, destacando o que, como, quando, onde e quem 

as realizou, procurando balancear o quanto deve ser apresentado desses acontecimentos 

(PINHEIRO, 2001). 

Nem todo o acontecimento ocorrido numa interaçb colaborativa pode ser, para 

seus participantes, urfortnagiio Útil para os envolvidos (DA'WD e BORGES, 2001); em 

uma edição colaborativa de documentos, por exemplo, os indivíduos envolvidos nessa 

atividade não precisam saber se determinado participante está falando as telefone ao 

mesmo tempo em que realiza a atividade. Esta informtqão só seria interessante se o 

mediador dessa iaterqão quisesse conhecer o motivo de uma eventual queda de 

produtividade deste indivíduo. Assim, os mecanismos para apoio a percepção devem 

levar em conta o papel que desempenha cada um dos pariicipmtes da iriteração 

(BORGES e PINO, 1999). Cabe ao projetistados mecanismos selecionar, nas etapas de 



cole@ distribuiçb e apresenta@o de informaçfh para percepçb, o que é reíevante para 

o grupo em questão (SOHLENKAMP, 1998). 

Em (VIEIRA, 2003), os mecanismos para apoio à percepção são classificados 

em três categorias principais : 

+' Componentes visuais para percepqãa (widgets): visam apoiar a 

apresentação da informaçb para percepção em diferentes aplicações. 

+:+ Mecanismos de percepção de domínio específico: tratam da coleta, 

distribuição e apresentqão das informações para percepção de uma 

aplicação em particular. São construidos de forma bastante acoplada h 

aplicações, sendo trabalhoso sua extração e transporte para outras 

aplicações. 

*:+ Mecanismos de percepção de prop6sito genérico: tambbm atuam na 

coleta, distribuição e apresentagão de informações para percepção, sendo 

projetados a atender diversas aplicaçoes, em diferentes contexios. 

Estabelecem requisitos genéricos de mecanismos para apoio à percepção. 

2.3.2.2 - Modos de hteração 

Interações colaborativas podem ser observadas por duas dimensões: tempo e 

espaço. Grande parte da literatura de CSCW classifica as interações por essas duas 

dimensões: interações que ocorrem ao mesmo tempo são chamadas síncronas, enquanto 

as que ocorrem em tempos distintos são chamadas ass4nwonas; quando essas interações 

são redizadas em locais disthtos, as interações síncronas e assíncronas s%o também 

distribuídas (ELLIS, GIBBS, REIN, 1991). 

Em (MBLLI et al., 2002), B apresentada m a  classificação de interqões 

colaborativas, levando em consideração o(s) objeto@) de trabalho destas (isto é, 

explorando mecanismos para apoio à percepção de mudanças). As próximas suhsegdes 

apresentam esta classificação, sendo que a Tabela 2 apresenta um resumo desta. 

Tabela 2 - Tipos de Interaçiia em Groupwlm 
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Mesmo Local 

. Locais Diferentes 
- .  

-. 
- - -  

, - - -  - 

Mesmo Tempo Tempos Diferentes- 

Mesmo Da%, 

Face-a-Face 

Síncr~no 

Distribuldo 

Ms.mo -&do 
:- 

Asshcrono 

Asslncrana 

Distribuído 

Cópia do Dado 
+ 

Multi-Slncrono 

Multi-Síncrono 

@piá' do Dado 
L 7 .  

Multi-Síncrono 

Multi-Síncrono 



Os indivíduos participmtes desta ifiterqão trabalham ao mesmo tempo sobre 

o(s) mesmo(s) dado(s). AçQes realizadas nestes dados comp~rtiIfra&icrt, são id&i~tificzid;a~;, 

em tempo real, por todos os in$ivÍduos. Características desse tipo de interação são 

apresentadas em (PlNHEWO, 2001), baseadas nas questões "O que", "Quando", 

"Onde", "Corno" e "Quem": 

*:* Informações sobre atividades devem ser fornecidas em iam rndar nível 

de detalhe possível, para que os indivíduos se contextualizem no 

momento que estas ocorrem. 

*:* A apesentaçb das iIlfomclc;6es para percepção, que são relacionadas a 

ações do presente e do futuro, deve ser imediatq som tempo de rrtilidak 

baixo. 

A metafora. de " ~ c r i t ~ r i o  virtual" pode ser usada, para tentar capturar 

detalhes com relaqão ao ambiente de trabalho compartilhado. 

*:* Interfaces do tipo WYS7KlS (Fhat You See 1s Whaf I See) e FFYSiWIS 

relaxado, com recursos de múltipla vis6es, podem ser utihadas, já que 

esse tipo de intera~ão requer que os participantes desta tenham uma 

noção uniforme do desenrolar da atividade em questão. 

*:* Deve existir a noção de presença dos participantes da interação, pois está 

associada, por exemplo, à autoria de qões na atividade relativa à 

htera~iio e a identificação se determinado participante está atento ou não 

a atividade. 

Os indivíduos participantes desta intera~iio trabalham ao mesmo tempo ou em 

tempos diferentes sobre o(s) mesmo(s) dado@). Ações realizadas nesses dados 

compartilhados são identificadas, em tempo real, por determinado indivíduo, se ele 

estiver participando da intera~ão no momento da realizagão de detemilliada a@o, ou at8 

que esse retome a interagir sobre esses dados. Características desse tipo de interação são 

apresentadas em (PINHEIRO, 2001), baseadas nas questões "O quey', "Quando", 

"Onde", "Como" e "Quem": 



o3 Irifomq8es sobre dixidades podem ser fornecidas em um menor nível 

de detalpIe em relqão a inferação siacmna, pois não existem garantias de 

quando determinado participante rediimi a atfvidade. Neste caso, é ma is  

interessante representar uma noção global dos acontecimentos relativos à 

&era@o, como: quem está responsiivel por qual tarefa, que parte do 

trabalho está sob os cuidados de quem, etc 

O A apresentação das infomqões para percepção, que são relaciona$= a 

ações do passado, as que começaram no passado e ainda estão ocorrendo 

e irIforniac;õõs que podem vir a oeorrer no futuro, com tempo de utilidade 

maior do que as hteraqições sincronas. Este tempo de uhhdade pode ser 

determinado pelo tempo que os participantes tomarem ciência dessas 

mformações. 

*:* A metáfora de "sistemas mono-usuhio" pode ser usada, para tentar 

capturar detalhes relacionados aos objetos de trabalho c~mpartibados. 

*:* Interfaceç do tipo W Y S m S  relaxado, com resumos de n1ú1tiplas visães, 

podem ser utilizadas, em casos onde o ponto central da atividade 

cooperativa 6 o conteúdo da atividade. 

*:* A noção de presença dos participantes da interaqão aparece como uma 

oportunidade para colabora~ão, pois não existe uma necessidade 

intrínseca, nesta interação, do csnhecimento da informagão de presença 

pelos participantes. 

Alguns mecâmiismss para apoio a percepção, em interaç6es assíncronas, 

destinados ao papel de coordenador, são apresentados em (BORGES e PINO, 1999). 

Dentre estes mecanismos, podemos destacar: (i) Psrrticipômetm, que indica o grau de 

participação de u ~ n  indivíduo na itileração; (ii) Densidade de Contribui$ões, que indica 

o grau de contribuições de um indivíduo para realizaç50 da atividade; (iii) 

ImpactÔmetr.o, que tenta memurar o grau de impacto de uma dada contribuição no 

grupo. 

Esta interaçãQ se caracteriza pelos seus participantes trabahxem com cópias do 

dado comum e, de tempos em tempos, as sincromUzam com m a  dp i a  armazenada eu 

rim repositbrio cen~2-aí, usando uma política de check-out e check-jn (MbTRTA, 2004). 

Dessa forma, se dese~a o isolamento positivo entre os participantes da 



iritera@o, isto 6, aproveitar o gaTãíelism em r&ar a atividade, que essa abordagem 

oferece (SABMA, NOROOSI, VAN DER HOEK, 2003). 

Alguns sistemas de controle de vers6eã de sofh7are (R/íIJRTA, 2004) utilizm 

esse tipo de interagão em sua utiliílagiio, esmo é o caso dos sistemas CVS (FQGEL e 

BAR, 2001) e do Stdbiwsiopz (S6fPIVERSION, 2004). Esse tipo de interagão pode ser 

encon&ado na literatiia com o nome de solwborraqlo aut6noma @DWARDS e 

MYNATTf, 1997) (BERGER, VOLKSEN, S C m ,  '1998). 

2,323 - Geragão de hit~rmação para Percepção 

Para que mãIilsmos para apoio h percepção possam coletar as infomações 

relevantes em irma interação colaborativq distribui-las e apmmtá-1% aos p&kipmtes 

dessa, é necessário deibis o modo de gerqão dessas infoma@es. Por exemplo, em 

uma edição colaborativa de um documento texto, é necessário que, quando algum 

gasticipmte realiza alteragães no documnto compartilhado, estas sejam reconhecidas 

pelo mecanismo como in€omções relevantes. 

Em (DOURISH e BELLOTTI, 1492), são apresentadas três formas de se extrak 

essas idormaqões: (i) informrieiond, em que os indivíduos fornecem aos demais, 

explicitamente, infomãções sobre as atividades que estão realizando; (ii) restrita a 

papéis, em que indivíduos se limitam a fornecer infornx@es sobre as atividades 

baseadas em um conjunto de ações, referentes a papkis na interqão; (%i) feedback 

compartilhado, onde as infsrma~ões para percepção são geradas a partir do feedback 

de operações realizadas pelos participantes. 

Quando um participante da interação colaborativa informa aos demais, 

explicitamente, sobre suas atividades (seja ela inforrnaciorral ou resírita a papéis), esta 

informação pode não ser provida de forma adequada Dependendo do volume de ações 

realizadas em u m  ati~idade colaborativa, os participantes podem se esquecer do que já 

realizaram, ou até fornecer informações que causem mal-entendidos (VIEIRA, 2003). O 

indivíduo que provê a infsmagZio é sobrecarregado, pois alilém de ter que realizar a 

atividade relativa a interação em si, deve intercalá-la com a tarefa de gerar a infosrnqiio 

(DOURiSH e BELLOTTI, 19%). 

Essa sobrecarga de trabalho é atenuada na forma de obtenção da idosmação 

para percepção por meio de feedback compdhado; o prbprio ato de interagir já 

"produzyy essas informa@es. Geralmente, essa informação é obtida através da 



2.3.2.4 - Sobrecarga de hfurmátç6es e ViaIaqls de Privacidade 

Quando inf<m&ões para percepflo siio apresentadas slos participantes de u m  

iriterqão colaboríitiva, estas devem contxtualizap, o melhor possível, estes sobre o 

acontecimento que originou esta Xormação. fi desej&vel que essa contex=tualizaqEio seja 

feita interferindo o mínimo possível no fluxo de trab&o dos pa-kipmtes; aeesso de 

informações pode os distrair (SOHL-, P998), enquanto a aussncia de 

informagões pude deixá-los perdidas na inferagilo, sem UM contexto para realizqão da 

atividade (PINHEIRO, 2001). Bdltncear a quantidade de infomaqões a serem 

apresentadas aos participmtes de uma intera@c, colabõrztiva é ma das gim~des desafias 

a serem enfkentados por mecanismos para apoio percepgfio (ARAÚJO, 2000). 

Uma alternativa interessante para atenuar o problema de sobrecarga de 

informações é utilizar o conceito de filtros, que possam selecionar informações 

relevantes e agrupá-las, de acordo com as necessidades dos participantes da interqh 

(ARAÚJO, 2000) (DAVID e BORGES, 2001) (PINHEIRO, 2001). 

Mesmo utilizando a metáfora de filtros na origem da informação e na 

apresentaçb desta (DAVLB e BORGES, 2001), a interaçgo é monitorada como um 

todo, para inferir qual ação ocorrida na interqZío deve ser disponibilizada aos 

participantes data. Assim, pode existir, por parte dos membros da interaqão, a sensaqão 

de estarem sendo monitorados, controlados por outra pessoa (PINHEIRO, 2001). A 

ausência de informações também pode levar a esse sentimento de violação de 

privacidade; se determinado indivíduo requer a ajuda de outro, sem saber se este est% 

disponível ou habilitado para tal, esta fato pode ser encarado como violaçb de 

privacidade e interrupção indesejada (ARAÚJO, 2000). 

2.4 - Percepção aplicada ao Desenvolvimento de SoMare 

O cenário ilustrado pda Figura 3 descreve um exemplo de equipes de 

desenvolvimento de sofkware, que apresentam o problema de, eventualmente, não 

poderem interagír em um mesmo local fisico ou em urri mesmo periado de tempo. Esta 

interação é necessária pois estes indivíduos necessitam trabalhar sobre cópias de wri 

mesmo artefato de ãoftware, que, de tempos em tempos, são sincronizadas com uma 

cópia mamada em um reposit6rio de controle de versões. B-wmte essa atividade, os 



d s m ~ o i ~ e d o r s  necm&am saber idomqSes relativas ao trabalho dos demais, para 

que, no n~ommto de siÍicf6nismo com a cópia do artefato armazenada no repositório, 

não haja um esfoqo corlsiderávd para tomar esta tzanãistata. 

Neste cenário, o imito momento em que det~mkzda da eu volve do^ fica 

cierrte sobre B d~isiades dos demais sobre o artefato de süftwafe compartilhado é 

quando este ãtualiza ma eópia com a cópia armazenada i10 reposithio de controle de 

versões (check-ouf). No intervalo em que os desenvoluederes et20 sem atiadiz-str a 

cópia do repositúrio de controle de vefstio (ckck-i*), as iafomagões relacionadas a 

mmiputa@o sobre o artefato cramyarti1hado podefiam ser disponibduadas a todos os 

membros da equipe de Qesemlvimento envolvictos na atividade. 

Conforme dito anteriormente, o conceito de percepçiãa pode ser iitil para i~~~ 

a sensação de isolamento entre os participantes. Mais qmiificmmte, z id&a de 

pemep@o de sstudmw sobre o artefato c o m p e d o  de sofhvare parece apropriada, 

já que o prúprio ato de manipulá-lo pode oferecer informações relevantes aos 

desenvolvedores envolvidss na &idade, desde que mamimos pma ~paia  a &e tipo 

de percepção sejam pso~dos  pela ferramenta utilizada no grupo de desenvolvedores em 

questão. 

Nas subsegões a seguir, ser& apresentadas algumas abordagens pesquisadas na 

literatura que tratarri de alguns aspectos e r t c o n ~ ~ o s  em um contmto de 

desenvolvlmeito de sofhvare global, em que ar~i dado artefato csmpdlhado de 

ssftware é manipulado de maneira concommte. bTm resutrio das abordagens pesquisadas 

é apresaido, d e s t m d o  cxxterísticas que serviram de inspira@o pwa a daboração 

desta dissertqZio. 

No contexto de edição colaborativa de artefatos, a ferramenta CQ2DE (mWI 
BQRGES, AR&JK& 2003) se apresenta çomo uma impleízentzqib de editor g ~ c o  e 

símrono de diagramas hML, fornecendo mecanismos de percepção da evolução 

"colaborativa" do artefato editado. Esse mecanismo é baseado no conceito de máscaras, 

onde versões do diagrama editado são criadas sobre outras previm&e estabelecidas. 

Novas versões do diagrama compartilhado são criadas cobemdo-se uma 

"liimh" sobre a anterior, em que vão se dm m d ~ s  inerentes anova versão, dando a 

irripressilo de um rnbcsila IJilizimdo esse eomeifo, para se obter versrles anteriores a 

determinada versão do diagrama, basta renswer as "lâminm" que estão sobre este. 



Figura 4 - Dois participantes sobre a mesma máscara (MEIRE, BORGES, ARAÚJO, 2003) 

2,4.2 - D-UML 

O j2amework D-Meeting (BOULILA, DUTOJT, BRUEGGE, 2003) destina-se a 

dar suporte a coíaboragão síncrona entre desenvoívedores de sohare .  A idéia que 

pemeia esseframework é que todos os componentes constituintes de uma sessão de 

trabalha sejam formalmente modeladas como componentes de software, e que possam 

ser usados como estratégias "acopláveis". Os componentes pertencentes a este 

fiamework são: (i) Reunião, (ií) Percepção, (iii) Modelagem, (h) Controle de 

Concorrência e (v) Construção de Raciocínio (Design Ruffonale). 

É apresentada u m  instância do Jkamework ( D - W ) ,  baseada no padrão _MVC 

distribuído. Um modelo U2ML é compartilhado por diversos desenvolvedores, que 

utilizam visões pré-estabelecidas para análise deste. Dentre as diversas informações 

providas por essas visões, pode-se destacar qu i s  desenvohedores estão participando da 

sessão, bem como qual deles está "agindo" no momento, além de ser possível repetir a 

seqüência de ações realizadas pelos desenvolvectores ate o estágio corrente da sessão. 

2.4.3 - SAMS 

O ambiente SAMS (MOLLI et al., 2802) é resulta80 da combinaçb dos três 

tipos de interações em g r o u p r e  citados anteriormente (síncrona, assíncrona e multi- 

síncrona), onde cada colaborador trabalha com uma cbpb do dado compartilhado. 



