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RESUMO 

 

 

Essa monografia pretende apresentar como a evolução da Internet tem influenciado 

o desenvolvimento de aplicações e/ou serviços voltados para a Web. As pessoas 

estão cada vez mais buscando aplicações mais complexas que agreguem todas as 

vantagens da Internet e que atendam todas as necessidades que até então eram 

atendidas apenas por aplicações convencionais. Nesse contexto, a necessidade de 

se utilizar metodologia no processo de desenvolvimento de aplicações Web é 

fundamental. Sendo assim, essa monografia expõe todas as características e 

particularidades de cada etapa do processo de desenvolvimento, desde a 

formulação e planejamento do projeto, modelagem de análise, modelagem do 

projeto e as estratégias de teste da aplicação Web, tendo como objetivo final 

desenvolver e entregar uma aplicação Web de alta qualidade. 

 

 

Palavras - chave: Engenharia Web, metodologia de desenvolvimento, aplicação 

Web. 



ABSTRACT 

 

 

This monograph aims to present how the evolution of the Internet has influenced the 

development of applications and / or services for the Web. People are increasingly 

turning to more complex applications that add all the advantages of the Internet and 

meet all the requirements that previously were met only by conventional applications. 

In this context, the need to use the methodology in the development of Web 

applications is critical. Therefore, this monograph presents all the characteristics and 

peculiarities of each stage of development, from design and project planning, 

modeling analysis, modeling design and test strategies for the Web application, with 

the ultimate goal to develop and deliver a Web application of high quality. 

 

 

Keywords: Web Engineering, development methodology, web application. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

  

Com a adoção maciça da Internet como meio de comunicação, interação, 

colaboração e uma forma de manifestação do comportamento social, tornou-se 

evidente a multiplicação de aplicações e serviços sob a perspectiva da plataforma 

World Wide Web, rede de alcance mundial, também conhecida como WWW ou Web, 

para atender e explorar as novas expectativas de mercado.  

 

A Web surgiu com propósitos limitados de facilitar a criação e o compartilhamento de 

informações, através de sites1 Web simples para grupos limitados de cientistas. Seu 

crescimento ocorreu de forma exponencial, estendendo seu contexto e uso, 

favorecido pelos constantes avanços tecnológicos. (MURUGESAN, in BRANDON, 

2008, p. 3) 

 

A Web, como conhecemos hoje, possui um pouco mais de dezesseis anos e sua 

evolução poderia ser definida em algumas poucas perspectivas como o crescimento 

de sites Web, o número de usuário Web, o número de visitas Web, as 

funcionalidades das aplicações Web, a tecnologia empregada para desenvolver as 

aplicações Web, o impacto social e coorporativo da Web ou uma combinação 

dessas perspectivas. Torna-se relevante entender os marcos da evolução da Web, a 

fim que se possa delimitar e classificar as aplicações Web. (MURUGESAN, in 

ROSSI et al., 2007, p. 10) 

 

                                                 
1
 Conjunto de páginas Web que define um local virtual (BABYLON, 2009). 
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Figura 1: Classificação da Web 
Fonte: MURUGESAN, in ROSSI et al. (2007, p. 10). 

 

A Web 1.0 foi marcada pela época onde um conjunto de páginas Web estáticas 

reunia informações de produtos ou serviços. Com o passar do tempo, a Web se 

tornou dinâmica com a utilização de banco de dados para prover informações e 

elaborar dinamicamente as páginas da Web.  

 

Segundo Pressman (2006), nos primórdios da Internet, um conjunto de arquivos com 

elementos textuais e gráficos formavam os sites Web apresentando uma 

determinada informação. Ao longo do tempo as ferramentas de desenvolvimento 

foram evoluindo, possibilitando aos engenheiros Web fornecer poder computacional 

à informação. A partir deste ponto, nasciam as aplicações Web. 

 

De acordo com Murugesan (in ROSSI et al., 2007), a Web 2.0 é definida por 

aplicações Web que permitem as pessoas o compartilhamento e a colaboração da 

informação em tempo real, através da incorporação de tecnologias que facilitaram a 

criação de aplicações Web com interfaces inteligentes e ricas em recursos 

favorecendo a colaboração.  

 

Paralelamente a Web 2.0, a Web móvel surgiu com o crescimento e a evolução dos 

dispositivos móveis, pois essa plataforma fornece recursos adicionais em relação às 

aplicações Web convencionais, permitindo, por exemplo, desenvolver aplicações 

e/ou serviços voltados para localização ou personalização da informação.  

 

A evolução da Web 2.0 é a Web Semântica, que pretende criar uma forma universal 

de troca de informações através de linguagem natural, na qual os humanos 

entendem facilmente, mais que não é trivial o seu entendimento e processamento 

por computadores. Desta forma, poderia se associar significado a conteúdo, 



11 

permitindo escalar a automação e a inteligência das aplicações, facilitando a 

comunicação entre serviços.  

 

Pode-se notar que a Web está em constante evolução contribuindo para que cada 

vez mais nos tornemos dependentes de aplicações baseadas na Web e desta forma, 

questões como desempenho, confiabilidade e qualidade empregada tornam-se 

relevantes. Como resultado o processo de desenvolvimento torna-se cada vez mais 

complexo e difícil de gerenciar. (MURUGESAN; GINIGE, 2005, p. 2) 

 

Muitos desenvolvedores Web continuam desenvolvendo aplicações Web como se 

fossem simples páginas, embora algumas necessidades até possam ser 

enquadradas nessa categoria. Há muito mais aspectos envolvidos em uma 

aplicação Web do que simplesmente a interface com o usuário, como o 

planejamento, arquitetura e design, testes, garantia de qualidade e manutenção. 

 

Esse objetivo de desenvolvimento não é adequado a aplicações Web, resultando em 

uma série de problemas com desempenho, segurança, bem como não atender aos 

requisitos propostos. Dessa forma, as empresas não podem se dar ao luxo de 

tolerar falhas, inatividades do sistema, além de poder acarretar prejuízos financeiros, 

perda de cliente e perda de reputação da empresa. 

 

De acordo com Pressman (2006), para se desenvolver uma aplicação Web de alta 

qualidade é necessário entender que há diversas características que envolvem 

estas, como: 

 

 Concentração em Redes: uma aplicação Web pode estar hospedada em 

uma rede aberta como a Internet, ou em uma rede corporativa restrita, 

Intranet, ou ainda, disponível entre várias redes, Extranet; 

 

 Concorrência: pode-se ter muitos usuários simultâneos com interesses e 

perfis distintos concorrendo o acesso a aplicação Web; 

 

 Carga imprevisível: picos de utilização podem ocorrer em intervalos 

distintos; 
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 Desempenho: o tempo de resposta da aplicação Web pode decidir se o 

usuário irá continuar utilizando a aplicação ou não; 

 

 Disponibilidade: deve-se sempre buscar disponibilidade próxima a 100%, 

tendo a preocupação de que a aplicação pode estar sendo utilizada por 

diversos usuários pelo mundo com fusos-horário distintos; 

 

 Voltada a dados: a maioria das aplicações Web tem como objetivo principal 

apresentar e permitir a manipulação de informações através de hipermídia; 

 

 Sensível ao conteúdo: a qualidade estética do conteúdo está associada à 

qualidade da aplicação Web; 

 

 Evolução continuada: a cronologia de atualização, principalmente de 

conteúdo, de uma aplicação Web é distinta de uma aplicação tradicional que 

normalmente segue um cronograma de atualização através de versões, 

enquanto que as aplicações Web na maioria das vezes possuem uma 

evolução contínua em intervalos muito curtos; 

 

 Imediatismo: as aplicações Web freqüentemente possuem prazos menores 

para estarem no mercado e conseqüentemente todo o processo de análise e 

desenvolvimento tem que se enquadrar nesse cronograma; 

 

 Segurança: as aplicações Web, assim como a infra-estrutura que fornece 

suporte, precisam implementar políticas de segurança alta, pois o acesso à 

aplicação é feito através da rede; 

 

 Estética: dependendo do contexto da aplicação Web, o fator estético pode 

ser tão fundamental quanto o projeto técnico para o sucesso do negócio. 

 

Cada uma dessas características está mais ou menos presente de acordo com a 

categoria da aplicação Web. De acordo com Murugesan e Ginige (2005), as 

aplicações Web podem ser agrupadas em categorias (quadro 1) de acordo com as 
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funcionalidades, sendo que uma aplicação pode se enquadrar em mais de uma 

categoria com diferentes graus de influência. 

 

Categoria Exemplo 

Informacional Jornais, catálogo de produtos, manuais, relatórios, 
classificados, livros online, etc. 

Interativa Formulários, apresentação de informações personalizadas, 
games online, etc. 

Transacional Compras online, reserva online de passagem de avião, 
Internet banking, etc. 

