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Contexto 

 

Padrões de projeto capturam soluções que foram desenvolvidas e 
aperfeiçoadas ao longo do tempo. Eles refletem modelagens e recodificações, 
resultado dos esforços dos desenvolvedores por maior reutilização e 
flexibilidade em seus sistemas de software. [4] 

 
Um padrão é documentado quando a solução que ele oferece pode ser 

usada várias vezes para solucionar problemas similares em diferentes 
momentos e em diferentes projetos. Os padrões proporcionam aos designers 
de software um vocabulário comum. Os designers usam os padrões de projeto 
não apenas para ajudar a alavancar ou duplicar designs bem-sucedidos, mas 
também para ajudar na comunicação com um vocabulário e formato comuns 
para desenvolvedores. [1] 

 
Devido à grande quantidade de padrões de projeto disponíveis, foram 

criados catálogos que categorizam os padrões a fim de agrupá-los em 
categorias. Estes catálogos são disponibilizados em websites e na literatura. A 
catalogação e categorização dos padrões resolveram a questão da 
organização dos padrões, mas não resolveram a questão do acesso aos 
padrões completamente.  

 
A disposição dos padrões geralmente é feita de maneira linear, onde são 

listadas as categorias e os padrões que cada uma possui. Isto dificulta o 
acesso direto do desenvolvedor às possíveis soluções de seus problemas. 
Deste modo, fica a critério do desenvolvedor fazer uma busca exaustiva pelas 
categorias e seus padrões para decidir o padrão correto que resolverá 
determinado problema. Além do que, geralmente, os catálogos são 
direcionados apenas a um grupo de padrões. Poucas referências descrevem 
um conjunto “completo” de padrões de projeto, não tendo assim, uma 
referência única para a busca de soluções para problemas de design.  



Objetivo 

 

Tendo em vista o contexto apresentado, o presente trabalho de 
graduação tem como objetivo principal o desenvolvimento de um repositório de 
padrões de projeto que venha suprir algumas das deficiências dos catálogos 
existentes, agrupando num mesmo local, diversos padrões de projeto e 
fornecendo algumas funcionalidades que facilite a utilização deste catálogo.  

 
Para alcançarmos este objetivo é necessário que o repositório possibilite 

a catalogação incremental dos padrões de projeto e de suas categorias.  
 
O repositório deverá prover, além do cadastro dos dados básicos de 

cada padrão, a possibilidade de associação de diversos exemplos do uso do 
padrão. Além disto, é desejável que ele seja estruturado desde a sua 
concepção inicial a possibilitar o suporte multilíngüe, para que atenda ao maior 
número de usuários possível. 

 
Para solucionar a dificuldade de acesso direto a padrões que tenham 

soluções relacionadas a um determinado problema, o repositório deverá contar 
com mecanismos de busca. Para criá-los, será realizado um estudo visando ao 
levantamento de características dos padrões que possibilitem a criação dos 
mecanismos.   

 
Para dar suporte ao uso linear do catálogo e favorecer a visualização de 

maneira geral de sua estrutura, o repositório contará com um mecanismo de 
hierarquização dos padrões e de suas categorias. Também será necessária a 
realização de um estudo para criação deste mecanismo, de forma que 
possamos relacionar hierarquicamente os padrões de maneira eficiente. 

 
 
 



Cronograma 

 

A tabela abaixo resume as atividades a serem realizadas nas semanas 
dos meses de outubro de 2005 a fevereiro de 2006, período de 
desenvolvimento deste trabalho de graduação. 

 
 

 

 Mês 

Atividade Outubro/05 Novembro/05 Dezembro/05 Janeiro/06 Fevereiro/06 

PESQUISA E CATALOGAÇÃO DO CONJUNTO BASE DE 
PADRÕES DE PROJETO                                         
ESTUDO E ELABORAÇÃO DOS  
MECANISMOS DE BUSCA                      
ESTUDO E ELABORAÇÃO  
DOS MECANISMOS DE HIERARQUIZAÇÃO                     
 ELABORAÇÃO DO LAYOUT E DA ARQUITETURA 
 INICIAL DO REPOSITÓRIO                                         

 DESENVOLVIMENTO DO REPOSITÓRIO                                         

REALIZAÇÃO DE TESTES                     

 ESCRITA DO RELATÓRIO FINAL                                         

 ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO                                         
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