Operqões rdízadas no dado pelos demais colaboradores s b  edieírdas, cabendo ao 

eolaborador decidir se deseja trab&w em m d o  sirierono. Se sim, os everitas recebidos 

a propagados s b  automaticamente integrados B propagados, respectivamente. Se não, 

cabe ao colaborador deeidir s momento de propagagilo e htegra@is. Q u d s  utri evento 

B propagado para algum colaborador que não esteja conectadrr ao ambiente, esses  sã^ 

asmazenadss e m u m  fila de mensagem para envio posterior (modo assincrsne), 

Eigura 5 - Ambiente SAMS 

NetEdib (ZAFFER et al., 2001) é um editor mlaborativo de documentos, 

acessível pela WEB. Utiliza uma arquitetura semi-replicada, com dados e processo 

distribuídos por todos os clientes da colaboragão, coordenados por um servidor central. 

Provê percepção de colaborqão através de visão de radar e teleapontdor (GElTiWN E 

GREENBERG, 1999 APUD: MANGAN, 2003), tenda cumo methfora de ação a 

utilizaçw de mensagens, que são transmitidas entre clientes e servidoq &ães 

(mensagens) locais são imediatamente processadas, enviadas aa servidor e 

retransmitidas aos demais çlíentes. 

-São utilizadas em NetEdit mecariismos de sirimoniza~ão, ande esta é obtida 

analisando as aç4es que ocorreram em uma par de estaçl3es de trabalho, através de run 
grslfs de espqs  de estados. Este esneeits 4 expandido em um prstsesls (utdimds pelo 

NeIEdif) que u t h  matiplas vezes a shcroriza@o entre pares de estii@w çlientes, 



para obter a sincronização do documento c o m p ~ o  entre todos os participantes da 

colaboração. 

Para preservar a fínalidade de cada ação gerada, as mensagens, quando são 

recebidas pelos clientes ou pelo servidor NefEdif, sofrem =tmmformaqêíes, para atingir a 

convergência das versões. Isto é realizado porque a ordem de execução das mensagens 

recebidas interfere no resultado geracio. Neste sentido, a execução de uma agão antes de 

uma outra pode interferir na última. 

2.4.5 - Palantír 

A ferramenta Balanttr (SARMA, NOROOZI, VAN DER HOEM, 2003) destina- 

se a complementar sistemas de gerPncia de configuração, fornecendo aos 

desenvolvedores pertencentes à sessão de colaboração iriforrriações sobre os espaços de 

trabalho dos demais. Essas informações são conhecidas em três pontos especifims em 

sistemas de gersneia de csnfigurqb tradieisnais: qumds s desenvslvendsr obtém s 

artefato do repositbrio e o coloca no espaço de trabalho, quando (re) posiciona o artefato 

no repositório e quando consulta o repositério. 

A proposta de Palanttr é aumentar a percepçiio dos desenvolvedores, provendo o 

compartiihamento contínuo da informação. De uma forma simplista, é possível dizer 

que PaQratír monitora as aplicações clientes de um sistema de gerência de configuragão, 

capturando eventos relevantes e os distribuindo para os demais espaços de trabalho 

compartilhado. 

Figura 6 - Ferramenta P d d r  



2.4.6 - Tukan 

TUXAN (SCI~ÜMMER e SCHÜMMER, 2001) é um ambiente síncrono e 

distribuído de programaçtio S ' . T U ,  oond sao aplicados alguns resultados de 

pesquisas em groupware ao domínio de eXfreme Programming. Dentre essas 

funcionalidades, podemos destacar os mecanismos para apoio à percepção, onde 

elementos contidos no ambiente (por exemplo, classes e métodos) são dispostos em um 

"espaço", utilizando as metáforas de foco (item do espaço visualizado) e aura (itens aa 

"redor" do item visualizado). 

Os elementos são dispostos no espaço de acordo com relacionamentos de 

estrutura (herança, composição), uso e versionamento. A aura dos elementos, isto 6, a 

disposição estrutural dos elementos em relação a determinado elemento, é calculada 

dando-se um valor para distância entre pares destes. São utilizadas representações em 

cores para representar o quão perto o mais prbxims usuário (isto é, o usuário que esth 

trabaíhando sobre algum elemento da aura do elemento focado) está do elemento 

focado. Além dessa representação, são utilizadas imagens que representam tempos 

meteorológicos para indicar o impacto de mudança em cada elemento da aura de um 

elemento focado sobre este. 

a 

Figura 7 - Methfora de Tempo Meteorológico ( S C ~ R  e S C ~ R ,  2991) 

2.4.7 - Abordagem Kobylinski 

Um sistema de percepq90 que permite que colaboradores rnonitorern atividades 

de outros sobre artefatos de sofbvare 4 apresentah em (KOBYLINSKI @t a[., 20021, 



Neste sistemq ç u l f i ~ r d a r e ~  podem se "inscrever" para serem notificados qumds: u111 

arkefato é M B ~ C ~ ~ Q ;  d e t d o  eolabofador realizou iamã atividade; determinado 

colabodor r&m &i~&&rn -a&% a &&-c'. asp~~ka 6ta S Q ~ ~ ~  em 

desenvolvimento (para fins de contextdiza@o da percepção). 

=A ittfarqiio de pmcep@o é caletada at~av& de evmZos gerados pelas 

ferramentas utilizadas pelos desenvolvedores e distribuída a quem for de interesse (isto 

é, os demais dmmvoh&am ~ ~ ~ ~ ~ o a  na inkmmg&9 -1ah a; EWK&SZ>, sdis 

os eventos filtrados de acordo com a importância destes para cada desenvolvedor; que 

deve rnustsx aplieitzmmte seu nível de interesse em eveulas mlacion~~ii a pessoas, 

comandos, artefatos, ferramentas (ou a combinação desses elementos) constituintes do 

processa de desenuaItrh&a de safkwam P a s  ~ & 1  el-B dmxg asmekdas m s  

ou mais eventos, tomando possível expressar o interesse de um desenvolvedor em um 

elemento em particular, tornando a percepção contextualizada. 

Ofi.amavork iScmf (ANDEMBN e BOWm, 2698) destina-se a comW@o de 

aplicações que provêem percepção e intersubjetividade entre indivíduos de uma equipe 

dihbtifda de d e s m v o l ~ & o  de softwm. Este Jiammork é baseado na tecnologia 

KTB, utilizando ta rnbh  tecnologias do dominio de hipermídia e sistemas de 

notificação de eventos, têisdo corno premi= que ss a@ies ~e&fz&ã~. p a ~  EBS mg&&m 

de sofhvare são elementos de conversação, jk que 6 do comportamento humano que a 

c o m w t i c ~ k  entre kdividuos deve ser realizada de marieira que cada parte saiba que 

está sendo compreendida (intersubjetividade). 

A intersubjetividaefe entre ss membms da eqtiipe disíribtrída é ixtingidã da 

seguinte forma: quando um colaborador A deseja ser notificado sobre um evento que o 

csl&orador B gePa, o primeira cria um "gatilho" para o evento relativo (watchdog). 

Este "gatilho" busca no "rastro" de eventos do colaborador 3 (através do repositbrio de 

eventos deste) uma insihiã de mente des@&a. Qumda tal m&cs sesmy B 

colaborador A é notificado, e o colaborador B é informado que A foi notifkado. 

2.4.9 - Resumo das Abordagens 

Um resumo das abordagens pesquisadas é apresentado na Tabeki 3, i-espsndeisdo 

as seguintes perguntas sobre suas caractensticas: 



*:* Edição colaborativa: A abordagem apresentada se trata de uma ferramenta 

de edição colaborativa de artefatos? 

*:+ Apoio a modelagem de artefatos UMA: O objeto compartilhado da 

interação colaborativa é um artefato de software representado pela 

linguagem UML? 

$ Modos de interação: Como é realizada a interação entre indivíduos na 

abordagem apresentada? 

9 Importância de alterações: É possível inferir o quão importante 

determinada informação é para os participantes da interaçb colaborativa? 

*:+ Ciência sobre alterações: É possível saber se determinado participante da 

interaqão esth ciente sobre a ocorrência e do conteúdo de determinada 

informação? 

Legenda: Presente 107 Ausente 

Tabela 3 -Resumo das Abordagens 



No contexto de desenv01viPrIe~to globalizado de soaW~i%e, utilizat- w e h s  

para apoio a percepção de mudanças em objetos compartilhados aparece como uma 

Jtermtiva iiiIeressWe para rerluzk a hoftrritle~tto nzgatilo e t r e  Bes~nvolvedores de 

uma mesma equipe. Este isolamento é caracterizado por desenvolvedores, durante a 

atividade colabo~ativa de mmiptrta~ãct de um atefato compGade, defcsYr=re~~ o 

que outros estão fazendo sobre este (SARMA, NORQOZI, VAN DER HOEK, 2003). 

Este tipo de mc;sriismo para apoio A pemp@o pode interferir POUCO no fim de 

trabalho dos desenvolvedores, já que a informação pode ser obtida pelo próprio 

histórico de mudaqsts sobre o ~~o comp-a f T M  e 

GREENBERG, 2004). 

Ofereixr a estes inielívidws infomw6es osigmdzis por Jterafles realizadas 

sobre um artefato compartilhado permite inferir sobre qual direção esta se dando a 

atividade colabarativa de manipulaqãa da artefato compartiuiada; por exemplo, qões  

realizadas por um determinado desenvolvedor podem fornecer indícios sobre a 
compreensão deste sobre o problema a ser resolvido pela atividade em questão. 

Conhecer as a@es dos demais desenvolvedores, participantes da interação, pode evitar 

que urna ação realizada por um determinado indivádus seja comprometida por qões de 

outros, pois permite que os desenvolvdores se baseiem no histórico de modificações do 

aíefato ccampartibdo para tomarem futuras decisões. 

Esta oferta de informações para percepção pode não atingir seu ob~etivo se não 

houver uin balancemento de que i-zormages Go releymtes a cada indiyíduo e em 

cada momento. Sobrecarregar os desenvolvedores com informações irrelevantes a eles 

possibilita que estes desvi~an o foco do trabalho que está sendo realizado, ou até mesmo 

abandone a utilização do mecanismo. 



Capítulo 3 - Pmpõsta de um Mecanismo para Apoio B 

Pereep~ãa Aplicado à Modelagem de Software 

3.1 - Introdução 

Conforme visto no capítulo E M ~ ~ & Í - ,  mec:mismoâ para apeio à perc~pqiío de 

mudanças em artefatos compartilhados podem ser utilizados para reduzir o isolamento 

negativo (S-ARMA, NOWWZ, VAN DER HOEK, 2003) entre dsenvolvdores. Estes 

mecanismos visam atenuar o problema de ausência de informqões, por parte de um 

deseiivoIvedor, sobre a@w rdiZ&= pehs de@s sobre ~m mmm6 st-rkf' 

compartilhado de trabalho. A Figura 8 descreve o cenário apresentado no capítulo 

mterior, acresce-ntado da utilizaqão de um mecanismo para apoio à percepção. Os 

artefatos compartilhados possuem dependência entre si (setas pretas finas), sendo 

manipulados (setas pretas grassas) par um grupo de dmenvuIv&ors- Estes 

desenvolvedores obtêm informações sobre mudanças ocorridas rios artefatos 

coinpz&dos atpavds do memkrno (setas cinza daro), que B abastecido destas por 

mudanças realizadas nos artefatos (setas cinza escuro). 

Neste cenário, um mecanismo para apoio B percepção pode ser utilizado da 

seguinte maneira: ag6es realizadas sobre as dp iw  dos atefatos çsmpârtilhdos si30 

capturada, distribuídas e apresentadas aos desenvsl~dores que trabalham sobre estes. 

Assim, cada alteração realizada sobre alguma cópia de determinado desenvolvedor 

torna-se de conhecimento de todos os demais que pakicipam da intera@o. De posse 

dessas informações, os desenvolvedores podem se basear nestas para a realização de 

futuras ações. Desta forma, ter o corihecin1e~1to global das açQes realizadas pelos 

desenvolvedores que estiio interagindo sobre os mesmos artefatos (ou artefatos afins) 

toma possível que determiado d&envulv&o~ avalie d a  a@, visando dIzzziã& Q 

esforço na converg6ncia das cbpias dos artefatos compartilhados. 



Figura 8 - Cenário de Uso com Mecanismo para Apoio à Percepfão 

Este capitulo apresenta a proposta do mecanismo para apoio à percepção MM'S 

(do inglês MuZti-S'nchronous Awareness In~asfructetre), O mecanismo tem como 

objetivo principal apoiar desenvolvedores, que trabaiham sobre cbpias de iun modelo 

compartilhado de software. Em particular, o mecanismo permite que um desenvolvedor, 

em um momento anterior à convergência (VIDOT et ai., 2000), compare o estado da 

sua cópia local com o estado global do modelo, antevendo possíveis problemas de 

inconsistências ou conflitos. Este estado global contempla as contribuições individuais 

dos desenvolvedores, representando o niladel~ c o r n p M o  em si, armaando em um 

repositório centralizado. 

O capitulo está orgdzado da seguinte forma: a Se@o 3.2 apresenta aâ 

características gerais observadas para o desenvolvimento do mecanismo em questão. Na 

S ~ ã o  3.3 são descritos os requisitos identificados e restrigks estaaidecidas para a 

concepgb do mecanismo proposto. Cxaterísticw, funcionalidades e arquitetura do 

mecanismo MMS são apresentadas na Seção 3.4. Comparages das abordagens 

pesquisadas com o mecanismo MAIS, bem como um resumo deste, são feitas na Seção 

3.5. 

3.2 - Decisões de Projeto Relacionadas ao Mecanismo 

Para o desenvolvimento de um m e c ~ s m o  que provê infomgies sobre 

mudanças em cópias de artefatos compartilhados, algumas decisões necessitam ser 

tomadas com relag& a certas saracteristicas que este deve apresentar. Estas 

características foram observadas em trabalhos existentes na literatura e serviram como 



base ~ M B  8 defb@o do escapo da proposta de mmanismo para apoio à. percepção 

apresentada nesta dissertação. 

Definir o tipo de artefato que o mecanismo deve dar suporte 6 necessário para 

fornecex kfonziaç6es mais especificas quanto ao seu estado. Desta forma, e possivel 

prover informações com rnais detalhes do que apenas informar que m determinado 

artefato foi alterado por a l g u h  em um dado momeato. Dmtre os tipos de arteattos que 

são elaborados em um processo de desenvolvimento de software orientado a objetos, é 

possivel dividi-los em trCs categorias: (i) documento texto, (ii) modelo de software e 

(iii) código-fonte. 

Abordagens que tem como artefato suportado drrcvmmks ia-te? E D ~ Q  ATefEdr'# 

(ZAFFER et ai., 2001) eMicroso@ Word (MICROSOFT, 2004a), são interessantes no 

qse diz respeito ao nivel de &abstra@o que batam (por exemplo, especincqih de 

requisitos). Geralmente, estas abordagens não exploram a semântica do artefato, pois se 

limitam apenas a tratar de rnodincafles relaciomdas art texto que este pess~ .  Em 

contrapartida, abordagens baseadas em código fonte, como Coven (CHU-CARROLL e 

(SPmTjE,  2300) e Tuha (S~T~FUMR~ER e SgPPKjMfviER, 2001), oferecem o suporte 

a percepção se valendo da estrutura do artefato. Sendo assim, é interessante que o 

artefato escolhido esteja em um nívd de abstra* maior do que cbdigo fonte, mss que 

tenha uma estrutura semântica melhor definida do que documentos texto. 

Um mecanismo que se baseasse em modelos de software surge como uma 

abordagem interessante para processos de desenvolvimento de software orientados a 

objeto. Neste paradigma, várias atividades são de elaboração de documentos baseados 

na UUL (UnzIfied RlódeIIiag Langzkagej (OMG, 2004b). Aliado a esse fator, tknicas 

para transformação de modelos de software como o R/IDA (R-TodeE Driven Architectwe) 

(OMG, 2004a) tem como uma das possíveis representa~ões de modelos os baseados em 

w. 

3.2.1.2 - Consistência dos Artefatos Compartilhadas 

Um dos fatores predominantes para utilização de mecanismos para apoio à 

percepção de mudanças em artefatos compartilhados B vislumbrar conflitos entre cópias 

destes, que podem ocorrer no momento de convergência dessas cópias em um estado 

global. Através do conhecimento do que foi alterado em determinada cópia do artefato 



~ompdIkr$o,  é possivel antever, comparando com outra cópia deste, que conflitos 

ocorrerão na convergência. 

Para tratar o problema de consisterisia das &pias de um dado artefato 

compartiíhado, políticas pessimistas e o-timisias de conkirle de conncon~.êncla podem ser 

adotadas ( m m G  e IvHRWOOD, 1994) f E S ~ ~ ~  S O O i  BPUD: MURTA 

2004): na abordagem pessimista, o artefato compartilhado (ou parte dele) é editado por 

um desenvolvedor durante um certo periodo de tempo, em que a &paiz@~ do 

artefato compartilhado torna-se exclusiva dele. Cada desenvolvedor requisita o acesso 

ao artefato, trabalha em uma cópia deste e converge esta cópia em um estado global. 

Desta forma, as inconsistências ocasionadas por múltiplas edições simultâneas a cópias 

de um artefato não ocorrerão. Na abordagem otimista, as Lópias do artefato 

compartilhado são manipuladas em paralelo por diversos desenvolvedores e, em um 

certo mummto, s8u wiifícadas de modo a estabelecer um estado global do artefato. 

Apesar da abordagem pessimista evitar que inconsistências geradas por 

múltiplas edifles simultâneas sobre um artefato coinp&&&o não oco~erão, o tempo 

que cada desenvolvedor terá que esperar para ter acesso de manipulação ao artefato 

compartilhado pode intefferir no seu fluxo de trab&o (GREENBERG e MBRWOOD, 

1994). Além disso, conflitos gerados por inconsistências entre cópias de um artefato 

compartilhado são oportunidades para os usuários envolvidos (isto é, os 

desenvolvedores de software) interagirem entre si (BORGES e PINO, 2000). Por 

exemplo, uma inconsistGncia ocasionada em um modelo W compartilhado pode 

indicar que dois desenvolvedores compreenderam deteminado requisito do software 

que está sendo modelado de maneiras diferentes. 