Orientada a 
fluxo de 
trabalho 

Planejamento e agendamento online, gerenciamento de 
inventário, monitoramento, etc. 

Ambientes 
colaborativos de 

Trabalho 

Sistemas de autoria distribuídos, ferramentas colaborativas 
de design, etc. 

Comunidades 
online, 

mercados 

Grupos de discussão, sistemas que recomendam produtos e 
serviços, mercados online, etc. 

Portal Shoppings eletrônicos, etc. 

 
Quadro 1: Categorias de aplicação Web por funcionalidade 
Fonte: MURUGESAN e GINIGE (2005, p. 4, tradução nossa). 

 

Nesse contexto, a necessidade de analisar e desenvolver aplicações e/ou serviços 

utilizando-se de padrões de projetos específicos para esse universo tecnológico 

heterogêneo é de suma importância, visto que a interoperabilidade2, escalabilidade3, 

segurança, desempenho são fundamentais em uma aplicação e/ou serviço Web, 

além de que esta deverá funcionar e manter um comportamento homogêneo entre 

os mais variados dispositivos de comunicação com o meio. Outro aspecto importante 

a ressaltar nesse contexto é a usabilidade, que deve ser empregada na concepção 

da aplicação e/ou serviço Web, visto que o conjunto de pessoas, das mais variadas 

características e experiências tecnológicas, que irão se utilizar destas é vasto. 

 

O processo de desenvolvimento adotado nesse trabalho para atender o contexto 

exposto inicia-se pela formulação e planejamento de projeto, passando pela 

                                                 
2
 Capacidade de um sistema se comunicar com outro sistema de forma transparente (BABYLON, 

2009). 
3
 Habilidade de manipular necessidade de trabalho crescente de forma uniforme, estando preparado 

para o crescimento (BABYLON, 2009). 



14 

modelagem de análise, modelagem de projeto e por fim, finalizando nas estratégias 

de testes para se obter uma aplicação Web de alta qualidade, de acordo com os 

princípios da Engenharia Web. 

 

 

1.2  FINALIDADE 

 

 

A finalidade deste trabalho é expor o processo evolutivo, das aplicações Web, que 

conduziu até o cenário atual e apresentar as melhores práticas, técnicas e padrões 

na análise e desenvolvimento de aplicações e/ou serviços voltados para a 

plataforma Web.  

 

O assunto torna-se relevante por se tratar de uma tendência mundial na adoção de 

aplicações e/ou serviços sob a plataforma Web e desta forma, a perspectiva da 

discussão da análise focada ao contexto exposto, motiva o autor a desenvolver a 

pesquisa. 

 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

 

Os principais objetivos a serem alcançados com este trabalho são: 

 

 Descrever a importância da Engenharia da Web; 

 

 Abordar como deve ser planejado e formulado um projeto para aplicações 

Web; 

 

 Expor como os requisitos devem ser analisados e modelados para aplicações 

Web; 

 

 Expor como deve ser conduzido o projeto de arquitetura, interface e 

navegação para aplicações Web; 
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 Expor as estratégias de testes para aplicações Web. 

 

  

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi realizar pesquisa em fontes primárias e 

secundárias para elaboração da revisão bibliográfica conceitual em Engenharia Web 

Com base na estrutura inicial de capítulos, foi realizado resumos em referências 

bases do assunto abordado e leituras contextuais das demais fontes, com geração 

de anotações para futura utilização de pontos a serem explorados. De posse dessa 

estrutura básica, para cada capítulo, sub-capítulo, tópico e sub-tópico pretende-se 

explorar estes detalhadamente, utilizando-se da pesquisa bibliográfica, das 

anotações de pontos de interesse coletados e de consulta a artigos na Internet. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DE CAPÍTULOS 

 

 

A estrutura de capítulos desta monografia está composta da seguinte forma:  

 

Capítulo 2 – Formulação e Planejamento de Projeto Web. Neste capítulo pretende-

se mostrar quais são as características e particularidades que envolvem a 

formulação e planejamento de um projeto Web e como deve ser realizado 

levantamento dos requisitos de um projeto Web. 

 

Capítulo 3 – Modelagem de Análise. Neste capítulo pretende-se mostrar como 

realizar a modelagem de análise, estendida da modelagem tradicional, tendo como 

preocupação as características pertinentes a um projeto Web. 

 

Capítulo 4 – Modelagem de Projeto. Neste capítulo pretende-se explorar a 

modelagem de análise realizada, tendo como foco uma modelagem de projeto mais 

detalhada, dando base para a implementação do projeto Web. 
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Capítulo 5 – Métodos de Testes. Neste capítulo pretende-se apresentar a 

importância da realização de testes em todas as fases do projeto Web e como 

realizar estes testes em cada aspecto importante do projeto. 
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2 FORMULAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETO WEB 

 

 

De acordo com Pressman (2006), o desenvolvimento de aplicações Web deve ser 

contemplado pelas camadas da engenharia Web de processo, métodos e 

tecnologia, levando em consideração as características e as categorias de 

aplicações Web. 

 

Um modelo de processo aplicável à engenharia Web é fundamentado pelas etapas 

de comunicação com o cliente, planejamento, modelagem, construção e 

implantação, devendo esse modelo ser adaptável para refinamento das tarefas que 

compõem cada etapa do processo. 

 

A primeira etapa de comunicação com o cliente nos remete a formulação e análise 

do negócio. A formulação consiste em identificar as necessidades do negócio, definir 

as funcionalidades, realizar a coleta de requisitos e analisar a informação coletada 

para se elaborar a modelagem de análise. 

 

Durante o processo de formulação, é necessário elaborar questões iniciais, que de 

uma forma geral, vão elucidar a motivação de se desenvolver a aplicação Web, os 

objetivos que esta irá atender e quem serão os usuários desta. Com base nessas 

respostas, é possível definir as metas informacionais, ou seja, a aplicação Web 

deverá fornecer aos usuários um conteúdo específico ou algum tipo de informação, 

e as metas aplicativas, que irá fornecer capacidade de se realizar alguma tarefa 

dentro da aplicação Web. De posse das metas informacional e aplicativa, é 

necessário definir perfis de usuário que utilizarão a aplicação Web. 

 

Mais de onde as respostas para essas perguntas e os requisitos da aplicação Web 

surgem? Segundo Kappel et al. (2006), os objetivos da aplicação Web é um 

resultado das expectativas dos stakeholders, que são pessoas ou organizações que 

possuem influência direta ou indireta nas necessidades de negócio que a aplicação 
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Web deve atender. O envolvimento dos stakeholders no processo é fator crucial 

para garantir o sucesso da aplicação Web. Se o levantamento de requisitos não for 

bem executado não descrevendo especificamente cada necessidade, ou 

descrevendo de forma parcial ou ambígua, poderá resultar em falhas de 

planejamento, arquitetura inadequada, além de não atender as necessidades do 

usuário e por conseqüência a não utilização da aplicação Web por este. 

 

As atividades da coleta de requisitos que devem ser desenvolvidas são: a elicitação 

dos requisitos, documentação dos requisitos, verificação e validação dos requisitos e 

o gerenciamento dos requisitos.  

 

A elicitação é o processo de comunicação com os stakeholders, onde troca-se 

conhecimento e experiência, formando através do aprendizado, uma base de 

conhecimento dos requisitos da aplicação Web. É necessário documentar os 

requisitos coletados, através de um documento de requisitos, sendo que o grau de 

formalidade e detalhamento dependerá dos riscos envolvidos no projeto e dos 

conhecimentos dos interessados. Através desse documento, os stakeholders 

poderão verificar e validar os requisitos e se estes atenderão as necessidades e 

expectativas. Por fim é necessário realizar o gerenciamento dos requisitos, pois 

aplicações Web possuem características de mudança de requisitos freqüentes, 

sendo necessário seu gerenciamento para adequar as mudanças e os novos 

requisitos com os existentes.  