Desta forma, a escolha de uma abordagem otimista para controle de 

concor&nr,ia é adequada para ser utilizada em um mecanismo de apoio a percepção de 

mudanças em artefatos compartilhados, pois oferece flexibilidade aos desenvolvedores 

com relação a como manipular determinado artefato compartilhado. Alhm disso, a 

própria utilização do mecanismo pode atenuar problemas de inconsistências que possam 

ocorrer, já que os desenvolvedores possuem a infomiação do que está sendo realizado 

pelos demais. 

O trabdho dos desenvolvedores é realizado ou registrado com o mo de 

ferramental que permite a edição dos modelos de software. Mesmo que o modelo seja 



Impresso a dtsado, a Jteragão sb ser& registrada com o mo de uma ferramenta. A 

representação desse modelo permanece mnazenada em um repositório centralizado. 

Quanto à utilização de um mecanismo para apoio a percepção, em conjunto çom 

ferramentas de modelagem, é possível destacar dois cenários: (i) as ferramentas usadas 

pelo clêsenvolv~or são mantidas e acrescidas de suporte a colaboração ou @) as 

fenamentas são substituídas por ferramentas colaborativas acrescidas de 

funcionalidades para apoio k tarefa de modehgem. 

A mudança de estado, ocasionada por manipulações de um grupo de 

desenvolvedoreq de determinads artefato compartilhado deve ser capturada, 

interpretada (isto é, identificar que tipo de mudança ocorreu e quais propriedades do 

artefato foram alteradas) e distibuidas aos demais. Na prática, a fewammta em que o 

artefato compartilhado é manipulado pode não possuir a funcionalidade de identificar 

mudanças ocorridas na cópia local de um certo desenvolvedor. 

O suporte a realização de tarefas, em ferramentas colaborativas, 8 menos 

completo do que &s fenmentas similares de uso individual (LI e LI, 2002 AFUI): 

MANGAN, 2003). Ferramentas que contemplam a manipulação de modelos UIML 

(WM, 2004) @QRLAND, 2004b) (GENTLEWARE, 2004) psrdem apresentar esta 

deficiência 

A troca de ferramentas de uso individual de manipulação de modelos W, 

utilizadas em iama equipe de desenvolvimento de software, por outras que realizam esta 

tarefa e ainda possuem suporte colaborativo, pode prejudicar o andamento das 

atividades deste grupo. O tempo de aprendizado da utilizaçfio de novas ferramentas 

pode ser inadequado com as expectativas da organização ande está inserida esta equípe. 

Atrasos nos cronogramas estipulados, nesta situa~ão, ngo compensam o beneficio que o 

mecanismo traria. 

Seria interessante que desenvolvedores pudessem trabalhar com ferramentas nas 

quais estão habituados e ainda ter o suporte à percepçh de mudanças em artefatos 

compartilhados. A utilização do mecanismo para apoio à percepção seria independente 

da ferramenta em que os desenvolvedores trabalham. Este suporte seria introduzido de 

maneira transparente ao sistema (BEWLE, ROSSBN, SHAFFER, 1999) (LI e LI, 

2002), isto é, sem a necessidade de alterar a ferramenta onde este será utilizado. 



Dentre as mno~caqõles que siío r r e ~ z d a ,  algumas são de maior importância 

para cada desenvolvedor envolvido na interaçiio. Dependendo da tarefa que 

determinado desenvolvedor esteja redimdo, em im certo momento, sobre a rnefato 

compârtíkdo (por exemplo, rebento de um modelo de classes), as ações que estão 

de alguma matieira relacionadas com esta tarefa podem ser mais: importantes do que as 

demais. 

Conforme as iinformações sobre mudanças vão sendo geradas, é necessário que 

cada desemolvedor identifique, dentre todas as mudangas geradas pelos demais 

desenvolvedores, quais sis que realmente lhe interessam. Conforme o volume de 

mudanças realizadas aumenta, a idmtificaqãs destas, por parte dos desenuolvedores, 

toma-se mais trabalhosa. Se mudanças ocorrem com alta fteqiSncia, esta identifiwçiío 

pode prejudicar a manipulação das cópias do artefato compartilhado. Por exemplo, em 

um modelo de classes 7AdL7 se detwminado desenvolvedor trabalha apenas sobre uma 

classe "A", este deve pesquisas, dent~e todas as modifisaqões realizadas por todos os 

desenvolvedores, quais as que se relacionam com a classe "A". 

Neste procedimento de identificaqão de modificações que sejam importantes 

gara determinado desenvolvedor, este irá encontrar modincações que, em um momento 

anterior, já tinha tomado conhecirrieIzto. Dependendo de qumto tempo dure a kteraçb 

dos desenvolvedores sobre as cópias do artefato compartilhado, ou do volume de 

modificagTjes rmdizaclas, b3ormações sobre mudanças já conhecidas pelos 

desenvolvedores podem ser a maioria no total de modificações. 

Para atenuar este problema, mecanismos que provêm esse tipo de irafonna@o 

para percepção necessitam classificar as inGormações sobre mudanças, no momento de 

apresentá-las. Assim, dependendo dos claterios adotados gara classificar as informações 

de mudanças, os desenvolvedores não são sobrecarregados com a quantidade de 

informação gerada (DAVID e BORGES, 2001). Além disso, devem ser registradas 

informações que desenvolvedores já tenham tomado conhecimento para, além de 

reduzir a sobrecarga cognitiva de infismações, servir como fonte de consulta sobre o 

estado de percepção dos desenvolvedores envolvidos em uma interação de manipulação 

de um artefato compcutilhado (BORGES e PINO, 2000) (BAVIB e BORGES, 2001). 



3.3 - Requisitas e Restrições 

Os requisitos definidos para coneepçb do rriac~isínu de apoio à percep@ia 

proposto nessa disserta@io foram iden:ni;Ifiades coa  base na revisfio da Meraturra e nas 

corisideragães expostas na seção anterior. São eles: 

+=9 Crontrde de Conccrr-dncia: a abordagem otimista de controle de 

concorrência deve ser adotada no mecaisma pro-opasto~ basemdci-se nas 

considerações apresentadas na Seção 3.2.1.2. Desta forma, evita-se 

restíi@es quuanito ao acesso simultâneo ao artefato compartilhado, o que 

pode comprometer o fluxo de trabalho da equipe: de desenvolvimento de 

software em questão. 

*3 Especificidade de Fermmenta de Modelagem: o mecanismo não deve 

ser implmmtado visando ii utilização em uma ferramenta específica. O 

objetivo é que o mecanismo possa ser acoplado em ferramentas de edição 

de artefatos de s o h a r e  que forneçam um conjurrto de sewi~os que tome 

sua utilização viável. Em linhas gerais, o mecanismo deve ser 

reutilizável. Desta forma, o mecanismo deve atuar de maneira não- 

intmsiva, isto é, a ferramenta de edição de artefatos de sokware não 

deve necessitar ser reimplementada para ter a suporte da meeariismo. 

Caso a ferramenta de modelagem em questão não possua o conjunto de 

serviços que o mecanismo espera, a exiensão desta, para contemplar 

estes serviços, deve ser facilmente realizada. A característica do 

mecanismo de ser não-intrusivo, em conjunto com a abordagem otimista, 

é uma tentativa de reproduzir o modo como os desenvolvedores 

roaíizaiam o trabalho de modelagem em um contexto individual. 

+:e Coleta Passiva de Lrlfomações de Mudança: relacionado com a 

característica do mecanismo de não comprometer o f l u o  de kab&o dos 

desenvolvedores, as infomações de mudança não devem ser 

explicjtamente hfnrrndas, d e m h  a~ meçiruismí, cdetzi-Ias sem o 

auxílio dos desenvolvedores. 

+:+ Organização da Informação para Percepção: as infom~ações p m  

percepção oferecidas pelo mecanismo (isto é, mudanças oconidas nos 

artefatos compartithaãos de software) devem ser apresentadas aos 

desenidvedores de maneira a evitar sobrecarga de informações. 



Classifiq8es e filtros devem ser adotados, visando guiar os 

desenvolvedores a buscas infomqões que, em determinado momento da 

interação sobre o artefato compai-tibdo, lha são mais qtrapridrts. Q 

mecanismo deve ser capaz de prover meios p m  ibesft&ca se 

desenvolvedores tiveram conhecimento sobre a realização de 

deteminadas mudanças. 

Algumas restri~oes foram estabelecidas para d e b i t a  a abrmgbcia da 

abordagem proposta: 

4* Wmigf io  da -Madelas W L :  as infomqães de naudaqa que o 

mecanismo deve tratar são as relacionadas com modelos W. Além dos 

beneficias apresentados na Seção 3.2.1.1, aliada ao fato desta linguagem 

ser utilizada em grande escala na indústria de softtvare, esta restrição foi 

imposta para ser possível associar iplfomações de mudança, com o 

intuito de dâss%cá-ltist. Por exemplo, defuir que uma associação entre 

classes foi criada significa que a informação relativa a esta a@o deve 

contempla- as classes envolvidas. Assim, é possível organizar as 

informqões de mudanças geradas com base nessa informa@o, que diz 

respeito com a estrutura do artefato compartdhado. 

*r* Consistência dos Artefaias Compartilhadas: o mecanismo n& deve 

tratar as inconsistências que modificações possam gerar sobre o artefato 

compartilhado, sejam estas inconsistências locais a cópias dos 

desenvolvedores ou projetadas em uma futura convergência destas. Cabe 

ao mecanismo organizar as informações de mudan~as, d e i d o  a 

identificação de inconsistências como wrna tarefa relacionada a 

ferramenta de modelagem utilizada pelos desesenvolvedores, que 

geralmente dispõe desse tipo de serviço. 

4'' Persistência de Informações de Mudanp: para tomar possível obter e 

organizar informações sobre mudanps no artefato çompmilhado, 

geradas em momentos anteriores ao da apresentação, deve ser 

configurável o tempo em que estas informações devem persistir. Estas 

informações devem possuir um nivd de d&&ke que seja possível realizar 

consultas gerenciais relativas ao processo de irltemç"ao colaborativa que o 

mecanismo está apoiando. 



3.4 - Abordagem MAS 

Nesta segão, é apresentada uma proposta de mecanismo para apoio à percepção, 

de nome MAIS (acr8nimo de Mztfi-sy~zchrmous Atvareness InfiaSfvucfure) (LOPES, 

M M G M ,  W W E K  2664-g LOPES, M A N W ,  WERNER, 2004b). As 

infonm~ões para percepçiio, neste mecanismo, siio obtidas através de manipulagão de 

artefatos compartilhados (TAM e GREENBERG, 2C)64)2 que são cdetãdas, 

distribuídas e apresentadas aos desenvolvedom que es tb  interagbdo sobre este 

(SOHL-, 1998). 

A dbòrdagem MAIS trata de modelos compartilhados de software, 

representados em conformidade w m  a v a s ã ~  1.4 da UML (QMG, ZUUsfb). Q 

mecanismo é baseado em infonnagões para percepção obtidas pela manipula@o de 

elementos de um modelo de soRware e trata das características apresentadas em 3.2 -. 
O modo de inieração entre os desenvolvedores, para manipulação de modelos 

compartilhados, no W S  é o multi-síncrono. Esta fomia de ktera@o foi escolhda pois 

permite que os desenvolvedores trabalhem de maneira independente. O modelo 

corripar=ifhado é manipulado através de cópias deste, locais a cada desenvolvedor. Desta 

mamira, é possfvel manipular este artefato de forma paralela O mecanismo MAIS, 

desta maneira, atua mais especificamente na fase de coravergenci6i das cópias do 

modelo em um estado global, cuja cópia é armazenada em um repositbrio central. Neste 

trabdho, assume-se que a conveí-gência das cópias do modelo compartilhado ocorre 

quando os desenvolvedores envolvidos na interaçiio sobre estas desejam que suas 

contribui@es sejam confirmadas. 

A especificação do mecanismo M S  é independente de ferramenta de 

modelageq trata-se de um componente de software reutilizável (GRUNDY e 

HBSKING, 2002), sendo passível de acoplamento em editores ou ambientes que 

satisfaçam requisitos básicos de extensibilídade. Entendem-se como estes requisitos, 

nesta dissertação, funcionalidades (como por exemplo, uma MI de programação) que 

ferramentas de modelagem devem posswr para que o mecanismo M4LS consiga inferir 

sobre mudanças de estado em determinado modelo. 

O mecanismo proposto trata como representaflo de ulfon~a@o para percepqãa 

mudanças ocorridas em modelos compartilhados, utilizando a metáfora de eventos. 

Utiliza a idéia de sistemas de notifica@o de eventos ~ ~ Z ,  1999) (FARSHCHIAN, 

2001) (DE SOUZA, BMAVESWARA, REDMILES, 2002), em que desenvobedores 



são regibtfrdos para serem notificados quando determinado evento (isto é, alguma ação 

sobre o artefato mmpartillmdo) ocorrer. Assim, os desenvolvedores que interagem sobre 

um mesmo artefato compartilhado de software agem de forma passiva na uti1;aSãa da 

mecanismo, isto é, somente utilizam o mecanismo quando estimulados, em detrimento 

da smrrbncia de um evento. Desta mei ra ,  é realizada a rtistribuiqão de infomaqões 

para percepção entre os desenvolvedores. 

A coleta de informages é realizada através de semsares, que s2o providss pela 

ferramenta em que os artefatos compartllliados são manipulados e estão relacionados a 

elementos deste (no caso de um modelo W )  (PRTNZ, 1999). Esses sensores capturam 

as informagões de alteraqão de estado de elementos do artefato compartilhado e 

repassam sis ferramentas "interessadas" em obter esse tipo de iuifomação (MmGAN, 

2003). 

Esta Seção ath organizada da seguinte forma: na sub-seção 3.4.1 são 

apresentados os passos para utiliza@o do mecanismo W S .  A sub-seção 3.4.2 descreve 

corno os eventos do mecanismo são representados neste. Já a sub-sq%o 3.4.3 apresenta 

quais foram os conceitos usados na organização dos eventos gerados pelo mecanismo, 

para a apresenta~ão aos desenvoIvedores. A arquitetura do mecanismo M S  é descrita 

na sub-seção 3.4.43.4.4 -. 

3.4.1 - Cenário de Utilização do MAIS 

Esta subae@o apresenta os passos que compreendem a utilizaqão do mecanismo 

por uma equipe de desenvolvimento de sofiware, ciijos membros interagem sobre um 

mesmo artefato compartilhado (modelo) e estão dispersas no espago e no tempo. Esses 

passos são divididos nas macro-atividades de coleta, distribuição e apresentação de 

eventos para os desenvolvedores. 



a u r a  9 - Cenário de Uiilização do Mecanismo MAIS 

Na etapa de eoleta dos eventos (A) , são realizados os passos: 

(i) 9 s  desen~olvedores realizam suas tarefas sobre &pias do artefato 

eompdlhado de sofhyare. 

(ii) As ações realizadas sobre as ascópias resultam na produção de 

eventos. 

A distribuição dos eventos (B) ocorre da seguinte maneira: 

(iii) Um evento, relativo a mudança de estado de um elemento do 

artefato compartilhado, é disponibilizado no espaço de eventos do 

gmP0. 

(iv) Nesse instante, todos os d~mvolvdores  são notificados que 

determinado evento ocorreu. Essa mensagem de notifíca@o 

contém o novo evento gerado. 

Por fim, a apresentação dos eventos (C) é feita da seguinte fomia: 

(v) Dado que os desenvolvedores recebem o novo evento gerado, os 

eventos já f i c e b i d ~ ~  (indwive o novo) são orgaizados e 

(re)apresentados aos desenvolvedores. 

3.4.2 - Representação de Eventos 

Um evento, na abordagem proposta, é representado por uma a 6 0  (How) sobre 

um elemento (What) do modelo eompartithado (Where). As ações são representadas 

em um instante de tempo (When), realizadas por determinado desenvolvedor (mo). 

Relações de pertinência também são representadas pelos eventw no MATS, isto é, se 



determinado evento é relacionado a um elemento que pertence a um outro, esta 

informação é associada ao evento. 

O motivo da ação que gerou determinado evento nãa B representado nos eventos 

do MAIS. Essa informação, usualmente, é informada de maneira explícita pelos 

indivíduos que realizam modificqões em artektos compart.ilhados (TAM e 

GREENBERG, 2004). Se os desenvolvedores fornecerem, de maneira explícita, esse 

tipo de informação, o fluxo de trabalho destes pode ser comprometido. Inferir os 

motivos gelos quais ações foram realizadas pelos desenvolvedores sobre o modelo 

compartilhado de software está fora do escopo deste trabalho. 

A Figura 10 representa o modelo de classes conceitual de como são 

representados os eventos no mecanismo MAIS. As especializaçiles de "Evento" e 

"Elemento" são definídas no momento do projeto de implementação do mecanismo. Na 

Figura 10, estão representadas algumas das possíveis ações que podem ocorrer sobre 

modelos de s o k e ,  bem como possíveis elementos de modelos UM€, que podem ser 

moriitorados. 

8 modelo compartilhado onde ocorrem os eventos ("Onde") não é descrito nesta 

representação de eventos, pois a abstração deste modelo é representada, no W, em 

uma porç%o do repositbrio de eventos (espaço de eventos) do grupo. 

Classe €3 
Figura 10 - -Modelo Conceitual de Eventos 



3.4.3 - Organi;s:a$ã~ de Eventos 

Os eventos são organizados e apsenldoã aos desenvolvedores ~ o m  o itituitil de 

evitar sobrecarregá-los cognitivamente e facilitar a busca de infsamações 

pertinentes, relativas a deterninado momento do trabalho de um desenvolvedor. 

Assim, o mecanismo MAIS utiliza os conceitos de agrupamento, relevilncia e 

fdtragem de eventos para auxiliar os desenvolvedores a ençontr~em as Iriforma@3es 

desejadas, além de tentar evitar que o fluxo de tribãdho desses seja comprometido, 

devido a um possível desvio de atenção na realização da tarefa, causado pela quantidade 

de informagões apresentadas. 

Estes três conceitos são descritos a seguir. 

Como o mecanismo para apoio à percepção M S  trata de modificações 

reahzadas sobre elementos de cópias de um modelo Ui4L compartilliado, nem todas as 

modificações interessam aos desenvolvedores, em certo momento da intaa@í~ sobre 

essas. Dependendo da tarefa que determinado desenvolvedor está realizando sobre uma 

cópia do modelo compxtdhado, este pode estar interessado em observar as 

modifícações dos demais desenvolvedores segundo alguma característica específica do 

modelo. Por exemplo, em um modelo de classes compartilhado, certo desenvolvedor 

trabalha sobre uma classe "C"; em determinado momento, este desenvolvedor pode 

estar interessado em observar as modifícações dos demais relativas a classes que estão 

associadas a 'C". 

Desta forma, M S  permite que os eventos relativos a modifrcagões no modelo 

compartilhado sejam agrupados, segundo alguma característica do modelo LML que 

está sendo tratado. Por exemplo, é possível agrupar eventos por casos de uso, isto é, 

agrupar eventos relativos a casos de uso, onde cada agnipâmentcr está associado a m 

caso de uso. Seguindo essa linha, os eventos podem ser agrupados por classes, por 

diagramas de classe, por pacotes, etc. O m e c ~ s m o  oferece serviços básicos para ser 

possível estender a quantidade de agrupamentos tratados. 

3.4.3.2 - Relevância 

Mesmo agrupando eventos seguindo algumas características, é interessante que 

os desenvolvedores possuam algum indicador para perceberem quais eventos podem ser 

importantes, em um dado momento. Esse indicador seria irna tentativa de classificação 



desses eventos, aií-ibuindo-os valores que determinariam a importância destes para o 
desenvolvedor em questão. 

Com isso, aplica-se ao M S  o conceito de retevbeia de eventos, medida que é 

calculada na geração de cada novo evento para todos os eventos recebidos por 

determinado desenvolvedor, Assim, é possível avaliar a importância dos eventos e 

representá-la para determinado desenvolvedor. 

Esta medida de relevância é calculada da seguinte for=na: seja Er a quantidade 

de eventos que um desenvolvedor "I)" gerou, relativos ao elemento "e" do moddo 

compartilhado em questão, e Eg a quantidade total de eventos gerados por 'V. O grau 

de relevância Gr, relativo ao evento "e" para ccD" é calculado pela seguinte fórmula: 

Gr(e,D) = Er(e,D)/Eg(D)*100 

Por exemplo, se um desenvolvedor "Dl" gerou 40 eventos de mudança, sendo 

que 5 destes foram relativos à dasse "C", eventos relativos à classe "C'' tem o grau de 

relevânciaigual a 12,5% para "Dl". 

Para os desenvolvedores conhecerem os eventos que lhes interessam, gerados 

por todos os que interagem sobre um mesmo modelo comparnthado de software, sem 

que o Buxo de trabalho não seja comprometido, é necessário que não se despenda muito 

tempo buscando essas informações. Em outras palavras, quanto menor a quantidade de 

eventos do conjunto a se pesquisar, mais facilmente pode-se encontrar eventos de 

importância para deteminado desenvolvedor, em um certo momento na interação. A 

utdkqão dos conceitos de agrupamento e relevância auxilia na redução do número de 

eventos a se analisar. 

Dependendo do volume de eventos gerados, pode ser grande a quantidade de 

eventos agrupados por determinada categoria. Muitos dos eventos apresentados podem 

ter sido percebidos pelos desenvolvedores; reapresentá-10s apenas sobrecarregaria estes 

desenvolvedores com informações redundantes. A filtragem de eventos, para 

apresentação, pode atenuar esse problema. 

Sendo assim, o mecanismo RiWS realiza filtragem de eventos, seguindo 

determinados critérios, escolhidos no momento do projeto do mecanismo. Dentre os 

possíveis filtros a serem ufilido, vislumbra-se o uso do cunceito de ciência de 

eventos, que representa a informação que determinado desenvolvedor tomou 

conhecimerito da existência de um evento, para filtragem de informações. Eventos 



podem ser marcados como "percebidos" por cada desenvolvedor. Desta forma, o 

mecanismo MAIS tem como utilizar essa informação para filtrar ou não eventos para 

apresentação. 

3.4.4 - Arquitetura do MAIS 

Esta sub-seçb apresenta a arquitetura proposta para o mecanismo M S ,  em que 

cada funcionalidade destacada no processo de utilização pode ser observada em um ou 

mais componentes desta. Os componentes relevantes são descritos nas subseções 

seguintes. 

Ferramenta de Modelagem Espaço de Eventos 
- 

Notificador -m 

Figura 11 - Arquitetura do Mecanismo MAIS 

Em linhas gerais, o funcionamento da arquitetura é o seguinte: os 

desenvolvedores acionam o mecanismo, que está acoplado às ferramentas de 

modelagem ("Ferramenta de Modelagem"). Nesse momento, é registrado no 

reposit6rio de eventos do grupo ("Espaço de Eventos"), através da interface 

"Gravação de Eventos", que determinado desenvolvedor está interagindo sobre um 

modelo compartilhado W. Para registrar a informação de ciência sobre determinado 

evento, é utilizada a interface "Gravação de Ciência de Eventos". 

As mudanças realizadas no modelo compartilhado são capturadas por sensores 

("Sensor"), que obtém essas informações através de mecanismos de extensão ("API de 

Extensão") providos pelas ferramentas de modelagem. Dado que uma informação de 

mudança é capturada, um evento associado a esta é gerado por "Sensor" e armazenado 

em "Espaço de Eventos". 



Desta forna, os desenvolvedores registrados "recebem" cada evento relacionado 

ao modelo esmpãrtill~ads, atravtv6s do componente 'lVotificador", que distribui os 

eventos para o grupo de desenvolvedores em questão. Cada evento pode ser filtrado por 

"Filtro", de acordo com regras pré-estabelecidas (por exemplo, um evento no qual 

determinado desenvolvedor já está ciente pode nãs ser apresentado a este). Eventos 

recebidos s%o clzissififrcados ("Classificador") e agrupados ("Agi-upador") segundo 

determinados critérios, sendo por fim apresentados aos desenvolvedores através do 

componente "Visualizador". 

3.4.4.1 - Sensor 

Dado que o modelo compariilhado sofre alteragão em seu estado, por 

manipulações realizadas em "Ferramenta de Modelagem", cabe ao componente 

"Sensor" capturar as inforrnaç6es de mudanças relativas a esta alteração de estado. Esta 

coleta de iriformações é realizada de forma passiva; à medida que determinada 

informação de mudança 6 gerada em "F'eiramenta de Modelagem", este componente 

repassa esta informação para "Sensoi-", pela interface "API de Extensão". Cabe ao 

componente 3ensor" transformar as informações de mudança identificadas em eventos 

do mecanismo M S .  Estes eventos são armazenados em "Espaço de Eventos" através 

da interface "Gravaçfio de Eventos". 

Vale ressaltar que o componente "Sensor" é o único componente da arquitetura 

do mecanismo &?XIS que depende de determinada ferramenta de modelagem. Isto 

ocorre porque cada ferramenta de modelagem (isto é, cada implementagão de 

"Ferramenta de Modelagem") pode prover interfaces de extensão ("'API de 

Extensãa") distintas. Este fato pode afetar o componente "Sensor", pois este depende 

desta interface de "Ferramenta de Modelagem". 

3.4.4.2 - Espaço de Eventos 

A informaçiio de que desenvolvedores estão (ou estiveram) interagindo sobre 

determinado modelo compartilhado deve ser registrada, para tornar possível distribuir 

eventos gerados na manipulação das cópias deste. O componente responsável por tratar 

essa informqão é "Espaço de Eventos". 

Este componente apresenta as seguintes funcionalidades: 

e3 amazenamento de eventos: Os eventos gerados por desmvolvedores 

que utilizam o mecanismo são persistidos por esse componente. Isto é 



feito para que seja possível fornecer, a um desenvolvedor novato na 

interqEo sobre o modelo compastilhado, um histórico de ações 

realizadas pelo gmpo. 

+:+ armazenmenta da infomaçãs de elericia de eventos: quando 

determimdo desenvolvedor informa, explicitamente, que conhece 

cletemiinâ$o evento, esta informação 6 armazenada em 'Xspaço de 

Eventos" através da interface "Gravação de Ciência de Eveinta-as". 

Quando este desenvolvedor voltar a interagir sobre o modelo 

compartilhado, o evento do qual está ciente pode não lhe ser apresentado. 

4+ repassar informação sobre novos eventos: a cada novo evento gerado e 

armazenado em "Espaço de Eventos", este componente deve identificar 

quais desenvolvedores devem receber este evento e repassá-lo ao 

componente que realiza a notificação de desenvolvedores sobre a 

existência deste. Esta idenhficação é feita com base na mformação de 

quais desenvolvedores estão registrados para receber eventos relativos a 

um modelo compartilhado. 

3.4.4.3 - Notificador 

O componente '?\Tstificador" tem como responsabilidade notificar às instâncias 

do mecanismo, atreladas aos deserivolvedores que interagem sobre um mesmo modelo 

compartilhado, sobre a existência de novos eventos armazenados em "'Espap de 

Eventos". Estas instancias do mecanismo atuam de forma passiva quanto ao tratamento 

de novos eventos, isto é, só realizam manipulações sobre este quando são estimuladas 

por '"Notificador". 

3.4.4.4 - Classificador 

Antes dos eventos serem repassados ao componente "FiltPo", esses podem ser 

classificados para apresentação. Essa classificqão é, por exemplo, o cálculo da 

relevância do novo evento recebido. Todos os eventos são (re)classificados para que 

novos valores sejam atribuídos e recebidos por determinado desenvolvedor. 

Sendo assim, o componente "Classificador" classifica todos os eventos 

recebidos por uma instância do mecanismo M S ,  associada a um desenvolvedor. Desta 

forma, propriedades podem ser estabelecidas a eventos, como por exemplo relevânciq e 

atualizadas ao passo que os eventos são criados. No mecanismo MAIS, apenas a 



informação de relevância 4 tratada por "Classificador"; a escolha de representar essa 

manipulqb, de -uma maneira mais gendrica, auxilia em fiaimas extensões do 

mecanismo. 

3,4.4.5 - Filtro 

Conforme o volume de eventos gerados, relacionados ã. determinado modelo 

compartilhado, aumente, pode ser desejável que estes sejam filtrados. Esta uItragem é 

realizada gelo componente "Fiitro", que realiza esta tarefa de acordo com regras pré- 

estabelecidas. A utilizaçb da informação de ciência de eventos, para realização de 

filtfagem de eventos, pode ser útil, pois é razoável que deterininado desenvolvedor não 

deseje visualuar determinado evento que já está ciente. 

Vale ressaltar que a filtragem de eventos no meeiuiismo M S  acontece no nível 

de agrupamento e apresentação de eventos; isto é feito para tornar possível classifícar os 

eventos levando em consideração todos os eventos gerados por todos os 

desenvolvedores do grupo. 

3A4.6 - Agrupador e Visnalizadar 

O componente "Agrupador?' organiza os eventos "recebidos" por determinado 

daenvolvedor, agrupando-os seguindo determinados criterios, estabelecidos no projeto 

do mecanismo MAIS. Estes critérios têm como base elementos relacionados a eventos, 

como por exemplo classes de um modelo compartilhado. 

É de responsabilidade do componente "Visuaiizado~*" apresentar eventos aos 

desenvolvedores. Este componente, geralmente, é construído baseado na plataforma em 

que o mecanismo está sendo projetado (por exemplo, sistemas de janelas, páginas 

HTML, dinâmicas, etc). 

3.5 - Csnsidera@%s sobre á Proposta 

Uma equipe de desenvolvimento de software, cujos membros necessitam 

interagir sobre um mesmo artefato, mas não estão disponíveis para interação em um 

mesmo local fisico e/ou em um mesmo instante de tempo, necessita ter apoio 

computaciona1 para realização desta tarefa. O artefato c o m p ~ a d o  de sofhvare, nesta 

situação, é manipulado atravds de cópias, pertencentes a cada participante da hteração. 

As contribuições releva~tes reokadas nessas cópias sãs, de tempos em tempos, 

unificadas, gerando urii estado global do artefato compartilhado, armazenado em um 
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3.5.1 - Comparação com Trabalhos Relacionados 

A Tabela 4 apresenta uma comparação das características encontradas nas 

abordagens apresentadas no capitulo anterior com as referentes ao mecanismo MAIS. 

Legenda: Presente Ausente 

Tabela 4 - Comparaçlo das Abordagens com MAIS 

Para comparar as abordagens pesquisadas com o mecanismo MAIS, não é 

suficiente apenas descrever se determinada característica (como por exemplo, ciência 

sobre informações de mudanga) está ou não presente nas abordagens ou no M S .  

Sendo assim, para diferenciar como determinada característica é encontrada nas 

abordagens (e no MS), foram criadas duas notações (e e i). Estas notaçi5es dividem 

as abordagens em subgrupos, de maneira a diferenciar como essas características foram 

implementadas. Abaixo serão apresentadas as características que apresentam essas 

diferenças, bem como a descrição das diferenças entre estas para cada característica. 

Interação Sincrona: é possível identificar, nas abordagens descritas na 

Tabela 4, que a interação sincrona pode ocorrer em visões do artefaio 

compartilhado (notqão e), isto é, o grupo de desenvolvedores interage em 

partes deste artefato, conhecendo apenas informações de mudanças relativas 



â estas partes. Existem abordagens em que é possível interagir e perceber 

n~dz&tnps de todo u &efhio compwiiifiado (notagão a). A proposta do 

mecanismo M4IS não está focada em intera@es shcronas, pois cada 

desenvolvedor interage sobre uma e6pia de um artefato compartifhado 

independentemente da interação simultânea de outros. Como a propaga~ão 

dos eventos gerados ocorre no momento em que estes st% mmazenados no 

espaço de eventos, sendo que este armazeriarnato é realizado a medida que 

mudanças de estado, de uma cópia do modelo compaftilliado, ocomarn, S 

possível afirriiar que o mecanismo M I S  trata o modo sínsrono de interação. 

*3 hteila@o Asíneioria: no modo asshcrono de intera@io, quando 

determinada informação de mudança é propagada para os desenvolvedores, 

estes podem estar interessados no estado, do elemento do modelo 

compartilhado atingido pela mudança, anterior e posteríor a esta. Esta 

ui-f~rmaqiio pode ser útil aos desenvolvedores para situá-los do contexto em 

que foi gerado o evento relativo a mudanp em questão. Desta maneirsl, 

podemos clas~ecu;, dentre a abordagens apresentada, interações 

assíncronas cujos eventos apresentam (notação i) ou não (notação e) 

iirifownq6es sobre os estados anterior e posterior dos elementos envolvidos. 

4 4  hteração Multi-Síncrona: neste modo de interação, como os eventos são 

produzidos com base no estado da cópia local do modelo compartilhado que 

o gerou. Sendo assim, a operação que resultou no evento, isto é, o conjunto 

de passos realizado por um desenvolvedor na ferramenta de manipulação do 

artefato compartilhado para alterar o estado este de forma a obter tal evento, 

pode (notação e) ou não (notação a) ser propagada junto ao evento, para por 

exemplo, ser aplicada ou não nas cópias dos demais desenvolvedores. 

*:+ Relevância de hfoianaçães: dentre as abordagens apresentadas, foi 

identifícado que o modo de atribuir-se relevância a informações de 

mudanças (eventos) pode ser definido no momento anterior ao suporte 

colaborativo em questão (notação e) ou durante o processo de interação 

sobre o artefato compartilhado (notação i). As abordagens que tratam o 

cálculo relevância nesta última forma o fazem baseadas no histórico de 

modificações (eventos) gerada pelos daenvolvedores. 

*:* Ciência de Moimações: foram identificadas duas níar~eims de se 

representar ciência de um determinado desenvolvedor sobre um evento, nas 



abordagem qresentadas; ( i )  os desemlvedores devem, explicitamente, 

q ~ m s a r  que desejam conhecer os eventos que delerminados estão cientes 

(notação m) ou (ii) a informação de ci6ncia de eventos é disponibilizada para 

todos os desenvolvedores do gupe  (notaqiiu m). 

É poslahel destacar como sontribuição do mecanismo lWfIS, em relação às 

demais abordagem, u fato de que se trata de unia proposta que obibm as iiifùmg6es de 

mudqas,  associadas a um modelo W esmpartilhads, de maneira implícita e não 

intrusiva. Devido à semântica fornecida gela nota@ío UML, 4 possível inter-relacionar 

as hIforrriaq6õs obtidas pelas manipulqões concorrentes no mecanismo MAIS, para 

inferir detesminados comportamentos de grupo de desenvolvedores em relqão à 

interação que participam. Analisando a Tabela 4, observa-se que estas casacterístisas se 

assemelham com as apresentadas na abordagem dacrita em (KOBYLINSKI eP al., 

2002). Vale ressaltar que este trabalho é apresentado em termos de requisitos. Esta 

abordagem nb 6 específica a iam tipo de artefats de software, nem descreve como as 

informações coletadas podem ser inter-relacionadas. 