 

 

2.1 SINGULARIDADE DE REQUISITOS EM APLICAÇÕES WEB 

 

 

Conforme Kappel et al. (2006), há algumas características nas aplicações Web que 

diferem do levantamento de requisitos de aplicações convencionais: 

 

 Multidisciplinar: o desenvolvimento de aplicações Web requer o 

envolvimento de conhecedores de diversas áreas e essa heterogeneidade de 

stakeholders aumenta o grau de dificuldade de se conseguir definir os 
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requisitos, pois cada um terá sua visão e sua forma característica de se 

comunicar; 

 

 Indisponibilidade de Stakeholders: muitas vezes os stakeholders podem 

ainda ter desconhecimentos durante o processo de levantamento de 

requisitos, como por exemplo, usuários Web, aumentando o grau de 

dificuldade em se estabelecer os requisitos e exigindo a localização de 

stakeholders substitutos, que possam fornecer uma visão realista os 

requisitos; 

 

 Volatilidade de requisitos: as aplicações Web e seus ambientes são muito 

dinâmicos e, conseqüentemente, a mudança de requisitos é freqüente, 

tornando mais difícil o processo de estabilização de requisitos; 

 

 Ambiente operacional imprevisível: o ambiente operacional das aplicações 

Web são extremamente dinâmicos e imprevisíveis, dificultando o controle de 

fatores que possam prejudicar a percepção da qualidade da aplicação Web; 

 

 Impacto em sistemas legados4: freqüentemente as aplicações Web 

precisam integrar-se a sistemas legados, utilizando-se de componentes 

existentes devido a fatores econômicos. A integração com estes 

componentes produz grande influência nos requisitos e na arquitetura da 

aplicação Web, sendo que neste cenário, o modelo waterfall5 torna-se 

restritivo quanto à obtenção da arquitetura e requisitos, ou seja, as restrições 

impostas pelos sistemas legados não podem ser violadas pela identificação e 

definição dos requisitos; 

 

Conforme Nuseibeh (2001), o modelo Twin Peaks é mais apropriado para 

esse cenário. O modelo Twin Peaks é uma adaptação ao modelo espiral6, no 

qual enfatiza igualmente os requisitos e as especificações de arquitetura, 

separando problemas de estrutura e especificação de soluções de estrutura e 

                                                 
4
 Termo utilizado para identificar aplicações antigas que ainda fornecem serviços essenciais. 

5
 Modelo de desenvolvimento de software, proposto por Royce, divido em fases seqüenciais. 

6
 Modelo de desenvolvimento de software, sugerido por Boehm, interativo e incremental que propõe a 

prototipação do projeto em etapas. 



20 

especificação, em um processo interativo, resultando em um detalhamento 

dos requisitos e das especificações de arquitetura, conforme figura 2. 

 

 

Figura 2: Modelo Twin Peak 
Fonte: NUSEIBEH (2001, p. 116). 

 
 

 Significância dos aspectos de qualidade: “aspectos da qualidade são 

decisivos para o sucesso das aplicações Web” (GRÜNBACHER et al., 2004 

apud KAPPEL et al., 2006, p. 28, tradução nossa). Aspectos como 

usabilidade, segurança, disponibilidade, performance são importantes para o 

sucesso da aplicação Web, sendo difíceis de se qualificar até que se tenha a 

aplicação Web desenvolvida e, muitas vezes, envolvem fatores fora de 

controle do contexto do desenvolvimento. Uma forma proposta para se medir 

a qualidade desses aspectos é definir testes com critérios mensuráveis, 

indicando se o aspecto atingiu a qualidade esperada para a aplicação Web; 

 

 Qualidade da interface do usuário: “a qualidade da interface do usuário é 

outro aspecto crítico para o sucesso das aplicações Web” (KAPPEL et al., p. 

28, tradução nossa). Torna-se importante desenvolver protótipos para 

elucidar cenários críticos da aplicação Web, facilitando a compreensão dos 

stakeholders dos requisitos levantados; 
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 Qualidade do conteúdo: a qualidade do conteúdo da aplicação Web é 

extremamente importante, sendo interessante disponibilizar ferramentas que 

permitam a edição de conteúdo, separando o leiaute7 do conteúdo. 

“Características importante da qualidade incluem precisão, objetividade, 

credibilidade, relevância, atualidade, integridade ou clareza” (Strong et al., 

1997 apud KAPPEL et al., 2006, p. 29, tradução nossa); 

 

 Desenvolvedor inexperiente: muitas tecnologias utilizadas para desenvolver 

aplicações Web são relativamente novas e um desenvolvedor com pouca 

experiência pode conduzir a um cenário de erro de estimativa de tempo e 

custo para desenvolvimento dos requisitos; 

 

 Data de entrega definida: pode-se iniciar um projeto de desenvolvimento de 

uma aplicação Web com uma data final de entrega definida e, nesses casos, 

torna-se importante priorizar e negociar os requisitos que serão 

desenvolvidos, a fim que se possa cumprir com os prazos. 

 

 

2.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS EM APLICAÇÕES WEB 

 

Segundo Pressman (2006), os métodos propostos para levantamento de requisitos 

pela Engenharia de Software se aplicam às aplicações Web, porém os objetivos 

devem ser adaptados a Engenharia Web, como identificar os requisitos de conteúdo, 

identificar os requisitos funcionais e definir os cenários de interação para todas as 

categorias de usuários. De acordo com Kappel et al. (2006), esses objetivos ainda 

são estendidos a identificar os seguintes requisitos: 

 

 Requisitos funcionais: descrevem as funcionalidades e serviços que a 

aplicação Web deve disponibilizar; 

 

                                                 
7
 Esquema de elementos (título, texto, ilustração, etc.) distribuídos fisicamente em um determinado 

espaço. (FERREIRA, 2004) 
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 Requisitos de conteúdo: descrevem o conteúdo que a aplicação Web deve 

apresentar; 

 

 Requisitos de qualidade: descrevem o nível da qualidade empregada nas 

funcionalidades e serviços dispostos pela aplicação Web, além de definir 

aspectos importantes como segurança, performance e usabilidade (Chung et 

al., 2000 apud KAPPEL et al., 2006, p. 33), sendo empregado algumas 

características:  

 

 A funcionalidade irá garantir atributos como precisão, adequação, 

interoperabilidade e segurança;  

 

 A confiabilidade irá garantir que a aplicação Web possua um 

comportamento homogêneo em diversos cenários de execução;  

 

 A usabilidade irá garantir a facilidade de aprendizado para utilizar a 

aplicação Web;  

 

 A manutenibilidade irá garantir o esforço necessário para mudança de 

requisitos;  

 

 A portabilidade irá garantir a capacidade de adequação a diversos 

ambientes em que a aplicação Web possa a vir ser executada. 

 

 Requisitos de ambiente de sistema: descrevem o detalhamento do 

ambiente onde a aplicação Web estará situada e a comunicação com 

componentes externos, como sistemas legados; 

 

 Requisitos de interface do usuário: descrevem como a aplicação Web deve 

interagir com as diferentes categorias de usuário. Embora questões como 

navegação e apresentação só serão detalhadas na modelagem de análise, é 

necessário no levantamento de requisitos traçar estratégias quanto à interface 

de usuário, utilizando-se de protótipos para facilitar o trabalho; 
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 Requisitos de evolução: descrevem características de evolução previstas a 

curto prazo para a aplicação Web, que devem ser levadas em consideração, 

tornando a aplicação Web adaptável mais facilmente, devido às aplicações 

Web evoluírem constantemente. 

 

Conforme Pressman (2006), uma vez adequado os requisitos de acordo com 

aplicações Web, para obter esses requisitos deve-se definir as categorias de 

usuários, comunicar-se com os stakeholders e analisar as informações coletadas. 

 

O processo de definição das categorias de usuário deve levar em consideração os 

objetivos globais da aplicação Web, pois desta forma, pode-se extrair todos os tipos 

de usuário, com diferentes características e conhecimento, através dos objetivos 

específicos que fará este usuário utilizar a aplicação Web. Durante essa 

identificação, deve-se ponderar características genéricas que os usuários gostam ou 

não em aplicações Web e como este usuário tomará conhecimento da aplicação 

Web. A partir dessa identificação, elabora-se o menor conjunto razoável de 

categorias de usuários. 

 

Com base nas categorias de usuários definida, deve-se buscar as informações que 

cada categoria pode fornecer para contribuir com a coleta de requisitos. Para esse 

processo é necessário realizar a elicitação com os stakeholders, conforme 

mencionado anteriormente. Como as aplicações Web possuem muitos usuários em 

sua maioria, torna-se interessante utilizar abordagens dirigidas para a comunicação 

com os usuários, visto que não seria viável a comunicação com todos que utilizarão 

a aplicação Web. 

 

De acordo com Pressman (2006), as seguintes abordagens poderiam ser utilizadas 

nesse processo: 

 

 Grupos focais tradicionais: reunião com um pequeno grupo que represente 

os stakeholders, a fim de se discutir os requisitos que a aplicação Web deve 

atender; 
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 Grupos focais eletrônicos: nessa abordagem, pode-se utilizar um grupo um 

pouco maior que represente os stakeholders. Como as informações são 

colaboradas simultaneamente de forma eletrônica, o tempo de coleta de 

requisitos é reduzido; 

 

 Levantamentos iterativos: elabora-se questões específicas que são 

submetidas à resposta por um grupo que represente os stakeholders, onde 

essas respostas são analisadas, possibilitando um refinamento na próxima 

etapa do levantamento; 

 

 Levantamentos exploratórios: utiliza-se várias questões que serão 

respondidas por usuários de outras aplicações Web similares a aplicação 

Web que será desenvolvida; 

 

 Construção de cenário: criação de casos de uso8 informais da Unified 

Modeling Language (UML) por usuários selecionados. 