A implernentagão do mecanismo MAIS, em que sãs defuiidos os elementos a 

serem moriitorados e os agsupamentos para apresentação de eventos, é necessária para 

por em prhtica as idbiias apresentadas ate agerq tentando obter indícios de quão útil o 

mecanismo pode ser em detesminadas situações. Cenários onde o mecanismo poderia 

ser aplicado necessitariam ser reproduzidos, além de reportas como se deu esta 

utilização. 



Capitulo 4 - Protótipo MAIS 

Este capítulo apresenta a implementaçi30 de um protátipo (da nome MM@ do 

mecmismo para apoio à parcq~&o MAfS, baseado ia atqüit&iirã prsposiã rics wpftdc) 

asitepior- A utilizagão deste protbhpo se dá ne contexto do ambiente ipd'sq S ~ Q E  

(ODYSSEY, 2004), onde os eventos são eoletdss, distribuídos e apresentados a 

desenvolvedores que hteragem sobre um mesmo modelo cornpmtill~do, 

O Odyssey Shtare é um ambiente cooperativo para desenvolvimento de 

componentes, que vem sendo d~envolvids por meio da combinação de técnicas como 

Desenvolvkmto Baseado em Goruponmta, Trabalho Cooperativo e Banco de Dados. 

Dentre os diversos artefatos que podem ser ddesenvalvidos par este ambiente, tanas 

alguns descritos pela linguagem Ui.45, com o diagama de casas de uso e modelo de 

classes. 

A pIatafosina Java (SUN, 22994~) foi utdkrzda para implementa~ão do protótipo. 

O idioma adotado no projeto e na codificação do protótipo foi s inglês, entrando em 

çowOrrnidade com o utilizado na te~dogiss  escolhida A rqresentagãa de diagramas de 

classes usadas neste capítulo está em confsmidade com a 7AML 1.4 (OMG, 2004b) 

descritos pela ferramenta Tcgethei. (BORLAND, 2004a). 

O protótipo W S  não foi concebido visando atender determuiado tipo de 

processo de desenvolvimento de sukware. Assume-se que o m d o  em que sua utilização 

comporá determll4do processo de software é definid~ pela organização onde está 

inserido. 

As seções desse capítulo estão organizadas da seguinte maneira: a Seção 4.2 

descreve como os componentes propostas na apquittmra apresentada no capátuh 

anterior foram implernentados. Cabe a Seção 4.3 apresentar os requisitos necessários ao 

protótipo para ser utilizado em conjunto com o ambiente Qdyssey Share, bem c o m  as 

modificações realizadas neste para tornar possível a utilização do protótipo. Um estudo 

de casos relativo a utilização do protótipo é descrito na Segão 4.4. A Seçb 4.5 

apresenta algumas ie;eomiderqões sobre o protótipo MAIS. 



Esta seção descreve como foram implementacfss, na pr~tBfips ; ~ g r e s m ~ d ~ ~  as 

ele~nentos da arquitetrrra do mecariismo &MIS, desaita BO cãpítrrto wterior. Ba-r tal, os 

demmtos são ãpesentados por categorias. A clmsificqão utilizada refere-se a 

elementos respur~sAveis pela: (i) coleta. de infsrmlu;ões de mudangas e geração de 

eventos; (ii) distibuição de eventos gerados para as estagães de trabalho dos 

desmvolvedsres; (iu) tratamento, agrupamento e apresmtagilo dos eventos p m  os 

desenvolvedores. 

4.2.1 - Coleta de Eventos 

A tarefa de obter informqeies de ms8ificag6es, de um modelo comp-du 

W, e transfslmh-las em eventos, cabe ao componmte "Swsor". Como essw 

Ulfomm~;ões são sb&idris de f o m  p a i %  dém da premissa de que s mecanismo MATS 

deve ser indepetide~ite de fermne~ita de rnanipul@o de modelos M, existe a 

necessidade de se desenvolver um dispusitivo adaptadoi; referente ao componente 

"fkr~~sr"), para que este possa dk a iHte-rface "API de Extensão" do çcsmpon& 

"Ferramenta de M~delagm?~.  Isto 6 necessário para que instâncias de "Sensor" sejam 

riatificadas pela ferramenta da modelagem utilizada sobre modificaqries ocorridas em 

cópias do modelo compartilhado e as convertam em eventos próprios do mecanismo. 

Desta forma., s mecanismo mantkm-se indepmdmte de deterninada f e m e n t a  de 

manipulação de modelos W. 

No ambiente Qdyssq Share, o dispositivo para s b i e n ~ b  de infsmqões de 

mudanças e transformação destas em eventos do yretátipa A&US respeita o prstocsls 

imposto pelo Semiço de Notificqão de Eventos do Odyssgy Skwe, descrito na seção 

43.2. Neste protbtipo, sabe a dwse MaisN~t~cntionTool, que implementa o padrão de 

projeto Adnper (GAMPVZ4 et al,, 19951, dese~npe&m o papel date dispositivo. Esta 

classe recebe not&ações desencadeadas por a ~ ã e s  sobre dematos de diversos tipos de 

artefato, representados no ambiente Qdyssey Share (Figura 12); apenas algumas aqões 

sobre deteminados elementos de modelos UML (mais precisamente, alguns elementos 

pertementes a modelos de classes) são contemplzt$õs neste protótipo. 

As sub-seções a seguir apresentam quais elementos de modelos I W  são 

msnitordos pdo protittipe, a l h  de descrever como eventos s5Io representados e c o m  

é realizada a geração de euentss, respectivamente. 



Figura 12 - Manipulação de Artefatos no Odyssey Share 

4.2.1.1 - Representaçso de Eventos no Protótipo 

No protótipo MAIS, os eventos relativos a mudanças em modelos 

compartilhados UML são representados através da combinação de urna ação sobre 

algum elemento do modelo em questão. A Figura 13 ilustra o modelo de classes que 

descreve esta representação: a classe Event representa uma ação realizada por 

determinado desenvolvedor que, associada a um elemento representado pela interface 

Element, formam a representação de eventos no protótipo M S .  Esta classe descreve 

qual desenvolvedor foi o responsável pela criaçgo do evento, a data de criação deste e 

seu grau de relevância. Este Úitimo é (re)defhido no momento em que determinado 

desenvolvedor é notificado sobre a existência de um novo evento. 

As ações implementadas neste protótipo são: (i) registro de usuários do 

mecanismo (Register); (ii) criação (Create), remoção (Delete) e atualização (Update) 

de elementos do modelo compartilhado. Quando ocorre alguma atualização, em 

determinado elemento do modelo compartilhado, as modificações são representadas 

através de instâncias da classe Change. Esta classe descreve qual propriedade do 

elemento representado na ação foi atingido por esta, representando o valor anterior e 

posterior a esta ação. 



Os elementos de modelos de classes, definidos nesse protbtipo são: (i) classes do 

modelo (Class); (ii) relacionamentos entre classes (Relationship); atributos de classes 

(Attribute); métodos de classes (Method). Cada elemento pode estar relacionado a um 

ou mais elementos do modelo; esta relação está associada com a pertinência de 

determinados elementos em outros. Por exemplo, o elemento Attribute está relacionado 

a um elemento Class, já que, necessariamente, um atributo deve pertencer a uma classe, 

em modelos W .  

A escolha das ações e elementos, que o protótipo deveria atender, não seguiu 

nenhum critério formal, que apresentasse indícios sobre quais opç6es eram mais 

apropriadas para utilização na implementação do mecanismo. Os elementos e agões 

descritos no protbtipo níWS foram selecionados através de observações sobre a 

manipulação de modelos de classes UML. Estas observações foram uma tentativa de 

inferir que ações e elementos de modelos de classes W ocorrem com mais frequência 

em manipulações destes. 

Vale destacar que o conjunto de elementos e ações do protótipo MATS é 

extensível. Além disso, a representação de elementos do modelo compartilhado (no 

caso, modelo de classes UML) difere da utilizada na implementação do Odyssey Share; 

desta forma, 6 possível manter independente a implementação do mecanismo da 

ferramenta onde este é utilizado. 

Figura 13 - Modelo de Eventos 



4.2.1.2 - Geraçlo de Eventos 

Os eventos utilizados no protótipo MAIS são gerados através de dispositivos 

adaptadores, criados para a utilização em determinada ferramenta de manipulação de 

modelos U.  No caso do ambiente Odyssey Share, a classe MaisNotijcationTool é 

responsável por essa tarefa. 

Na Figura 14, a classe MaisNotiJicationTool recebe notificações sobre 

mudanças, do ambiente Odyssey Share. Cabe a esta classe converter a representação dos 

elementos W, referentes à modificação, para a correspondente no protótipo M4IS. 

Por exemplo, no momento de criação de uma determinada classe no Odyssey Shme, o 

protótipo M S  é notificado, Nesta notificação, o protótipo obtém a referência da 

instância da classe NoClasse, representação interna de uma classe no ambiente, 

referente à classe que esth sendo criada. De posse dessa referência, a classe 

MaisNotiJicationTool obtém as informações relevantes ao protótipo, criando uma 

instância da classe Create, combinada com a classe Class. 

Gerado o evento (isto é, instanciada uma classe descendente de Event), este é 

repassado a classe MaisClient, que é a abstração utilizada para representar uma 

instância do protótipo M S  associada a um desenvolvedor. De posse do evento gerado, 

esta classe inicia o procedimento de distribuição deste para os demais desenvolvedores. 

SerlaIizable 
Create R 

Figura 14 - Geração de Eventos 



4.2.2 - Distribuição de Eventos 

Como visto no capítulo anterior, o processo de distribuição de eventos é 

realizado da seguinte maneira: dado que um evento é gerado, este é disponibilizado no 

espaço de eventos referente, que delega ao componente "Notificador" a tarefa de 

notificar os desenvolvedores registrados a receber eventos associados a determinado 

modelo compartilhado W .  Nesta notificação, o evento gerado é transmitido junto 

com a "mensagem" de notificação. 

A Figura 15 refere-se ao modelo de classes do protótipo M S  relativo à 

distribuição de eventos, onde é possível observar as classes ChannelAccessor e 

Channel. Estas abstrações foram concebidas para manter independente a implementação 

do protótipo M S  com a referente ao componente "Espaço de Eventos". A classe 

Channel representa a porção de "Espaço de Eventos" destinada ao armazenamento de 

eventos de um modelo compartilhado W. ChanneMcessor representa o ponto de 

interação entre Channel e o resto da aplicação. A interação com "Espaço de Eventos" é 

realizada por intermédio de urna especializa@ío de Channel (no caso, MaisChannel). 

Essas classes foram concebidas de maneira a permitir que outras aplicações do Odyssey 

Share possam reutilizar esta infraestmtura de espaço de eventos; cada aplicação 

especializa a classe Channel conforme o tipo de objeto que deseja armazenar em 

"Espaço de Eventos". Por exemplo, não necessariamente uma aplicaçiio, no contexto do 

ambiente Odyssey Share, deseja usar como abstração de eventos objetos da classe 

Event. 

Figura 15 - Modelo de Distribuição de Eventos 



4.2.2,f - Envio de Novos Eventos 

Dada que urrinom m t o  6 gerado e repassade a MzisC?ieni, esta classe realiza 

o envio desse para "Espaço de Eventos" atravks da classe MaisSepzder, como 

apresentado na Figura 15. Esta classe eaivia a evento para Cha~~neU~;cessor, que 

identifica qiid insthcia de ChanneE deve ser utilizada (no caso, Mais~hwnnel) e realiza 

os procedimentos para mnmená-lo em "Espãcyo de Eventos". 

4.2.2.2 - Notificação sobre Zventos 

Para ser noiifieada, uma instância de McdisCIienb deve ser registrada em "Espaço 

de Eventos" para tal. Este registro @; redkado atravhs da chamada, por uma instância de 

McaisClient, do método ChannelAccessor.registerQ. 

Como este componente deve ser projetado visando atender outras aplicqões da 

Odyssey Share, o mecanismo de notificaçils deve ser gmkico quanto a que tipo de 

componente; que deve no&eãr, G o  sendo dependente de Jguma implementação em 

específico (por es~emylo, A4aisClient). Sendo assim, a. iblternakva adotada, no protótipo, 

baseia-se na implementação de uili dispositivo adaptador, málogo ao adotado na 

utilizqb do Serviço de Nstifícaqilo de Eventos do Odyssey Share, que atenda as 

exig6n~ia.s impostas por "Espaço de Eventos", para ser notincado. 

Besta formq foi implemmtada a classe M~isEventliízndler (conforme visto na 

Figura 15), que funciona como um Wrapper (GAMMA et ai., 1995) da classe 

MaisClimt para receber notincaç6es de "Memória. Csmpartilhadayy. A associação mtre 

MaisClzknt e MaisEvmtHandEev 6 realizada no momento em que o procedimento de 

registro de detemiindo desenvolvedor em "Espago de Eventos" é realizado. No caso, 

uma instância de MaisEventHandZer é armazenada neste componente, para ser 

notificada quando um novo evento (isto é, instâncias da classe Event) for m~azmado  

em "Espaço de Eventos". 

4.2.2.3 - Recepção de Eventos 

No protótipo M S ,  eventos si%o recebidos por MsaisCkrat, para serem 

classificados, filtrados (caso isso seja necessário) e repassados a componentes de 

agrupamento e visudilização, em dois momentos distintos : (i) quando um desenvolvedor 

é registrado em "Espaço de Eventos" e (C) a cada novo evento gerado. Os eventos, neste 

caso, são repassados um a um para MuisCbienf. Dado que MaisC2iena' recebe eventos 

individudmente, o procedimento, nas duas situações apresentadas, é o mesmo: todos os 



eventos já recebidos gda kstaficia de MaisCljent podem ser dassihidos por classes 

que implemmtam o componente "Classificador". 

No momento que urna inâtfincizí de MaisEwnfHayzdler é regseda em "Espago 

de Eventos", esta faz -ma reqiiisiqiio a esse componente (Y<R C~QER&CESSUF], para 

obter todos os ev%titos d~sgorúveis, rela~onados a manipulaç~es sobre determinado 

modelo LEGL ~ornpxtrlkado (isto é, om um deterIlunãdo Chame& Cl~annelAsessor 

retoma os eventos com uma "marcação" individual, informando se o desmvol~edor~ 

associado A instheia de A4aHsClimt em cpestilo, está ou figo ciente destes. Esta 

infoprna~b de siPnsia é disponibilizada da seguinte forma: quando dgum 

daenvolvedar informa ao protbtips MAIS que esth ciente sobre a existência de 

determinado evento (detdhes deste pracedimmto na seçãa 4.2.3. uma instância da 

classe Aware é criada (ou obtida de "Espaço de Eventos", no caso em que este 

d~xeavolvedor já td_-r. rstilizado este procedimento, para outros eventos, anteriormente), 

represaitando os eventos que o desmivolvedor em questão já esth ciente, Instâncias da 

classe Aware são armazenadas em "Espaço de Eventos", de onde são consultadas para a 

reaizqâo de flixagem de eventos. 

Quando um novo evento é gerado, as instâncias de MaisEventHandler, 

armamada em "Esgago de Eventos", são notificadas sobre este acontecimento. Esta 

classe repassa o evento recebido em conjunto com a notificagão para MaisClzenf, que 

dispam o processo para reclassifícação de todos os eventos já recebidos 

(comportamento do componente "Classificador"). No protótipo M S ,  esta classificação 

está associada apenas ao cálculo de relevâaicia de eventos, que 6 realizado gela dasse 

MaisRelevance. 

Após o processo de classificação, MaisCljenb repassa, para as classes de 

agmpmento e visualiaagão, agem os eventos que o desenv~lvedor relacionado a esta 

dasse não está ciente (coi~~gortameiitQ do componente "Filtro"). Q n ~ v o  evento 

recebido é repassado a classes que realizam agrupamento e visualiz~ão de eventos. 

Desisi foma, a classe MaisEvenbLisberaer inicia a realização desses passos. Esta classe 

foi concebida para tornar independente os processos de agrupamento e apresentação de 

eventos de processo de distribuição destes, funcionarido como um adaptador entre esses. 

4.2.2.4 - Espaço de Eventos 

A implemeiitaçb do componente "Espags de Eventss" é baseada no mnceito de 

espaqo de tupliis (CBRRTERO e GEJXmER, 1989), advit~do da área de Inteligência 



Artiticial para tratar processos distribuídos. Em linhas gerais, este conceito representa 

um repositório central de armazenarnento de objetos, que contêm algum tipo de 

computação especifica, podendo ser lidos, escritos e retirados por dois ou mais 

processos distribuídos, em uma rede de comunicação, conforme apresentado pela Figura 

16. Esta representação para "Espaço de Eventos" foi escoíhida, em detrimento de outras 

pesquisadas na literatura, pois oferece urna maneira simples de comunicação entre 

processos distribuidos, uma característica fundamental do protótipo. 

Figura 16 - Espaço de Tuplas -Adaptado de (SUN, 2004d) 

A tecnologia Javaspaces (SUN, 20046) foi utilizada, no protótipo M S ,  para 

representar o espaço de tuplas. Esta tecnologia define uma API para programação 

baseada em espaços de tuplas na plataforma Java. Esta tecnologia irnplementa o 

comportamento do componente 'Notificador", isto é, permite que quando determinado 

objeto (no caso, um evento) for escrito no espaço de tuplas, sejam notificados outros 

objetos (no caso, abstrações de desenvolvedores). A implementação dessa API utilizada 

no protótipo foi o Gigaspaces (GIGASPACES, 2004). 