 

Ainda segundo Pressman (2006), a análise da informação coletada irá agrupar esta 

nas categorias de usuário definidas e os tipos de transação envolvida conforme a 

importância. O objetivo é obter uma lista de objetos de conteúdo, as operações 

suportadas por estes objetos em uma determinada transação e as funções que 

devem estar disponíveis na aplicação Web. 

 

De acordo com Fuccella e Pizzolato (2002 apud PRESSMAN, 2006), para entender 

como conteúdo e funcionalidade devem ser organizados, basta utilizar um método 

simples. Utilizando uma pilha de “cartões” identificando os objetos de conteúdo, as 

operações aplicadas a este e as funções disponíveis na aplicação Web, entrega-se 

essas pilhas para cada categoria de usuário, solicitando que agrupem estes 

“cartões” de acordo com suas necessidades. No final dessa atividade, será possível 

identificar necessidades comuns e específicas de cada categoria de usuário.  

 

                                                 
8
 Descrevem interações específicas entre um usuário (humano ou máquina) e o sistema. 



25 

Por fim, desenvolve-se os casos de uso da UML para cada categoria de usuário, 

especificando como este irá interagir com a aplicação Web. Os casos de uso irão 

fornecer detalhamento para a modelagem de análise, além de facilitar o 

entendimento por parte dos stakeholders, das funcionalidades que a aplicação Web 

irá atender. 

 

 

Figura 3: Exemplo de caso de uso 
Fonte: CONALLEN (2002). 

 

Após o desenvolvimento dos casos de uso, revisão e documentação dos requisitos, 

a próxima etapa do processo é desenvolver a análise de modelagem, como será 

visto a seguir. 
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3 MODELAGEM DE ANÁLISE 

 

 

De acordo com Pressman (2006), a modelagem de análise tem sua importância, 

porém devido ao imediatismo e a volatilidade que as aplicações Web apresentam, 

se o projeto não apresentar parte das seguintes características: a aplicação for 

grande e/ou complexa, houver muitos interessados, houver muitos engenheiros 

Web, as metas e objetivos vão afetar os fundamentos básicos do negócio e/ou o 

sucesso da aplicação Web terá um forte efeito no sucesso do negócio, a modelagem 

de análise pode ser desviada diretamente para a modelagem do projeto, utilizando-

se das informações coletadas na fase de formulação e coleta de requisitos. 

 

Conforme Kappel et al. (2006), a modelagem de análise já vem sendo utilizada há 

bastante tempo no desenvolvimento tradicional de aplicações, fornecendo 

especificações a um nível de detalhe suficiente para que se desenvolva a aplicação. 

O escopo da modelagem da aplicação pode ser representado em três dimensões: 

níveis, aspectos e fases, conforme figura 4. 

 

 

Figura 4: Escopo tradicional de modelagem 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 40). 

 

A primeira dimensão agrupa a lógica da aplicação e a interface de usuário, 

encapsulando9 o que a aplicação faz e como isto é realizado. Aspectos como os 

                                                 
9
 Processo de agrupar itens em um objeto. Funções ou tarefas são incluídas em cada objeto para 

proporcionar acesso protegido e impedir a modificação do objeto (BABYLON, 2009). 
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objetos, relacionamentos e comportamentos formam uma segunda dimensão e as 

fases do processo de desenvolvimento, formam a terceira dimensão e, conforme 

essas fases vão evoluindo, mais detalhado se torna a especificação das outras duas 

dimensões. 

 

 

3.1 MODELO DE ANÁLISE PARA APLICAÇÕES WEB 

 

 

Conforme Kappel et al. (2006), os modelos tradicionais de modelagem não 

conseguem representar características específicas das aplicações Web, como por 

exemplo, hiperlinks10 e com isso, abordagens de modelagem dirigidas a aplicações 

Web foram sendo desenvolvidas da modelagem tradicional, adaptadas nas três 

dimensões: níveis, aspectos e fases. 

 

 

3.1.1 Níveis 

 

 

As aplicações Web, por apresentarem uma navegação de hipertexto11 não linear, faz 

com que esse fator seja levado em consideração. Ao contrário do modelo tradicional 

que possui dois níveis, lógica da aplicação e a interface de usuário, no modelo 

adaptado as aplicações Web, há três níveis: conteúdo, hipertexto e apresentação. 

No conteúdo se enquadra a informação e a lógica da aplicação, no hipertexto se 

estrutura o conteúdo através de nós e links12 entre nós, e por fim, na apresentação 

se enquadra a interface de usuário. Muitos métodos de modelagem utilizam a 

separação em três níveis, segundo Fraternali (1999 apud KAPPEL et al., 2006, p. 

41), conforme figura 5. 

 

                                                 
10

 Um ponteiro (âncora) de um texto, de uma figura, de um elemento gráfico ou de um mapa de 
imagens para uma página ou arquivo na World Wide Web. Na WWW, os hyperlinks são a principal 
forma de navegação entre páginas e sites da Web (BABYLON, 2009). 
11

 Forma de apresentação ou organização de informações escritas, em que blocos de texto estão 
articulados por remissões, de modo que, em lugar de seguir um encadeamento linear e único, o leitor 
pode formar diversas seqüências associativas, conforme seu interesse (FERREIRA, 2004). 
12

 Palavras-chave destacadas em um texto, que, quando clicadas, nos levam para o assunto 
desejado, em outro arquivo ou servidor (BABYLON, 2009). 
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Figura 5: Escopo Web de modelagem 

Fonte: FRATERNALI, 1999 apud KAPPEL et al. (2006, p. 41). 

 

Utilizar a separação em três níveis facilita a redução da complexidade e permite o 

reuso da estrutura da informação. O objetivo do modelo de conteúdo é definir a 

estrutura da informação, algo que será imutável, ao contrário da informação. O 

modelo de hipertexto permitirá ao usuário da aplicação Web acessar a informação 

através de diversos caminhos distintos, facilitando a navegação na estrutura de 

conteúdo. O objetivo do modelo de apresentação é exibir o conteúdo de forma 

uniforme através da estrutura de páginas, levando em consideração aspectos 

estéticos para conseguir definir uma identidade visual para o usuário da aplicação 

Web. 

 

 

3.1.2 Aspectos 

 

 

De acordo com Kappel et al. (2006), aspectos como estrutura, ou seja, objetos, 

relacionamentos e comportamento devem ser modelados para cada um dos três 

níveis propostos: conteúdo, hipertexto e apresentação. O nível de modelagem irá 

depender do contexto da aplicação Web. Aplicações Web com características mais 

estáticas não exigirá um detalhamento nos aspectos de comportamento comparado 

a uma aplicação de e-commerce13, por exemplo. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Aplicação de comércio eletrônico 
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3.1.3 Fases 

 

 

Segundo Kappel et al. (2006), não há um consenso sobre uma abordagem geral de 

modelagem para aplicações Web, e as fases que serão empregadas irão depender 

da escolha de quem está modelando a aplicação Web e, muitas vezes, na prática os 

projetos Web acabam contradizendo as abordagens através de curtos ciclos de vida 

de desenvolvimento. 

 

 

3.2 MODELAGEM DE REQUISITOS 

 

 

Os casos de uso que foram desenvolvidos no processo de levantamento de 

requisitos para elucidar as funcionalidades da aplicação Web com os stakeholders, 

deverão ser detalhados, podendo-se utilizar descritivos textuais ou utilizar diagrama 

de comportamento, como os diagramas de atividade UML, conforme figura 6, para 

fornecer maiores detalhes. (KAPPEL et al., 2006, p. 43) 

 

 

Figura 6: Exemplo de diagrama de atividade 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 44). 

 

Conforme Pressman (2006), o modelo funcional descreve as operações que 

interagem com o usuário através do conteúdo e das operações que são 

independentes do conteúdo, porém necessárias para a contemplação das 

funcionalidades da aplicação Web. 

 



30 

Segundo Conallen (2002), conforme os casos de uso vão sendo detalhados e 

agrupados em pacotes funcionais é importante garantir as seguintes características: 

ser compreensível, coeso, fracamente acoplado e hierarquicamente raso. A 

característica compreensível deve garantir o entendimento dos objetivos, a coesão 

deve garantir que o pacote só contemple funcionalidades relacionadas entre si, 

fracamente acoplado garantindo que a relação entre pacotes seja mínima e 

hierarquicamente raso, facilitando o entendimento e a navegação do usuário. 

 

Devido às características apresentadas pelas aplicações Web, Kappel et al. sugere 

que se use a UML-based Web Engineering (UWE), uma variação da UML, para 

distinguir os requisitos funcionais de requisitos de navegação através de hipertexto e 

através de notação com o estereótipo “<<navigation>>” (<<navegação>>), conforme 

figura 7. 

 

 

Figura 7: Diagrama de caso de uso distinguindo requisitos funcionais de requisitos de 
navegação 

Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 44). 
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3.3 MODELAGEM DE CONTEÚDO 

 

 

Segundo Kappel et al. (2006), a informação que uma aplicação Web provê está 

relacionada ao sucesso ou fracasso desta, e que dependendo da complexidade da 

aplicação Web, conforme as categorias descritas anteriormente, o modelo de 

conteúdo passa de uma simples modelagem de dados até uma modelagem de 

dados considerando aspectos comportamentais.  

 

Duas características devem ser levadas em consideração em uma aplicação Web, a 

primeira é que o modelo de conteúdo deve suportar diversos tipos de formatos de 

mídia para representação da informação e a segunda é que muitas vezes, o 

conteúdo pode ser fornecido por um repositório de dados ou componentes já 

existentes que não foram desenvolvidos pela aplicação Web. 

 

De acordo com Pressman (2006), o modelo de conteúdo descreve os requisitos de 

conteúdo para uma aplicação Web através de elementos estruturais. O modelo de 

conteúdo é formado por objetos de conteúdo visíveis, apresentados como parte da 

aplicação Web que podem sofrer manipulação do usuário que interage com a 

aplicação Web. 

 

Um objeto de conteúdo pode ser uma descrição textual de um produto, um 

artigo descrevendo um evento que é notícia, uma ação fotografada para um 

evento esportivo, uma representação animada de um logotipo de uma 

empresa, um vídeo curto de um discurso ou uma cobertura de áudio para 

uma coleção de slides do PowerPoint (PRESSMAN, 2006, p. 415). 

 

Os objetos de conteúdo são obtidos a partir da descrição dos casos de uso, 

podendo ser de forma direta ou indireta. Uma lista com os objetos de conteúdo com 

uma descrição vinculada pode ser suficiente para definição dos requisitos de 

conteúdo, porém pode-se utilizar uma árvore de dados para expressar os 

relacionamentos entre os objetos de conteúdo e a hierarquia de conteúdo. 
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A árvore de dados abaixo representa a descrição de um componente, ou classe, 

onde os atributos de dados, simples ou compostos, são representados por um 

retângulo e os objetos de conteúdo são representados por um retângulo sombreado, 

onde no exemplo o atributo descrição possui cinco objetos de conteúdo, conforme 

figura 8. 

 

 

Figura 8: Árvore de dados para representação de objeto de conteúdo 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 415). 

 

Conforme Pressman (2006), o diagrama de classes, figura 9, deve ser elaborado 

para cada caso de uso desenvolvido, fornecendo um detalhamento maior na 

modelagem de análise. 

 

 

Figura 9: Exemplo de diagrama de classes 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 416). 
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3.4 MODELAGEM DE NAVEGAÇÃO (HIPERTEXTO) 

 

 

Segundo Pressman (2006), à medida que o modelo de análise evolui para modelo 

de projeto, os elementos arquiteturais (elementos de conteúdo e funcionais) vão se 

tornando mais complexos e a ligação entre esses também, aumentando a 

complexidade navegacional da aplicação Web. Com isso, é necessário realizar a 

análise de navegação, para se definir como cada categoria de usuário irá navegar 

de um elemento para outro, buscando fluidez nas informações fornecidas pela 

aplicação Web. 

 

De acordo com Kappel et al. (2006), pelo fato de hipertexto apresentar a propriedade 

de não ser linear, ou seja, pode haver diversos caminhos dentro da aplicação Web 

para acessar um determinado conteúdo, deve-se criar estruturas de acesso 

adequada a fim de reduzir o risco de o usuário ficar perdido ou não conseguir 

localizar uma informação facilmente. 

 

O processo de criação da estrutura do modelo de hipertexto baseia-se no modelo de 

conteúdo. Na verdade, se especifica cada nó como uma visão do modelo de 

conteúdo, selecionando um ou mais objetos de conteúdo, criando-se assim diversas 

estruturas do modelo de hipertexto e a junção de todas essas estruturas para cada 

nó, resultará na definição do modelo de navegação ou hipertexto. 

 

Utilizando-se a UWE, usa-se a notação com o estereótipo “<<navigation class>>” 

(<<classe de navegação>>) para identificar as classes representando nós, 

diferenciando das classes de conteúdo (figura 10) e os links entre os nós são 

modelados por associação direta com o estereótipo “<<navigation link>>” (<<vínculo 

de navegação>>), conforme visto na figura 11. 
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Figura 10: Exemplo de diagrama de classes 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 46). 

 

 

Figura 11: Exemplo de modelo de navegação (hipertexto) 
Fonte: KAPPEL et al., 2006, p. 48 

 

”A literatura define diversos tipos específicos de links para aperfeiçoar ainda mais a 

semântica da estrutura do modelo de hipertexto” (KAPPEL et al., p. 47, tradução 

nossa). Na tabela 2 há alguns métodos que definem tipos específicos de links. 
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Método Tipos de Links Descrição 

Hypertext Design Model 

(HDM) (Garzotto et. al., 

1995 apud KAPPEL et al., 

2006, p. 47) 

Structural links Conecta elementos do mesmo nó. 

Perspective links Coloca várias visões de um nó 

em relação uns aos outros. 

Application links Coloca diferentes nós em relação 

uns aos outros dependendo da 

aplicação. 

Web Modeling Language 

(WebML) (Ceri et. al., 

2003 apud KAPPEL et al., 

2006, p. 48) 

Contextual links Transporta informação de 

contexto durante a navegação. 

Non-contextual 

links 

Não possui associação de 

informação de contexto. 

Intra-page links São usados quando a origem e o 

destino de um link pertencem à 

mesma página. 

Inter-page links São usados quando a origem e o 

destino de um link pertencem à 

páginas diferentes. 

UWE (Koch; Kraus, 2002 

apud KAPPEL et al., 

2006, p. 48) 

Navigation links Usado para navegar entre nós. 

Process links Aponta para um nó de início de 

um processo. 

External links Aponta para um nó não 

pertencente diretamente da 

aplicação. 

Object-Oriented 

Hypermedia (OO-H) 

(Gómez; Cachero, 2003 

apud KAPPEL et al., 

2006, p. 49) 

I-links (internal 

links) 

Aponta para nós dentro dos 

limites de um determinado 

requisito navegacional. 

T-links (traversal 

links) 

Aponta para nós abrangendo 

outros requisitos navegacionais. 

R-links 

(requirement links) 

Aponta para um nó de início 

navegacional. 

X-links (external 

links) 

Aponta para nós externos. 
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S-links (service 

links) 

Aponta para serviços com um 

correspondente link de resposta. 

Quadro 2: Métodos que definem tipos específicos de links 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 47-49). 

 

Segundo Kappel et al. (2006), o modelo de navegação ou hipertexto não consegue 

descrever totalmente como um usuário alcançará um determinado nó por 

navegação. Estruturas de acesso ampliam a qualidade do modelo de navegação ou 

hipertexto, conseguindo descrever como um usuário irá alcançar os nós da 

aplicação Web. 

 

 

Figura 12: Exemplo de Estrutura de Acesso 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 50). 
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Utilizando-se a UWE, pode-se aplicar a notação com o estereótipo “<<menu>>” 

(<<menu>>), que permite acessar nós heterogêneos, “<<index>>” (<<índice>>), que 

permite acessar objetos de conteúdo de forma única, ou “<<query>>” (<<query>>) 

que permite realizar consultas de nós. Todas essas estruturas de acesso podem ser 

utilizadas em conjunto ou separadamente, conforme figura 12 acima. 

 

Segundo Pressman (2006), algumas questões deveriam ser elaboradas para facilitar 

a análise de navegação ou hipertexto, conforme exemplo da tabela 3 abaixo. 

 

Alguns objetos de conteúdo deveriam ser mais fáceis de acessar, requerendo 

menos passos de navegação? 

Alguns objetos de conteúdo deveriam ser realçados para forçar o usuário navegar 

em sua direção? 

Certos objetos de conteúdo deveriam ser apresentados ao usuário com base no 

contexto das ações de navegação anterior? 

Um registro de navegação deveria criado por usuário? 

O modelo de navegação deveria ser guiado pelo comportamento de usuário mais 

comum ou pela importância dos objetos de conteúdo definido na aplicação Web? 

Um usuário pode armazenar sua navegação anterior por meio da aplicação Web 

para acelerar o acesso futuro? 

Quadro 3: Exemplo de questões para modelo de navegação 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 423). 

 

 

3.5 MODELAGEM DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Segundo Kappel et al. (2006), o modelo de apresentação especifica a estrutura e 

comportamento da interface de usuário para garantir a interação do usuário com a 

aplicação Web. O modelo de apresentação definirá uma estrutura uniforme para 

apresentação dos objetos de conteúdo na página e descreverá o comportamento, 

definindo como as funções da aplicação Web serão acessíveis através da interface 

de usuário, como por exemplo, o acionamento através de um botão.  
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Um aspecto que pode ser definido no modelo de apresentação seria uma estratégia 

de exibição da navegação do usuário, evitando que este fique perdido e facilitando o 

entendimento do caminho que resultou na página que está sendo exibida. Outro 

aspecto importante a ser desenvolvido é o leiaute gráfico da interface de usuário, 

que será vista no projeto estético mais adiante. 