4.2.3 - Apresentaçiio de Eventos 

Na arquitetura proposta para o mecanismo M S ,  os eventos devem ser 

agrupados, seguindo alguns critérios pré-estabelecidos, antes de serem apresentados aos 

desenvolvedores, para evitar sobrecarga de Iliformação e tentar acelerar a identificação 

de eventos relevantes a esses. Os componentes "Agrupador" e "Visualizador", 

responsáveis pelo agrupamento e apresentação de eventos, respectivamente, foram 

implementados, no protótipo M S ,  utilizando classes Java Foundation (Swing) (SUN, 

2004b). 





Figura 17 - Modelo de Apresentação de Eventos 

A próxima sub-seção descreve como os eventos são visualizados por 

desenvolvedores que utilizam o protótipo M S ,  fornecendo mais detalhes relacionados 

ao agrupamento desses. 

4.2.3.1 - Visualização de Eventos em MAIS 

No protótipo M S ,  os eventos são visualizados de forma textual, conforme 

apresentado na Figura 18. Nessa descriç%o, são informados: (i) qual a ação que gerou o 

evento, (ii) qual tipo de elemento envolvido na ação, (iii) o nome do elemento 

envolvido, (iv) o desenvolvedor que realizou a ação sobre o modelo Uí4Z 

compartilhado e (v) a data de geração do evento. 

Os eventos são dispostos em duas listas para visualização; a lista da esquerda 

contém os eventos gerados pelo desenvolvedor corrente, enquanto a referente à direita 

agrupa os eventos gerados pelos demais usuários. Cada lista de eventos pode ser 

visualizada através da perspectiva de determinado agrupamento. As "abas" associadas 

às listas representam, cada uma, wn tipo diferente de agrupamento de eventos. 

L* Creaie Clais a M w d  Vlew P ~ S S O ~ W  E v a i  - L v e s  - Sun N I ( / /  & Cioale Class Oruciural Vlew PessoeFIsIca' Eveni . Mangan - Sur 
1 Create Class 'Si~ciural Vlaw.PessoaJvrldica' EverR - Lopas - Çun -* Create Uass 'Structurai Vlew PessoaJurldba' EveM - Mangan - S J!! 
!I! LU Creaie Relaiíonsldo 'Strudural ViawPessos - Sirudural v k w . ~ e s d ! 1 1  I-% Creaie Relatlmshio 'Strudwal ViswPassoa - SiructuralView.Per '11 

Figura 18 - Visuãiizagão de Eventos 
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Em determinadas situações, pode ser interessante que os desenvolvedores 

queiram saber detalhes sobre determinado evento. Isto se toma mais comum quando o 

evento é referente a uma ação de atualização. Assim, o protótipo MUS permite que 

desenvolvedores Msualizem detalhes referentes a um determinado evento, conforme 

apresentado na Figura 19. Neste exemplo, o evento a ser detalhado refere-se a uma 

atualização, realizada pelo desenvolvedor "Mangan", em propriedades da classe 

"Venda", contida em um modelo de classes do ambiente Odyssey Share. Além das 

informaç6es apresentadas na visualização do evento na lista de eventos, são informados 

os nomes das propriedades alteradas e os valores anteriores e posteriores à atualização. 

Figura 19 -Detalhes sobre Eventos 

A Figura 20 descreve com 6 realizado o procedimento de ciência de eventos: 

quando um desenvolvedor desejar informar, ao protótipo MAIS, que está ciente sobre a 

ocorrência de determinado evento, esse deve, ao clicar com o botão direito do mouse 

sobre o evento, selecionar a opção 'fl'm Aware". Desta forma, o evento em questão não 

mais será apresentado para esse desenvolvedor. 



Figura 20 - Ciência de Eventos 

A Figura 21 apresenta como obtém-se a informação de quem está ciente sobre 

determinado evento. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o evento, o 

desenvolvedor deve selecionar a opção " Who is Aware?". Feito isso, é apresentada uma 

lista de desenvolvedores que estão cientes da ocorrência do evento selecionado. 

Figura 21 - Informação sobre Ciência 

4.2.3.1.1 - Visualiza~ão por Tipo de Agrupamento 

Esta seção apresenta como eventos são visualizados pelos desenvolvedores, 

envolvidos na modelagem concorrente de um modelo de classes compartilhado, de 

acordo com os agrupamentos implementados no protótipo MAIS. A Figura 22 apresenta 

um modelo de classes UML compartilhado, descrito no ambiente Odyssey Share. Este 

modelo representa o estado global do artefato em questão, contemplando as 

contribuições dos desenvolvedores "Lopes" e "Mangan". 



Figura 22 - Modelo de Classes Utilizada para Agrupamentos 

O agrupamento por classes, descrito pela Figura 23, apresenta os eventos 

gerados na perspectiva das classes que estes atingem. Eventos relativos a propriedades 

de uma classe, seus atributos, métodos e relacionamentos são agrupados por esta. No 

caso de relacionamentos entre classes, os eventos relativos a estes são agrupados, neste 

caso, de acordo com a classe definida como origem do relacionamento. No exemplo, 

eventos associados ao relacionamento entre "Pessoa" e "PessoaFisica" são agrupados, 

neste caso, pela classe "Pessoa". Na Figura 23, é possível perceber que o 

desenvolvedor "Lopes" não modelou, em sua cópia local, as classes "Venda" e 

"Produto", criadas por "Mangari". Esta informação é inferida pois não existem eventos 

agrupados pelas classes "Venda" e "Produto" na lista de eventos do usuário 'Zopes" 

(lista situada h esquerda, já que a figura representa uma instância do protótipo usada por 

"Lopesy'), isto é, este usuário não criou estas classes em sua cópia local. 

aI VlswPrPrPduto' Event - Mangan - Sun 

Figura 23 - Agrupamento por Classe 

65 



Eventos agrupados por desenvolvedores (usuários) são apresentados na Figura 

24. Esta forma de visualização permite que sejam analisadas e avaliadas as 

contribuições realizadas por "Lopes" e "Mangad' nas cópias do modelo de classes 

compartilhado, bem como fornece um indicador do volume de contribuiçties individuais 

realizadas. 

Figura 24 - Agrupamento por Usuhrio 

Dado que é atribuído, a cada novo evento gerado, um valor de relevância para 

cada evento já recebido por um desenvolvedor, os eventos podem ser agrupados por 

esse valor. A Figura 25 apresenta este tipo de agrupamento: os eventos são agrupados 

em quatro faixas de valor de relevância (0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%). Os 

valores de relevância são calculados com base nos eventos gerados pelo desenvolvedor 

corrente. Por exemplo, na Figura 25, é possível observar, na lista de eventos gerados 

pelos outros desenvolvedores (lista à direita), que eventos relativos a classe "Produto" 

estão agrupados na faixa de 045% de valor de relevância, para o desenvolvedor 

"Lopes". Mais precisamente, esses eventos têm valor de relevância igual a zero para 

"Lopes') pois este desenvolvedor ainda não interagiu sobre a classe "Produto". 

Figura 25 - Agrupamento por Relevância 

Uma tentativa de obter informações através do relacionamento entre classes é 

apresentada no agrupamento por proximidade. Na visualização desse agrupamento, 



apresentada na Figura 26, são explorados os relacionamentos estruturais entre classes. 

Para cada classe criada, são agrupados eventos de acordo com as classes que se 

relacionam com esta, na perspectiva do desenvolvedor corrente ou dos outros 

desenvolvedores. Na Figura 26, é possível verificar, na lista de eventos do 

desenvolvedor "Lopes", que a classe "PessoaJ~ridica'~ estti relacionada com a classe 

"Pessoa", listando os eventos desta. Na lista dos demais desenvolvedores, observa-se 

que algum desenvolvedor (no caso, "Mangan") relacionou a classe "Produto" com a 

classe "Venda". 

Neste tipo de agrupamento, apenas são consideradas as classes que se 

relacionam diretamente uma com as outras. Este critério foi adotado para evitar que os 

desenvolvedores fiquem sobrecarregados com informações. Por exemplo, se o modelo 

de classes compartilhado representa uma árvore (cujos nós são descritos pelas classes), 

o agrupamento por proximidade perde a utilidade, já que todos os eventos seriam 

apresentados em cada grupo. 

Figura 26 - Agrupamento por Proximidade 

4.3 - Adaptaçilo do Protótipo ao Odyssey Share 

Para utilizar o protótipo MAIS, em conjunto com o ambiente Odyssey Share, foi 

necessário contemplar, em seu desenvolvimento, algumas atividades para tomar isto 

possível. Dentre as funcionalidades apresentadas, relativas ao mecanismo MAIS, duas 

em especial merecem destaque, para que fosse possível a utilização deste em conjunto 

com alguma ferramenta de manipulação de artefatos UkíL (no caso, o ambiente Odyssey 

Share): seu uso independer de alguma ferramenta especifica e sua atuação de forma 

passiva na coleta de eventos. As próximas sub-seç6es apresentam mecanismos que 

foram utilizados e desenvolvidos para atender estas necessidades. 



4.3.1 - Carga Dinâmica de Componentes 

A utilização de ferramentas dentro do contexto do ambiente Odyssey Share é 

realizada por um mecanismo chamado carga dinâmica de componentes (MURTA et 

al., 2Q04). Neste procedimento, ferramentas desenvolvidas fora do contexto do 

ambiente Odyssey Share são descarregadas, de um servidor onde estão armazenadas, e 

instaladas em tempo de execuçtio. Desta forma, cada instância do ambiente possui uma 

lista atualizada de todos os módulos disponíveis para instalação. 

Em linhas gerais, para tornar possível a utilização do protótipo MAIS no 

ambiente Odyssey Share, foram necessárias as seguintes adaptações: 

*:e A interação entre o ambiente Odyssey Share e as ferramentas instaladas 6 

feita através de classes, empacotada junto com o protbtipo, que 

implementam a itlterface Tool. Desta forma, foi necessário criar uma 

classe deste tipo no protótipo MAIS, que basicamente oferece, ao 

ambiente Odyssey Share, alguns tipos de menus de opção, utilizados na 

interação com os usuários deste. 

*:* O empacotamento do protótipo M S  foi realizado através de arquivos 

Java Archive (JAR) (SUN, 2004a). O arquivo MANIFEST.MF do 

arquivo JAR referente ao W S  deve conter, no valor da propriedade 

Tool-Class, o nome da classe que implementa a interface Tool nesta 

ferramenta. A Figura 27 representa um exemplo de arquivo 

MANIFEST.MF com as características apresentadas. 

Manifest-Versiori: -1. O 
Ant-Veriion: Apaohs Bnt 1.5 .A 
Crnatsd-By: 1.4.2-01-b06 ( S m  Mioroicymtcmi iria.) 
Main-Clase: hr .u$%j .cos.lens.odyosey.tooli.mai~.Mais 
Tool-Glaaiic: bz.ufrj .coe.lens.odyssey.tools.mais.MaisTool 
Notifiaation-Class: hr.ufrj .cas.lenr.o~yssey,toolsi.mais.MaisNotificationT~u~ 
Clase-Path: jini-"sara. jar mahalo-di. jar outrigger-dl. j ar 

JSpaoss.jer jini-sxt. jar rsggie-dl.jer fog4-j-1.2.8. jar 

Figura 27 - Arquivo MANTFEST.MF 

4.3.2 - SewClço de Notificação de Eventos 

Para que a coleta de eventos fosse realizada de forma passiva, o ambiente 

Odyssey Share precisava prover meios de notificar ferramentas, instaladas através do 

mecanismo de carga dinâmica, sobre alterações em modelos W. Essas notificaçbes 

deviam fornecer as informações necessárias para atender ferramentas como o M, 



relacionadas a quem realizou a ação no modelo UkiZ compartilhado que gerou 

determinado evento, onde, quando e o que foi realizado. 

Entretanto, esta funcionalidade não se encontrava disponível no ambiente 

Odyssey Share. Desta forma, foi necessária a concepção de um serviço que visasse 

atender a necessidade de notificação sobre mudanças ocorridas na manipulação, no 

ambiente, de determinado artefato de software. Este serviço tinha como premissa: (i) ser 

genérico, para atender não apenas ao protótipo A44IS, mas a qualquer ferramenta que 

tenha interesse em explorar esse tipo de informação; (ii) notificar a todas as ferramentas 

que o utilizam sobre o estado dos elementos envolvidos na ação que gerou determinado 

evento. 

Sendo assim, foi desenvolvido o Serviço de Notificação de Eventos do 

ambiente Odyssey Share, que captura eventos realizados por determinado usuário deste 

sobre algum artefato, Somando ferramentas interessadas sobre a ocorrência e os 

estados dos elementos associados a estas ações. Este serviço é uma extensão do 

mecanismo de carga dinâmica já oferecido pelo ambiente Odyssey Share. 

4.3.2.1 - Visão Geral da Solução 

Nesta seção é apresentada, em linhas gerais, a implementação do Serviço de 

Notificação de Eventos do Odyssey Share. As classes envolvidas são apresentadas na 

Figura 28. 

Figura 28 - Serviço de NotificaçSLo de Eventos 

No momento em que um módulo é carregado dinamicamente no Odyssey Share, 

é verificado se este está configurado para ser notificado sobre eventos. Esta verificação 

é feita obtendo o valor do atributo Notijication-Class do arquivo MANIFEST,MF do 



módulo. Este atributo refere-se ao nome da classe do módulo que deve ser notificada 

quando determinado evento ocorrer. Esta classe implementa a interface 

Noti~cationTool. Na Figura 28, é possível observar que a classe MaisNoíi$cationTooZ 

refere-se ao módulo M S 9  descrevendo m&oders que representam os eventos referentes 

ao Serviço de Noiifieaqb de Eventos. Por exemplo, o método 

NofiJàcationTool.editQssocza~onEvent(La'&4ssocH'acao ol&ig, LigAssoczacao newlig) 

está associado ao evento de edição de associação. Neste exemplo, os par&~netros oldLig 

e newlig são da classe LigAssociacao, que no Odyssey Share representa o 

relacionamento de associação entre classes descrito na W. 

A classe EventNoáiJicatio~anager, que irnplementa o padrão de projeto 

Singleton (GAMMA et al., 1995), dispara as notificações para os módulos cadastrados 

a receber notificação de eventos. Nos pontos do código fonte do Odyssey Share, onde 

uma dada ação sobre um elemento ocorre, é chamada a operação correspondente em 

Even tNo hj?cationManager. 

Este serviço é baseado no padrão de projeto Observer (GAMMA et al., 1995); 

quando se obtém o valor do atributo Noti;fication-Class, a classe descrita por este valor é 

instanciada e associada a EventNoáiJtcationManager. Assim, todo evento gerado pelo 

serviço é "repassado" a todos os módulos associados. 

4.4 - Estudo Qualitativ~ de Utiliza~ão do Prot6tipo 

O protótipo M S  se apresenta como um ferramenta1 que permite que membros 

de uma equipe recebam inforrnagões sobre a evolução de um modelo compartilhado 

durante a edição concorrente de suas cópias. Estas i n f o r m q 6 ~  de mudanças 

(informações para percep~ão) são imporíantes para que seja possível gera um estado 

consistente do modelo, resultado da união das contribuições individuais, em uma 

tentativa de se diminuir o volume de retrabaho posterior. 

Como o conceito de percepção está associado a um estado mental de 

determinado indivíduo (SOHLENKAMP, 1998), é desejável observar a utilizaqão do 

protbtipo M S ,  para obter informações que possam indicar o quão aplicável é esta 

solução em determinado cenásio. Novos requisitos, bem como deficiências, são 

passíveis de ser identificados neste processo de utilização do protótipo. 

Esta seção apresenta um estudo, de foco qualitativo, realizado sobre a utilizagão 

do protótipo M S ,  na atividade de modelagem concorrente. No hnaI desta seção, é 

apresentada uma discussão do que foi observado durante a realização do mesmo. 



44.4 - b m i s â a s  para Utilização do Protátipo MAIS 

Pressupõe-se, na utilização do protótipo MAIS, que todos os desenvolvedores 

estão trabalhando sobre uma mesma versão do modelo cornpartihado. Não 6 &finalidade 

do protótipo fornecer mecanismos para se estabelecer uma cópia consistente do modelo 

compartihdo, que contemple as contribuições geradas por cada desenvolvedor. Este 

apenas provê informações que permitam que desenvolvedores manipulem suas cópias 

do artefato com base nas altera~ões dos demais, sendo esta versão gerada com a 

utilização de ferramental apropriado (por exemplo, um sistema de controle de versões). 

Todos os usuários do protótipo M S  possuem o mesmo papel (desenvolvedor). 

Não existe um papel de coordenadorlmoderador do processo de modelagem 

concorrente. Conflitos entre os participantes são resolvidos utilizando protocolos 

sociais, com o apoio de ferramentas de comunicação como, por exemplo, NetMeeting 

(MIelROSOFT, 2004b) e ICQ (ICQ, 2004). 