 

O modelo de apresentação é composto de três níveis: página de apresentação, 

unidade de apresentação e elemento de apresentação. A página de apresentação 

descreve em si a página que será exibida ao usuário, sendo composta de uma ou 

mais unidades de apresentação. A unidade de apresentação agrupa elementos de 

apresentação relacionados, formando uma divisão lógica da página. Por fim, os 

elementos de apresentação representam a unidade básica do modelo de 

apresentação representando a informação que será exibida através de objetos de 

conteúdo. A figura 13 ilustra um modelo de apresentação divido nos três níveis. 

 

 

Figura 13: Exemplo de modelo de apresentação 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 52). 

 

Os aspectos de comportamento do modelo de apresentação podem ser descritos 

pelo modelo de interação.  
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De acordo com Pressman (2006), o modelo de interação descreve como o usuário 

se comunica e interage com as funcionalidades, conteúdo e comportamento da 

aplicação Web. O modelo de interação é composto de diagramas de seqüência14, 

diagramas de estado15 e protótipo de interface com o usuário. 

 

 

Figura 14: Exemplo de diagrama de seqüência 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 53). 

 

 
Figura 15: Exemplo de diagrama de estado 

Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 53). 

 

                                                 
14

 Diagrama de seqüência UML fornece uma representação abreviada da maneira pela qual ações de 
usuário colaboram com as classes de análise (PRESSMAN, 2006). 
15

 Diagrama de estado UML fornece uma representação do comportamento dinâmico da aplicação 
Web à medida que uma interação ocorre (PRESSMAN, 2006). 
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3.6 MODELAGEM DE PERSONALIZAÇÃO 

 

 

Segundo Kappel et al. (2006), o modelo de personalização é relativamente novo e 

poucos métodos oferecem uma forma para realizar essa modelagem. A modelagem 

de personalização é destinada a representar o contexto da informação e suas 

variações, interligada aos modelos de conteúdo, navegação e apresentação. 

 

A modelagem de personalização analisa o uso da aplicação Web para através de 

perfis de usuário, especificar o que deveria ser adaptado e em que momento deveria 

isto ocorrer.  

 

As adaptações podem ser estáticas ou dinâmicas. Nas adaptações estáticas são 

criados vários modelos que são escolhidos de acordo com o contexto da informação. 

Nas adaptações dinâmicas, estas ocorrem em decorrência de mudanças em tempo 

de execução nas regras para o conteúdo, navegação e apresentação, como por 

exemplo, filtros, listas de conteúdo personalizado, etc. 

 

A escolha do tipo de adaptação irá depender da necessidade do projeto Web. A 

vantagem da adaptação estática é que se torna mais fácil a modelagem por se 

conhecer as possibilidades a serem geradas. Em contra partida, as possibilidades 

de personalização pelo usuário tornam-se restritas. A grande vantagem de se utilizar 

adaptações dinâmicas é o universo de possibilidades de personalizações que é 

fornecido ao usuário, porém tornando sua modelagem mais difícil por não se 

conhecer todas as possibilidades geradas. 

 

Utilizando-se a UWE, pode-se aplicar a notação com o estereótipo 

“<<customization>>” (<<personalização>>), para adicionar regras de personalização 

às classes adaptadas. A figura 16 demonstra adaptação ao modelo de navegação, 

onde só será exibido ao usuário os papéis de autoria deste. A figura 17 demonstra 

adaptação ao modelo de apresentação, especificando que um botão de revisão 

estará visível apenas aos usuários pertencentes ao um determinado perfil de 

usuário. 
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Figura 16: Exemplo de adaptação dinâmica no modelo de navegação 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 56). 

 

 

Figura 17: Exemplo de adaptação dinâmica no modelo de apresentação 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 56). 
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3.7 MODELAGEM DE CONFIGURAÇÃO 

 

 

Conforme Pressman (2006), o modelo de configuração descreve as características 

do ambiente e infra-estrutura que a aplicação Web residirá. No modelo de 

configuração é especificado o método de acesso (Internet, Intranet, Extranet) e as 

interfaces necessárias para comunicação com banco de dados, outras aplicações ou 

serviços que possa ter interação com a aplicação Web. 

 

Do lado do servidor, o hardware e o ambiente do sistema operacional são 

especificados. Do lado do cliente, a aplicação Web deve ser submetida a testes de 

diversos navegadores, devido a cada navegador possuir características particulares 

que possa interferir em alguma funcionalidade da aplicação Web. 

 

Em aplicações Web mais simplórias, o modelo de configuração acaba por ser uma 

lista com as características e especificações do lado do servidor e do lado do cliente, 

enquanto em aplicações Web mais complexas, o modelo de configuração deve 

fornecer detalhes das especificações, como por exemplo, arquitetura de cachê, 

balanceamento de carga em vários servidores, etc. 

 

 

3.8 METODOLOGIA UML-BASED WEB ENGINEERING (UWE) 

 

 

Segundo Koch e Kraus (2002), podemos utilizar a UML para modelar todos os 

requisitos das aplicações Web, simplesmente com os diagramas que esta fornece, 

porém para modelar aspectos especiais de projeto das aplicações Web, definiu-se a 

UML-based Web Engineering (UWE), que são visões especiais representadas 

graficamente por diagramas UML, como por exemplo, o modelo de navegação e o 

modelo de apresentação. 

 

A abordagem UWE apresentada por Koch (2001 apud KOCH; KRAUS, 

2002) e estendida em publicações subseqüentes por Hennicker e Koch 

(2001 apud KOCH; KRAUS, 2002) apóia o desenvolvimento de aplicações 
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Web com enfoque especial na sistematização, personalização e geração 

semi-automática (KOCH; KRAUS, 2002, tradução nossa). 

 

A essência da modelagem das atividades providas pela UWE é a análise de 

requisitos, a modelagem de navegação, a modelagem de apresentação, a 

modelagem de implantação, a visualização de cenários Web e os aspectos 

dinâmicos da aplicação Web. Estes pontos são contemplados pelos diagramas de 

atividade e estado. 
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4 MODELAGEM DE PROJETO 

 

 

Conforme Kaiser (2002 apud PRESSMAN, 2006), após a modelagem de análise se 

inicia a modelagem de projeto. Para se buscar uma aplicação Web de alta qualidade 

é necessário o projeto ter como metas: 

 

 Simplicidade: deve-se evitar uso de recursos em demasia, sobrecarregando 

a aplicação Web com muitos efeitos visuais, excesso de conteúdo e outros; 

 

 Consistência: deve-se manter um padrão em todas as etapas do projeto, ou 

seja, o estilo gráfico deve se manter constante ao longo da aplicação, a 

navegabilidade se manter uniforme, a arquitetura deve estabelecer uma 

estrutura de hipermídia consistente, o conteúdo deve ser elaborado de forma 

consistente e em todos os elementos que formam o projeto; 

 

 Identidade: a aplicação Web deve levar em consideração em seu projeto 

estético, navegacional e de interface o domínio que esta deve atender, 

fornecendo identidade à aplicação Web de acordo com o público alvo que 

esta deva atender; 

 

 Robustez: o usuário da aplicação Web, com base na identidade definida, 

espera que esta forneça conteúdo e funcionalidades robustos, que atendam 

suas expectativas e necessidades; 

 

 Navegabilidade: deve ser projetada de forma que seja fácil e intuitiva de se 

utilizar a aplicação Web; 

 

 Atração visual: a beleza, ou atração visual de uma aplicação Web é muito 

importante e mais relevante entre todas as categorias de aplicações, sendo 
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que vários elementos do projeto contribuem para que se atinja uma atração 

visual desejável; 

 

 Compatibilidade: uma aplicação Web deve ser projetada para funcionar em 

ambientes heterogêneos. 

 

O modelo de projeto é composto por uma combinação de conteúdo, estética e 

tecnologia. As etapas que devem ser desenvolvidas na modelagem do projeto em 

uma estrutura de pirâmide são: projeto de interface, projeto estético, projeto de 

conteúdo, projeto de navegação, projeto de arquitetura e projeto de componente, 

conforme figura 18. 

 

 

Figura 18: Pirâmide de Projeto 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 431). 

 

 

4.1 PROJETO DE COMPONENTE 

 

 

Segundo Pressman (2006), um componente deve ser um bloco modular que 

implemente encapsulando sua regra de maneira a fornecer formas de comunicação 

através de interface.  

 

Utilizando uma visão orientada a objetos um componente é composto por um 

conjunto de classes colaborativas, que através de interfaces uma classe se 
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comunica com a outra, fornecendo o resultado esperado para o componente. No 

processo de elaboração do projeto de componente, utiliza-se as classes de análise 

elaboradas no modelo de análise e elabora-se as classes de infra-estrutura para 

componentes que fornecem apoio ao domínio do problema, conforme figura 19. O 

detalhe do projeto de componente é composto pela descrição detalhada dos 

atributos, operações e interfaces. 

 

 

Figura 19: Exemplo de um componente de projeto 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 240). 

 

 

4.1.1 Princípios de Projeto 

 

 

Alguns princípios básicos de projeto têm sido adotados no projeto Web no nível de 

componente. Esses princípios são: 

 

 Princípio aberto-fechado: “um módulo (componente) deveria ser aberto para 

extensão, mas fechado para modificação” (MARTIN, 2000 apud PRESSMAN, 

2006, p. 243). Um componente deveria ser projetado de forma a permitir ser 
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estendido, sem que se tenha que realizar modificações internas na lógica 

encapsulada para que a extensão se torne possível;  

 

 Princípio da substituição de Liskov: “subclasses devem ser substituíveis 

por suas classes-base” (MARTIN, 2000 apud PRESSMAN, 2006, p. 245). O 

princípio sugere que uma classe-base deve continuar funcionar se uma 

classe derivada desta for passada para um componente ao invés da classe-

base; 

 

 Princípio da inversão de dependência: “confie nas abstrações. Não confie 

nas concretizações” (MARTIN, 2000 apud PRESSMAN, 2006, p. 245). Quanto 

mais um componente depender de outros componentes concretos, mais difícil 

será obter um componente extensível. Desta forma, um componente deve se 

restringir a depender de componentes abstratos ou interfaces; 

 

 Princípio da segregação de interface: “muitas interfaces específicas de 

clientes são melhores do que uma interface de propósito geral” (MARTIN, 

2000 apud PRESSMAN, 2006, p. 245). O princípio sugere que se elabore 

interfaces especializadas para cada categoria de necessidade específica; 

 

 Princípio de equivalência de liberação de reuso: “a granularidade do reuso 

é a granularidade da versão” (MARTIN, 2000 apud PRESSMAN, 2006, p. 

245). Deve-se estabelecer um controle de versão entre os componentes, 

garantindo que atualizações sejam propagadas gradativamente para que 

todos que utilizam deste componente possam se adequar; 

 

 Princípio de fecho comum: “classes que se modificam juntas devem ficar 

juntas” (MARTIN, 2000 apud PRESSMAN, 2006, p. 245). Classes de mesma 

funcionalidade devem ser empacotadas juntas, para um controle melhor de 

versão e de modificação; 

 

 Princípio comum de reuso: “classes que não são reusadas juntas não 

devem ser agrupadas juntas” (MARTIN, 2000 apud PRESSMAN, 2006, p. 

246). Classes de funcionalidade diferentes devem manter a coesão de 
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empacotamento, evitando que se modifique alguma classe que não deveria 

ser modificada, exigindo que testes sejam realizados para garantir as 

funcionalidades. 

 

 

4.1.2 Etapas para Elaboração do Projeto de Componente 

 

 

De acordo com Pressman (2006), a partir de algumas etapas padrão para uma 

aplicação orientada a objetos, elabora-se um projeto no nível de componente, 

conforme as etapas abaixo: 

 

 Etapa 1: identificar todas as classes de domínio, conforme figura 19; 

 

 Etapa 2: identificar todas as classes do domínio de infra-estrutura levantadas 

no modelo de análise, como componentes de sistema operacional, 

componentes de gestão de dados, etc.; 

 

 Etapa 3: após a descrição detalhada das classes de domínio do problema e 

de infra-estrutura, elabora-se todas as classes do projeto que não são 

adquiridas como componentes reusáveis; 

 

 Etapa 3a: o modelo de análise fornece o diagrama de colaboração entre 

classes que opcionalmente deveria ser detalhado no nível do projeto de 

componente, especificando detalhes da estrutura de mensagens passadas 

entre objetos; 

 

 Etapa 3b: no contexto do nível do projeto de componente, deve-se identificar 

as interfaces necessárias para cada componente; 

 

 Etapa 3c: deve-se elaborar as estruturas e os tipos de dados para descrever 

os atributos necessários; 
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 Etapa 3d: deve-se descrever o fluxo de processamento para cada operação 

detalhadamente, utilizando-se, por exemplo, o diagrama de atividades 

desenvolvido no modelo de análise; 

 

 Etapa 4: deve-se descrever as fontes de dados persistentes e as classes 

necessárias para gerenciá-las. Embora as fontes de dados persistentes sejam 

especificadas no projeto arquitetural, no projeto de componentes informações 

adicionais podem ser fornecidas; 

 

 Etapa 5: no projeto no nível de componente, em alguns casos é necessário 

desenvolver representações comportamentais para uma classe de projeto ou 

componente, fornecendo informações que nem sempre são óbvias em outros 

modelos do projeto; 

 

 Etapa 6: diagramas de implantação podem ser desenvolvidos para 

especificar a localização de pacotes de componentes dentro dos ambientes 

descritos no projeto arquitetural; 

 

 Etapa 7: ao longo da construção do projeto, deve-se sempre refinar o projeto 

de componentes, uma vez que o trabalho é um processo interativo e o 

primeiro modelo quase sempre não é o final. 

 

 

4.2 PROJETO DE ARQUITETURA 

 

 

Conforme Pressman (2006), o projeto de arquitetura deve estabelecer a arquitetura 

de conteúdo e a arquitetura da aplicação Web. A arquitetura de conteúdo se 

preocupa como os objetos de conteúdo são estruturados para apresentação e 

navegação. Já a arquitetura da aplicação Web é estruturada para controlar a 

interação com usuário, processamentos internos, fornecer a navegação e dispor o 

conteúdo, fornecendo a infra-estrutura para se atingir os objetivos de negócio. 
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O projeto de navegação será influenciado pelas decisões no projeto de arquitetura, 

porém em muitas situações os projetos de interface, estético e de conteúdo podem 

ser desenvolvidos paralelamente ao projeto de arquitetura. 

 

Alguns fatores e restrições influenciam o desenvolvimento do projeto de arquitetura, 

como requisitos funcionais que influenciam primariamente a arquitetura, além de 

considerações com a qualidade da aplicação Web como escalabilidade, 

performance, reusabilidade, etc. Na maioria das vezes a arquitetura é definida de 

uma infra-estrutura já existente e conseqüentemente, arquiteturas já existentes, 

integração com sistemas legados e outros fatores influenciam na definição do 

projeto de arquitetura, conforme mostrado na figura 20 (JACOBSON et al., 1999 

apud KAPPEL et al., 2006, p. 65). 

 

 

Figura 20: Fatores que influenciam a arquitetura da aplicação Web 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 67). 

 

Segundo Kappel et al. (2006), devido às aplicações Web apresentarem mudança de 

requisitos freqüentemente, o projeto de arquitetura é definido através de um 

processo interativo, podendo ocasionar riscos aos requisitos, além de não resolver 

questões específicas como integração com sistemas legados. A utilização de design 

patterns (padrões de projeto) torna-se mais eficiente na definição de questões 

especificas do projeto. 
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A utilização de design patterns sustenta o desenvolvimento de aplicações Web com 

alta qualidade, pois patterns definem problemas recorrentes de projeto em um 

contexto específico, propondo soluções para estes problemas. A solução descreve 

os componentes, as suas responsabilidades, o relacionamento entre esses 

componentes e a interação destes componentes com um problema específico. 

 

Outra opção para a criação do projeto de componentes seria a utilização de 

frameworks (arcabouços), composto por uma base de conhecimento arquitetural, 

permitindo, por exemplo, o reuso de arquitetura e de funcionalidades básicas 

prevista no framework. 

 

 

4.2.1 Arquitetura de Conteúdo 

 

 

Segundo Powell (2002), a arquitetura de conteúdo define a estrutura global do 

conteúdo hipermídia da aplicação Web, podendo esta estrutura ser linear, em malha, 

hierárquica ou em rede. 

 

 

4.2.1.1 Estruturas Lineares 

 

 

São estruturas que apresentam o conteúdo da aplicação Web com um fluxo linear, 

como por exemplo, em uma página informativa que através de interações do 

usuário, informações complementares são exibidas em uma seqüência previsível. 

Conforme a complexidade aumenta, a estrutura linear simples é estendida a 

estruturas lineares mais sofisticadas, permitindo conteúdos alternativos serem 

requisitados ou ocorrer desvios que forneçam conteúdo adicional. As estruturas 

lineares estão demonstradas na figura 21 abaixo. 
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Figura 21: Exemplo de estruturas lineares 
Fonte: POWELL (2002, p. 168-169). 