4.42 - Planejamento 

O uso do protótipo MAIS se concentrq principalmente, na etapa de convergência 

das cópias do modelo compartilhado em uma cópia consistente, armazenada em iim 

repositófio central. Esta convergencia é realizada com base na fusão e adaptqão das 

m u d q a s  realizadas pelos desenvolvedores nessas cópias. Como as adaptações podem 

ser custosas com relação a tempo e esforço, já que esse grupo de desenvolvedores pode 

estar interagindo nas cópias do modelo compartilhado de forma isolada, é interessante 

antever possíveis adaptações. Para isso, é necessário que cada desenvolvedor conheça as 

mudanças realizadas pelos demais. Uma das formas de se conhecer essas mudaqas é 

comparar o que há de diferente em duas cópias do modelo compartilhado. 

Sendo assim, o estudo em questão tem como hipótese a redução do tempo na 

identiÍicaçZío de Jterqões entre versões evolutivas subseqüentes do modelo 

compartilhado, al6m do incremento da percepção de alterações encontradas por cada 

desenvolvedor. Este estudo visa obter também informações subjetivas quanto 

utilização do protótipo, como satisfação dos participantes no uso deste. 

A definição dos objetivos deste estudo é descrito pela estrutura a seguir, 

apresentada em (TFBAVASSOS, GUROV, AMARAL, 2002): 

Analisar o mecanismo MAIS em uma atividade que envolve a revisão 

informal de um documento em relqão a alteraç6es realizadas em um modelo 

relacionado. 



Com o propósito de caracterizar a utilidade do mecanismo, referente a 

satisfação dos iisuários na utilização e aplicabilidade na tarefa. 

Com respeito a satisfação em decorrência do ganho de rapidez e eficiência 

na realização da atividade de modelagem, 

No ponto de vista do desenvolvedor 

No ccontexte do ambiente Odyssey Share. 

4.4.3 - Participantes 

Para a realização deste estudo, foram convidados quatro voluntários. Dois são 

alunos do curso de ciência da computqão da Universidade Federal do Rio de hngrk6. 

Os outros dois são alunos do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, da 

Coordenagiio dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia. 

Os quatro voluntários possuem alguma experiência anterior em modehgem de 

software e no uso do ambiente Odyssey Share. Porém, nenhum destes possui 

experiência no uso do protótipo W S .  

Os instrumentos usados na execução do estudo foram adaptados do 

planejamento proposto em (MANGAN ai., 200%): 

4 3  Um termo de compromisso assinado. 

*:* Bois question&ios, para serem preenchidos pelos participantes. 

*:* Um documento descrevendo a tarefa. 

*:e Gravação da realizaçb da tarefa, por cada participante, em vídeo. 

Todos os quatro vsluntitrios utilizaram a versão 1.1 .O do ambiente Odyssey 

Share. Dois voluntários foram selecionados para utilizas esta versgo do ambiente 

combinada com a versão 1.1 .O do protótipo H S .  

4.44 - Procedimento 

O procedimento adotado para execução aio estudo é resumido pelos passos a 

seguir Listados. A ordem de exeçtlçb destes é definida pela ordem de apresentação dos 

mesmos. 

Assinatura do temo de compromisso por cada participante. 

*3 Preenchimento do questionário de casacterizá@o de participante. 

O Leitwa, por parte de cada participante, da descrição da tarefa. 



*:* ExplicãçZio oral sobre o uso do protótipo e do Odyssey Share (caso 

necessáno). 

*:+ Teste de gravação de vídeo. 

O Realização da tarefa e gravqão desta. 

O Preenchimento do questionário sobre a execuqão da tarefa 

A tarefa contemplada neste estudo consiste na identificaçb, pelos participantes, 

das modificações realizadas entre duas versões de um modelo de classes. O documento 

que descreve a tarefa apresenta uma breve descrição sobre os elementos constituintes 

deste modelo, derivado do modelo de classes que descreve a representação de eventos 

no protótipo M S .  

Os participantes deste estudo são organizados em dois grupos, quanto a 

realização da tarefa proposta: (i) os que uhíizaram o protótipo para identificar as 

mudmqas e (i) os que não o utilizaram Foram fornecidas, para cada participante, as 

cópias do modelo de classes referentes as versões anterior e posterior deste. As 

modificações sobre o modelo de classes em questão foram realizadas no prbprio 

ambiente Cbdyssey S h r e  e registradas pelo protótipo MATS. Esse histórico de eventos 

foi persistido, pois seria utilizado na realização da tarefa com o protótipo. 

As sessões de utilizaeo d~ protótipo foram individuais. Cada participante leu as 

instruções apresentadas no documento de descrição da tarefa, além de explicações orais 

sobre a finalidade do protótipo (para aqueles que o utilizaram). Explicagões sobre a 

utilização do ambiente Odyssey Share não foram necessafim, devido a experiência de 

lodos os participantes na utilizaqb deste. Os participantes que utilizaram o protótipo 

M S  o fizeram como se fossem desenvolvedores, que estariam manipulando 

concorrentemente o modelo de classes em questão. Desta forma, foi possível observar 

as mudanças realizadas que derivaram a versão anterior do modelo na posterior deste, 

registradas na forma de eventos. 

Conforme as mudanças eram identificadas, estas eram reportadas em uma secão 

do documento de descrição da tarefa. Estas modificações foram descritas na forma de 

texto livre. 

4.4.6 - Resultados 

Basicamente, os participantes se mostraram nivelados quanto a experiências 

anteriores relacionada à modelagem concorrate de artefatos decritos pela notaqão 



U M ,  e utilização de aplicações colaborativas. Esta informação foi inferida pelo 

preenchimento do questionásio de caracterização de participante. 

A Tabela 5 apresenta as informações observadas na realização do estudo. Foram 

totalizadas 19 (dezenove) mudanças entre as versões do modelo, referente B tarefa em 

questão. 

Dentre as questões respondidas pelos participantes, através do preenchimento do 

questioniirio de realização de tarefh firam emitidas as seguhtes opiniões, quanto ao 

ferramental oferecido: realização da tarefa com (i) eficiência e (ii) rapidez, (iii) 

possibilidade de determinado participante ter rapidamente aumento de produtividade, 

devido à utilização deste ferramental, e (iv) a satisfaçlo na utilização deste ferramental. 

Para expressar as opiniões dos participantes sobre estas afirmações, s b  usados valores 

definidos em um intervalo de cinco valores, onde 1 representa discordar totalmente e 5 

concordar plenamente. 

Tabela 5 -Dados Obtidos no Estudo 

O participante 2 relatou que, tomando como base o ferramental oferecido a este 

para realização da tarefa, fica muito diflcil comparar as duas versões do modelo, mesmo 

quando se tem um número pequeno de classes envolvidas. Este participante também 

informou que nem todas as informagões de mudanças eram visíveis pelos diagramas, o 



que fez com que este tivesse que editar cada elemento do modelo para visualizar suas 

propriedades, com a finalidade de observar se houveram ou não modificações. 

Já o participante 4 relatou que, para modelos de classe muito pequenos, a 

procura visual das diferenças pode ser simples e eficiente. Contudo, este pat%icipmte se 

sentiu inseguro ao realizar a tarefa de identificação de mudanças, devido a ausência de 

um ferramentd próprio para tal. Este participante IlSormou que a observilção visual das 

modificações não é segura quanto a identificação destas. 

Apesar do participante 1 ter levado mais tempo que o participante 2 para 

identificar as mudanças, o primeiro as descreveu em um nível de detalhe maior do que o 

segundo. Aíém disso, o participante 1 relatou que, além de observar os eventos no 

protótipo M S ,  verificava se as modificações que este apresentava estavam condizentes 

com as versões do modelo de classes utilizado na tarefa. Este participante informou que, 

com o uso do prottdipo M S ,  foi fácil a identificação das mudanps ocorridas em cada 

elemento do modelo, principalmente aquelas que não eram aparentemente visíveis (isto 

é, mudanças que não eram possíveis de se identincar apenas comparando visualmente 

os diagramas referentes às versões do modelo) . 

Porém, o participante 1 relatou que, apesar de ser possível identificar, no 

protótipo MAS, a ocorrihcia de determinada mudança, existem casos que essa 

informação não descreve os detalhes dessas alterações (por exemplo, em uma mudança 

de assinatura de um determinado método, a versão atual do protótipo hX4IS apenas 

informa que este método mudou, nãs oferecendo informações sobre o que mudou). 

Além disso, este participante sugeriu que os detalhes referentes à determinado evento 

fossem apresentados ao clicar com o botão direito do mouse. 

Por fim, o participante 3 informou que não utilizou, de maneira efetiva, o 

protótipo MAIS para a realização da tarefa, realizando um trabalho de "garimpo" das 

modifica~ões. Em suma, este participante realizou a tarefa como se não possuísse o 

suporte do protótipo. A justificativa para este fato, segundo este participante, foi a 

ausência de uma descrição mais detalhada de informa@es sobre o protótipo. Aldm 

disto, este participante relatou que o treinamento na utilização do protótipo deveria ser 

realizado antes da execução do estudo, já que, na visão deste, o tempo despendido para 

essa atividade foi insuficiente. 

De posse das informações geradas pela reatização do estudo, é possível 

identificar que o planejamento deste necessita de melhorias. A conÍígura@o do 

ferramental para execução do estudo foi problemática, ficando dependente de certos 



recursos computacionais do ambiente de execução destes. A realização do estudo com 

os quatro participantes demonstrou oportunidades de melhorias no planejhqento deste e 

no protótipo M S .  Apesar do número de participantes envolvidos neste estudo não ser 

estatisticamente relevante9 foi possível obter um panorama inici-ial sobre os pontos 

positivos e negativos do protótipo, destacados no processo de utilização. 

4.4.7 - Conclusões 

Na execução deste estudo, foi observado que uma ferramenta como o protótipo 

MATS é útil na identScação de mudanças entre duas versões de um moddo, dado o 

relato da dificuldade de realização da tarefa sem ele. Observou-se também que os 

participãsites, que rião utilizaram o protótipo W S 3  gostariam de ter um ferramental 

para apoio a realização da tarefa estipulada. Porém, foi identificado que o protótipo, em 

certas situa~ões, deveria prover um maior nível de detdhe em rellagb a uma 

determinada mudança (evento). 

A utiliza@o do protótipo não acelerou, no contexto deste estudo, a identificação 

das modificações realizadas, como definido na hipótese deste. Acreditamos que isto 

ocorreu por motivo de desconfiança do participante quanto à autenticidade da 

informação provida pelo protótipo. Na medida em que os usuários do protótipo 

acreditem nas informaq3es do protótipo, é razoável imaginar que este tempo pode ser 

reduzido. 

Porém, a hipótese de que a utiliza$b do protótipo M S  incrementaria o estado 

de percepção de mudanças dos participantes pode ser observada. Na realização da tarefa 

proposta pelo estudo, as rnodificqões descritas pelo participante que usou efetivamente 

o protótipo possuíam um maior nível de detalhe, se comparado aos que executaram a 

tarefa sem o suporte do protótipo. 

Foram idenldícadas necessidades de melhorias no planejamento do estudo, já 

que a insuficiência do treinamento oferecido para a utilizagb do protótipo fez com que 

um participante não o utilizasse para a realização da tarefa. Além disso, observou-se a 

necessidade de diferenciação do questionario de execução de tarefa entre os grupos de 

participantes que usaram ou não o protótipo avaliado, explorando detalhes destes dois 

cenários. 

Este estudo serviu ainda como base para a realização de experimentos melhor 

coritroldos, no cofitexto de uma tese de doutorado, em fwe final de elaborâção. 



O protótipo apresentado neste capítulo foi concebido baseando-se na proposta do 

mecanismo A441S para apoio a percepçih de rnudançãs. Desta f m a ,  s pmtétipo deve 

fornecer informações a um grupo de desenvolvedores de sofhvare, que manipulam 

ccsncsrrenten~ente cÉ)Piâs de wn dado modelo de cfasasses L!kLL, de forma que estes 

percebam individualmente, durante a realiza* desta tarefa, o que está sendo realizado 

por todos. 

A utilização deste protótipo torna-se mais interessante quando realizada em 

conjunto com sistemas de controle de versões de artefatos ~~, como o Odyssey-VCS 

(OLJYEIRA, =TA, WERNER, 2004). Este tipo de sistema de controle de versões 

tem como unidade de versionmento item de um modelo, enquanto em sistemas como o 

CVS, esta unidade é representada por arquivos do sistema operacional. Dado que uma 

versão de um modelo é estabelecida por esse tipo de ferrment~,  os desenvolvedores 

podem utiiizar o protótipo MAZS durante a elaboração da próxima versão a ser criada. O 

conhecimento, por parte de um desenvolvedor, do que está sendo realizado pelos 

demais, sobre o modelo compartilhado, pode guiar as aç6es deste, de maneira a reduzir 

o esforço empregado com resolução de coditos cawLtdOs na unificação das 

contribuições individuais dos desenvolvedores. 

Os tipos de agrupamentos foram escolhidos com base em observações informais, 

relacionadas à manipulaçb de modelos de classes W. No protótipo M S ,  a obtenção 

de cawtgirístis%s como relevâpicia e proximidade foi apresentada como uma proposta 

inicial desta. No caso de proximidade, por exemplo, esta se baseia apenas no 

relacionamento estrutural. Para esse agrupamento, seria interessante levar em 

consideração características relacionadas a semântica dos elementos de um modelo de 

classes. 

As informações geradas na utilização do protótipo MAIS podem servir como 

base para abordagens que tratem de aspectos relacionados ao andamento do trabalho em 

p p o .  Por exemplo, uma ferramenta para analisar o ritmo de trabalho de um gmpo de 

desenvolvedores ( M A N W ,  SILVA, WERNER, 2004) pode utilizar as informações 

geradas pelo MAIS como fonte de dados a apresentar. 

O estudo de caso, de foco qualitativo, realizado para observação da utilizaqãs do 

protótipo se mostrou restrito quanto à configuração do ambiente de execugão e 

treinamento. Memo assim, foi possível identificar a utilidade do protótipo MATS, 



devido ao nivel da detalhe de informações de mudanças relatadas, na realização da 

tarefa proposta pdo estudo com a utilizaqfio deste protbtipo. Os participaates que não 

utilizaram o protótipo relataram que era necessário um ferramerital para melhor  realiza^. 

a tarefa proposta. Psrdrn, foram ideritcazias, r m  redlzq30 d s  estuda, detci&ncie.s do 

protótipo m4, tal como a insufíci%ncia de ~ a r m a ~ b e s  relativas a determinado tipo de 

evento. 



Capitulo 5 - Conclusões 

Esta dissertação apresentou o problema decorrente do isolmente de indivíduos, 

pertencentes a m a  equipe de desmvolvimento de softyi7me gkhalizada, ria i=edizaçZo 

da tarefa de modelagem de softwase. Estes indivíduos mtao dispersas no tempo e no 

espap, sendo esta candiçb motivada por fatores como: (i) busca de recursos 

especializados em outros países e (ii) pressões para se ter "tempo de mercado" 

(HERBSLEB e MOITIRA, 2001). O isolmento desses desemlvedors úcom pela 

indisponibilidade de interações face-a-face. Cada desenvolvedor trabaíha sobre uma 

cópia de um determinado modelo de software, sem possuir inIorrnações sobre o trabalho 

realizado sobre as demais cápias. 

O conceito de percepgb foi apresentado como técnica para a redrição deste 

isolamento. Para tal, informações relativas a mudanças de estado do modelo 

co~np&Itiado são propagadas, atrav& de mecdsmos, para os desenvolvedores que 

participam desta interação colaborativa 

Aplica@es colaborativas podem contemplar esse tipo de mecmisrno. PorPm, s 

suporte a tarefas oferecido por esse tipo de aplicação é menos completo do que os 

similares de uso individual (LI e LI, 2002). O efeito causado pda mudança de utilização 

de uma detemiinada ferramenta de modelagem, de uso individual, por uma equivalente 

de uso colaborativo, pode ser negativo. O ritmo de trabalho de uma equipe de 

desenvolvimento de software, bem como a produtividade de seus integrantes, pode ser 

prejudicada com esta miidang. Por exemplo, o tempo de aprendizado para utilização de 

novas ferramentas pode ser inadequado com as expectativas da organização onde está 

inserida esta equipe 

Baseado nestes fatores, foram apresentados como produtos desta dissertação 

uma prõpsslri. de mecfuiisine para apoio i percepção de modelos compartilhados e um 

protótipo correspondente, de nome M S S  Tanto a proposta do mecanismo quanto o 

protótipo são de uso geral, isto é, não são específicos a u m  ferramenta de modelagem. 

Os modelos que este mecanismo trata são representados pela notação W. 

C? mecanismo para apoio 2i percepção MATS realiza o monitoramento de ~ õ e s  

nos ambientes locais de trabalho de cada usuário, de maneira não intnisivq e divulga 



essas infon~q6es mtrz FS dese~~volvedores utilizando a metáfora de eventos (PRZNZ, 

f 999). As ~ o r n + f i e  dia qre~m&bas ~omiderrndo características que rninimizem a 

sobrecarga de Ilrform~glesi. Ao monitsrar a Iilftnjpulaçiio dm &pias da um m d e b  

co rnp~U~ado  em dateminada ferran~eata de modekgeni, a mem%s=a ivAslfS 6 wpm 

de perceber a@es que ainda ri& estão disponíveis na cbgia armazenada no repositório 

cmâIai3;, que reprem~h L) m d e h  compaitiIlxdra em si. Dessa fosmq é: possível que 

desenvolvedores, de posse desta infom@io, sejam destados parta futr~os co&itas da 

edição, permitindo que se jm tomadas qões preventivas (SARMA, NOROBZI, VAN 

DER HOEK, 2003). 

Para apresentar as isormagões sobre a evolução do modelo compartilhado, três 

procedimentos sglo propostos pelo mecmisrna M S :  (i) dmsÍfic~q&, (6) agmpm&os 

e (5) filtragm de eventos. Dentre as formas de classificagão, 6 apresentado o conceito 

de relevância de eventos, que atribui um destaque maior ou menor a cada evento, na 

tentativa de ressaltar a importhsia da daemiinada informação no ponto de vista de 

cada desenvolvedor, com base em seu hist6rico de aqões. 8 âgnipaments de eventos é 

útií para facilitar a busca de infosmagões relevantes, oferecendo perspeçtivas sobre a 

evolução do artefato. Atravds da quantidade de eventos geradas por um desenvolvedor 

que são associados a determinado agrupamento, tem-se o indicador de como está o 

ritmo de trabalho deste desenvolvedor (por exemplo, um agrupamento por usuário), 

além do foco de trabalho deste (por exemplo, pelo agrupamento de classes de um 

modelo de classes). 

Para reduzir a sobrecarga de infoimaqões relativas a manipulações sobre o 

artefato compartilhado, filtros foram estabelecidos. Q csnceits de eiencia de eventos é 

utilizado também neste contexto; a ififomaçtio de que deteminado desenvolvedor &h 

ciente sobre cesto evento deve ser obtida, podendo ser usada ma fiitragem de exibição 

deste, para o desenvohdor em questão. Come a iníiorma@.o de cibcia sobre 

determinada modificação é disponibilizada para todos os desenvolvedores que 

interagm sobre -üm mesmo modelo compaftibado, torna-se possível que novas a&&s 

sejam realizadas baseadas nesse conhecimento. 

Foi ainda realizado um estudo de caso, de caritfer qualitativo, com o objetiuo de 

observar indícios sobre a utilidade do protótipo MAIS. Neste estudo, foi proposta uma 

tarefa na qual um pdcipante realiza a cornpmaqão entre d w  versões consecutivas de 

um modelo de classes, com o objetivo de identificar quãis rriodificações foi&= 

re&z&as. Os participantes deste estudo foram divididos em dois gmpos; um deles 



utikzsu o protótipo e O outro redizou a tarefa sem contar com o memaismo. O estudo 

tt:m C U ~ O  Pipbtes~ q m  a -&lizaqfio do protbtipo reduz o tempo necessário para 

realização da tarefa e aumenta o número dê modScqões percebidas. 

Apesar do plmejamenta do estuda apresentar deficihcias, c m m  por rnmiplo, a 

falta de trekmnerito adqiindo para utilizqb do pmtbtipo, algumas características 

intemssaft fmm obsen~dm: (i) o tempo observado para iden&cqb das mmudmgas 

não foi reduzido :,com a utilizagb do protótipo; (ii) o níimero de rn~dificE@es 

percebida foi maior quando o protótipo foi usado de foma efetiva; (iii) as 

mo$i"na#~ foram relatadas em um nível de detalhe maior quando o protótipo foi 

usado de forma efetiva. 

Podemos destaca como principak contribiaiçães deste trabalha: 

a) Proposta de r n e c ~ s m o  ngo-intmsivo, i n d q m d m  de &-&as de 

modelagem Uh%, que matiza coleta implícita, distribuição e 

a p r ~ s e n k q ~  de i d o m ~ õ a s  de mudmgas sobre c6pias de modelos 

compartilhados. Implementag80 do protótipo deste mecanismo, tmbkm 

independente de fmmenta de modelagem. 

b) Indica@b de corno &ri. focado o traballao, assim como o ritmo deste, dos 

desenvolvedores. Esta indicação é apresentada pelos agupâmentos de 

eventos. 

c) Indicação de possíveis espeadistas sobre determinado modelo. Esta 

indica550 pode ser inferida, por exemplo, pdo volume e pela fiequência 

de t:veirtos gerados por d~temiinados desenvolvedores, Cabe a cada 

desenvolvedor analisa se os eventos gerados por urn desenvolvedor 

candidato a especialista o credenciam para tal. 

d) As Uiforma@es sobre rdevância de eventos são obtidas no processo de 

rriteraqb entre desenvolvedores e modelo compartilhado, não sendo 

neeessiu-ia a mrr8mgii na f ~ r m  de trabalho destes. 

e) Utilização da -tecnologia de espaço de tuplas no contexto de aplicações 

colaborativas, Dentre a literatura revista, este tipo de tecnologia apenas 

era encontrado no contexto da área de Inteligência Artificial. 

f) Geração de base hist6ricrt de kifsrma@5es relativas rt interções da 

desenvolvedores sobre determinados modelos e u m p ~ d o s ,  ao passo 



O trabalho realizado nesta dissertação apresenta nlgmas limitaq6es. A seuii; 

algumas delas sgo apresentadas, bem c o m  trabdhos que podem ser redkados 

futuramente, como exknsões deste trabalho: 

a) Qmdo, m 7  d ~ e n v d ~ ~ e d o r  percebe m a  nova alteração, realizada por m 

outro, para replicá-la em sua cópia do rnoddo, este tm que re&ltzá-la da 

forma manual. Está previsto csnte~nplar, na represmtaqb do evento, o 

procedimento redizado na ferramenta de modelagem para gerá-lo. Isto é 

necessário para reproduzir o evento na estação local de um 

desenvolvedor. 

b) A infomsição de ciência de eventos é relatada de forma explícita. 

Acraditmos ser possivel inferir, por determinadas ~ õ e s  rediza$as por 

um desmvelvedor, que este está ciente sobre a. ocorrência de certa 

mudança. 

c) Dado que uma íntera@ío se estabeleçsr, relativa à rnanipu1aqii.o 

concorm& de u m  modelo de softwarq todos os desenvolvedores devem 

utdizw a mesma feiimenta de moddagem. É: possível estabelecer uma 

interação em que as ferramentas de modelagem sejam k&erog.ê,nw, 

utilizando o conceito de eventos sernâriti~os (LI e LI, 2002) (IMANGAN, 

2003). Estes eventos seriam obtidos atrav8s de gestos dos 

deâemlvederes sobre a interface da ferramenta de modelagem. Cada 



ferramenta define um modelo semântico que descreve, para determinado 

evento, uma sequência de gestos. 

d) Os eventos são apresentados, pela interface protótipo M I S ,  na forma de 

texto. Seria interessante explorar novas formas de apresentação destes, 

associadas aos locais onde estes ocorreram (por exemplo, alguma forma 

de apresentar mudanças de uma classe na representação gráfica da 

ferramenta de modelagem relativa ao diagrama de classes onde esta está 

inserida). Além disso, os eventos poderiam ser apresentados de modo a 

guiar os desenvolvedores no processo de busca de informações 

pertinentes, sugerindo ações que os auxiliem na modelagem do artefato. 

Abaixo, são listadas algumas características que necessitariam ser exploradas em 

trabalhos futuros: 

Explorar a base histórica de eventos, associada ao espaço de tuplas, para 

identificar padrões nas informações de mudança, úteis para a tomada de 

decisão. Estes padrões podem auxiliar a gerência do processo de 

software, determinando competências entre os membros da equipe e 

fornecendo informações sobre produtividade e qualidade dos artefatos 

produzidos. 

Mecanismos para detecção de conflitos de forma automática e semi- 

automática precisam ser pesquisados e implementados. A informação de 

existência de conflitos entre ações geradas pelos desenvolvedores os 

auxiliariam no momento de convergência das alterações realizadas sobre 

o modelo compartilhado em um estado global deste. Um indicador de 

quão grave um conflito é poderia ser adotado. 

Existe a necessidade de pesquisa sobre uma melhor forma de se calcular 

relevância de eventos. 

Refinar o protótipo desenvolvido, para que este contemple características 

como: (a) definição do tipo de eventos no momento da instalação e (b) 

identificar correlação entre eventos na lista do usuário corrente e na dos 

demais. 
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Afiexs A - Questionário de Caracterização 

Instruções: Leia com atenção cada pergunta. Assinale com um "X" todas 
as alternativas entre parênteses que julgar apropriadas. Preencha os campos 
de respostas entre colchetes. 

Utilize as margens e o verso desta folha para anotar comentários se 
necessário. 

Dados Demográficos 

Informe: 

1. Ano de nascimento (exemplo: 1978): 1 I [  I [  I 1  I 
2. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Informe os dados do curso de mais a h  nível que ingressou. 

3. Nível do curso: 

( ) Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

4. Área de especialização: [  1 
1 I 

5. Ano de ingresso: [ 1 1  I [  I [  1 
6. Ano de conclusão ou previsãs de conc1wão: [  ]  [ ] [  ]  [ ] 

Experiência Profissional 

Responda esta seção apenas se exerce alguma função remunerada 

7. Sua única remuneração é uma bolsa de estudas? ( ) Sim ( ) Não 

8. Principais atividades: 

E 

9. Insthiiçãs em que exerce firnc:ão: 



r 
I 
10. Ano de ingresso: 

Sobre Msdelagern Concorrente e Distribuída 

11. Participou de alguma atividade conconente ou distribiiída ms últimos seis meses? 

( ) Sim ( ) Não 

Nas questões seguintes, considere a tarefa distribuída mais complexa já realizada por 

você. 

12. Durante a tarefa foram manipulados: 

( ) Código fonte ( ) Interface de usuário ( ) Moddos e diagramas 

( ) Outros: [ 1 
13. Os objetos matiipiilados são produtos de autoria: 

( ) de &a própria autoria ( ) da equipe ( ) de terceiros 

14. A iniciativa para a seleção de um colega para colaborar é: 

( ) minha ( ) do colega ( ) de um superior hierárquico 

lã .  Foi utilizada uma técnica de trabalho em grupo ou um sistema de apoio ou 

mediação? Qual? 

1 I 
r I 
1 I 
16. Quantas pessoas participaram da tarefa ( S o m e  o nútrnero)? [ I[ 1 
17, Quanto tempo durou a tarefa (informe o total de horas)? [ I[ ] 

18, Descreva resumidamente objetivos e principais passos da tarefa realizada: 

I I 
r I 
I I 
19. Cite um artigo, livro ou autor que considere importante na área de programação 

concorrente ou distribuída: 

r 



I 
20. A sara experiência com esse tipo de tarefa é derivada: 

( ) de estudo em cursos ou livros 

( ) de exercícios em cursos 

( ) da prática no meu trabaího 

21. No contexto de desenvohimeato de softwarei considero a tarefa de seleção de 

colaborador como: 

( ) uma das tarefas menos complexas que conheço 

( ) uma das tarefas de complexidade média 

( ) mna das tarefas mais complexas que conheço 

Sobre a Linguagem U M  e o Ambiente Odyssey Skipre 

2 1. Você já utilizou a linguagem W? ( ) Sim ( )Não 

22. Indique as ferramentas que utiliza para modelagem de artefatos descritos pela 

linguagem UML: 

E I 
E I 
23. VocB já utdizo~ o 0dyssey Share para modelagem de artefatos W? 

( ) Sim ( )Não 

24. Descreva resumidamente o doininio de aplicaqão de um dos sistemas realiaados: 

1 I 
E I 
r I 
25. Cite um artigo, livro ou autor que considere importante na área de programa@x 

r I 
r I 

Sobre o Uso de Programas e da Internct 

26. Quantas horas por dia você utiliza a Internet? [ ][ ] 

27. Em uma sessão de trabalho típica você: 

( ) trabalha com apenas uma janela de aplicaqão de cada vez 

( ) abre várias janelas de âplie~ões diferentes e alterna sua ate-nçilo entre elas 



28. Você costuma utilizar o botão direito do mouse? ( ) Sim ( ) Não 

29. Indique, em ordem de pr&rên~iq at6 seis programas que utiliza com maior 

fiequência no seu dia-a-dia: (a - programa de maior preferência) 

a. E 1 d. E I 
b. E I e. [ I 
c. E I f. [ I 
30. Indique alguns dos melhora programas que você já utilizou. 

E I 

Sobre Trabalho em Grupo 

3 1. Você prefixe trab&m uldividudm~nte ou em grupo? Por que? 

E I 
E I 
I I 
32. Sua mpe-pi&xia de trabalho em grupo poderia ser considerada: 

( )péssima ( ) mim ( ) razoável ( ) boa( ) ótima 

Obrigado por sua colaboração! 



Anexo B - Descrição da Tarefa 

Avalia@io de Modelagem Concorrente de Artefatos U M  
Descriqão da Tarefa 

Instruções 

O diagrama de classes visuallzado no Odyssey SDE foi criado com base em 
uma especifkação infoimd, relacionada com a representação de eventos n6 
pratótipo MAIS. 

Vo& possui uma descrição informal e resumida das dspsses que 
representam este diagrama, além de duas versões deste. Estas versões representam 
visões de estadss do mcoddo de classes, que representa eventos no protótipo MAIS, 
antes e depois de ser aplicado um conjunto de mudanças. 

Sua tarefa é revisar estes diagramas e destacar as dterações que 
diferenciam as versões destes. Estas alterações deveráo ser escritas na seção 
'Alterações Observadas'. 

Espesificaqã~ Resumida das Classes d~ Diagrama de Eventos 

1) Um evento, no protótipo MAIS, é a composição de uma insthcia de alguma 
subclasse da classe Event com alguma classe que implementa a interface 
Elemen t. 

2) A classe Event representa a ação relativa a um evento. No protótipo MATS estas 
ações são: (i) registro no sistema (classe Register); (ii) criação de elementos 
(classe Create); (5) remogão de elementos (classe Delete); (iv) atualização de 
elementos (classe Update). 

3) A interface Element descreve o protocolo a ser seguido por uma classe, referente 
a um elemento do modelo de classes. Os elementos são: (i) classe (classe Class); 
(ii) atributo (classe Atfribtlte); (iii) metodo (classe Method); relacionamento 
entre classes (classe Relationship). 

4) A classe MaisRelevance realiza operações sobre eventos, com o propósito de 
atribuir pesos a estes, tentando indicar o quão importante determinado evento é 
para um dado desenvolvedor. 



Alteraqões observadas 



Anexo C - Questioftiirio sobre a Tarefa 

Avaliaçãa de Modelagem Concorrente de Artefatos U M  
Q2 Segundo Questionário do Avaliador (32 questóes) 

Sobre A Utilização Dos Componentes 

Assinale uma das opções da escala ao lado de cada afirmativa. A escala 
varia de 1 discordo totalmente a 5 concordo plenamente. Assinale NA 
caso considere que a pergunta não se aplica no caso. 

Levando em consideração a ferramenta como um todo, estou 

satisfeito com a facilidade de uso. 

A utilização do mecanismo foi simples. 

Eu consigo efetivamente realizar o meu trabalho utilizando este 

mecanismo. 

Eu sou capaz de realizar o meu trabalho rapidamente utilizando 

este mecanismo. 

Eu sou capaz de realizar o meu trabalho com eficiência utilizando 

este mecanismo. 

Sinto me confortável utilizando o mecanismo. 

Foi fácil aprender a utilizar o mecanismo. 

Acredito que possa me tornar rapidamente mais produtivo 

utilizando o mecanismo. 

A ferramenta de modelagem fornece mensagens de erro que m 

informam claramente como resolver problemas. 

Ao cometer um erro, consigo voltar a trás de forma fácil e rápida. 

Informações (ajuda on-line, mensagens na tela e outros tipos de 

documentação) fornecidas pela ferramenta de modelagem são 

claras. 

É fácil encontrar as informações necessárias para a tarefa. 

A informação que devo fornecer a ferramenta de modelagem é de 

fácil compreensão. 



14 A informação fornecida é efetiva na ajuda em completar as tarefas 

e os cenários. 

15 As informações estão organizadas na tela de forma dara. 

16 A interface do mecanismo é agradável. 

17 Eu gostei de utilizar a interface do mecanismo. 

18 O mecanismo possui todas as fimcionalidades por mim esperadas. 

19 Ao todo, estou satisfeito com o mecanismo. 

20. Liste o(s) aspecto(s) positivos: 

2 1. Liste o(s) aspecto(s) negativos: 

Sobre a Experiiincia de Utilizat$io do Mecanismo 

22 Em geral, considero a minha experiência satisfatória. 

23 Os objetivos da tarefa foram atingidos. 

24 Conseguiu efetivamente realizar d a  tarefa. 

25 Estou totalmente satisfeito com a tarefa. 

26 Eu usaria o mecanismo para realização modelagem concorrente na 

. prática. 

Sobre os Recursos Utilizados 

27. Você já havia utilizado este recurso em outro programa? 

Indicação de presença de usuário ( ) sim ( >Não 

Histórico de contribuições individuais ( ) sim ( )Não 

Histbrico de relqões entre contribuiç5es ( ) Sim ( )Não 



28. Indique quais programas computador apresentam pelo menos um dos recursos 

acima. 

E I 
E 3 
E I 

29. Resuma sua opinião sobre a aplicação dos recursos na tarefa realizada: 

E 3 
C 3 
C I 
E I 
E I 

S ~ b r e  os Procedimentos da Avaliacão 

30. Você considera que o treinamento aplicado para o uso da ferramenta de modelagem 

e do mecanismo foi suficiente? Você teria sugestsies? 

1 
E I 
E I 
E I 
E I 

31. Você considera que existiu alguma dificuldade na interpretação dos textos e 

informaqões apresentados pela ferramenta de moddagem e pelo mecanismo? Se sim, 

por favor, exemplifique. 

E I 
E I 
C I 
1 I 

1 



32. 4 s  itTf~nna@es disp~ndiiiaadas sobre o sistema a ser gerenciado, as técnicas 

propostas e sua aplicação foram de fhcil compreensão? Você sentiu falta de alguma 

informação nesta descrição? 

C 
C 
C 
C 
E 

Novamente, obrigado por sua colaboração! 