 

 

4.2.1.2 Estruturas em Malha 

 

 

De acordo com Powell (2002), a estrutura em malha é interessante quando se há um 

conteúdo fortemente regular, que possa ser agrupado em categorias de duas ou 

mais dimensões. Por exemplo, em um site de comércio eletrônico, a dimensão 

horizontal da arquitetura em malha forneceria as categorias de produtos 

comercializados e na dimensão vertical poderia conter as ofertas por fabricante para 

cada categoria, fornecendo ao usuário a possibilidade de navegação em várias 

dimensões. A figura 22 ilustra uma estrutura em malhas. 

 

 

Figura 22: Exemplo de estrutura em malha 
Fonte: POWELL (2002, p. 170). 
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4.2.1.3 Estruturas Hierárquicas 

 

 

Conforme Powell (2002), estruturas hierárquicas são as estruturas mais comuns em 

aplicações Web, pois permitem o fluxo de controle horizontalmente, através de 

hipertexto, ao longo das ramificações verticais. Desta forma, consegue-se uma 

navegação rápida, por permitir acesso ao conteúdo de diversas ramificações, porém 

podendo deixar o usuário confuso dentro da aplicação Web. A figura 23 ilustra 

alguns tipos de estruturas hierárquicas. 

 

A estrutura hierárquica convencional do tipo estreita e larga, como visto na figura 23, 

não é tão comum em aplicações Web. A estrutura hierárquica Web é mais comum, 

pois permite a navegação com ligações cruzadas, sem a necessidade de retornar 

para níveis anteriores para alcançar um nó em ramificações diferentes. 

 

 

Figura 23: Exemplo de estruturas hierárquicas 
Fonte: POWELL (2002, p. 171-172). 
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4.2.1.4 Estruturas em Rede 

 

 

A estrutura em rede permite uma navegação considerável, pois qualquer conteúdo 

da aplicação Web possui ligações através de hipertexto com todos os objetos de 

conteúdo. Esse tipo de estrutura pode gerar certa confusão ao usuário, conforme 

demonstrado na figura 24. 

 

A arquitetura de conteúdo global da aplicação Web pode utilizar uma das estruturas 

apresentadas, ou uma combinação dessas gerando uma estrutura adaptável a 

necessidade. Mesmo se escolhendo uma determinada estrutura, uma determinada 

parte da aplicação pode apresentar características de outra estrutura. 

 

 

Figura 24: Exemplo de estrutura em rede 
Fonte: POWELL (2002, p. 174). 

 

 

4.2.2 Arquitetura da aplicação Web 

 

 

Conforme Jacyntho et al. (2002), a arquitetura da aplicação Web fornece a infra-

estrutura para se atingir os objetivos de negócio.  

 

Aplicações devem ser construídas usando camadas nas quais diferentes 

preocupações são levadas em conta; em particular, dados da aplicação 

devem ser separados dos conteúdos de página (nós de navegação) e esses 

conteúdos, por sua vez, devem ser claramente separados dos aspectos da 

interface (páginas) (JACYNTHO et al., 2002, , tradução nossa). 
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Sugere-se que se utilize uma arquitetura que desacople a interface da navegação e 

do comportamento da aplicação Web, simplificando a implementação e o reuso. A 

arquitetura Model-View-Controller (MVC) desacopla a interface das funcionalidades 

e conteúdo da aplicação Web.  

 

Nessa arquitetura a camada de modelo possui todo o conteúdo, ou seja, objetos de 

conteúdo, acesso aos dados e informações externas e toda a lógica de 

processamento específica da aplicação Web. A camada de visão é responsável por 

conter todas as funções específicas da interface realizando a apresentação do 

conteúdo. Por fim, o controlador coordena o fluxo das informações entre a camada 

de visão e a camada de modelo, através de estímulos de entrada realizados pelo 

usuário. A figura 25 exemplifica o MVC. 

 

 

Figura 25: Arquitetura MVC 
Fonte: JACYNTHO et al. (2002) 
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4.3 PROJETO DE NAVEGAÇÃO 

 

 

Segundo Pressman (2006), uma vez definida a arquitetura da aplicação Web, é 

necessário definir o projeto de navegação, na qual se definirá os fluxos pelos quais o 

usuário poderá obter acesso ao conteúdo disposto pela aplicação Web.  

 

Para se elaborar o projeto de navegação é necessário identificar a semântica de 

navegação para usuários distintos e definir a sintaxe de navegação. A semântica de 

navegação já foi definida no modelo de navegação e deve ser apenas revisada 

nesse processo, para verificar se a semântica definida está de acordo com a 

arquitetura de conteúdo definida. 

 

A sintaxe navegacional ou mecanismos de navegação devem ser definidos. Há 

várias opções disponíveis, podendo se utilizar link individual de navegação, como 

botões, textos, gráficos, etc. Outra opção disponível seria a utilização de barra de 

navegação horizontal, agrupando categorias de conteúdo ou funcionais com os links 

para acesso. Há também a variação em coluna vertical de navegação que pode 

utilizar agrupamento ou exibir todos os principais objetos de conteúdo em forma 

hierárquica, árvore de acesso, podendo esta ser expandida. Uma outra opção seria 

a utilização de mapas de site, com um sumário de todos os objetos de conteúdo da 

aplicação Web. 

 

 

4.4 PROJETO DE CONTEÚDO 

 

 

De acordo com Pressman (2006), o projeto de conteúdo preocupa-se em 

representar a informação através de objetos de conteúdo específicos definidos na 

modelagem de análise bem como os atributos específicos de implementação, 

associações e relacionamento entre objetos. 
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Os atributos do objeto de conteúdo que foram definidos no modelo de análise serão 

estendidos, definindo-se atributos específicos de implementação, formando o projeto 

de conteúdo. 

 

 

Figura 26: Representação de projeto dos objetos de conteúdo 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 440). 

 

Conforme figura 26, os atributos específicos devem descrever a informação que a 

aplicação Web irá fornecer bem como uma indicação de tipos de objetos de 

conteúdo, como vídeo, fotos, texto descritivo, etc., que irá compor a informação a ser 

entregue pela aplicação Web. 

 

Conforme os objetos de conteúdo são desenvolvidos, estes irão compor uma página 

e a quantidade de objetos de conteúdo por página deverá atender as restrições 

impostas pelo projeto, como por exemplo, tempo de resposta de download. 

 

 

4.5 PROJETO ESTÉTICO 

 

 

Conforme Pressman (2006), o projeto estético ou projeto gráfico é uma abordagem 

artística que torna os elementos funcionais atraentes da aplicação Web de forma a 

agradar as categorias de usuário.  
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O projeto gráfico inicia-se com o leiaute, onde se define cores, estilos, tamanhos, 

utilização de mídias complementares e todos os outros aspectos estéticos que 

envolva a aplicação Web. 

 

Não há regras quanto à concepção do leiaute de tela, porém alguns pontos devem 

ser considerados para um melhor resultado. 

 

Não se deve preencher a tela inteira com informação ocupando todos os espaços 

em branco, pois irá dificultar o usuário de localizar determinada informação, além de 

gerar um caos visual, tornando cansativa a navegação. 

 

O leiaute deve priorizar o conteúdo disposto pela aplicação Web, ocupando 80% da 

página e o restante utilizado para outras características como a navegação. Não se 

deve esquecer que o usuário está utilizando a aplicação Web pelo conteúdo que 

esta irá oferecer. 

 

O leiaute deve ser organizado a dispor as informações mais importantes no canto 

superior esquerdo, seguindo um fluxo para o canto inferior direito, pois os usuários, 

em sua maioria, percorrerão a página da mesma forma como se lê um livro. 

 

Deve-se agrupar o conteúdo, navegação e funcionalidades geograficamente na 

página, facilitando a localização do usuário. Páginas que não seguem um mesmo 

padrão de localização geográfica levam a um desagrado por parte do usuário. 

 

Deve-se evitar ao máximo a utilização de barras de rolagem. Os usuários 

freqüentemente preferem páginas que adéqüem o conteúdo dentro do espaço 

disponível, utilizando de técnicas de navegação para exibir todo o conteúdo em 

várias páginas se necessário. 

 

Por fim, a variação de resolução de tela dos usuários deve ser levada em 

consideração, utilizando de técnicas para dispor o conteúdo de forma proporcional à 

resolução, evitando a utilização de conteúdo com posicionamento fixo. 
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4.6 PROJETO DE INTERFACE 

 

 

De acordo com Pressman (2006), o projeto de interface deve atender as 

características de facilidade de usar, aprender, navegar, ser intuitiva, consistente e 

compensadora. Uma interface bem projetada enriquece a percepção do usuário em 

relação à aplicação Web. 

 

A fim que se obtenha tais características, o projeto de interface deve seguir alguns 

princípios e diretrizes: antecipação, comunicação, consistência, autonomia 

controlada, flexibilidade, enfoque, lei de Fitt, objetos de interface humana, redução 

de latências, aprendizado, manter a integridade do produto de trabalho, legibilidade, 

rastrear estado e navegação visível.  

 

 

4.6.1 Princípios 

 

 

Pressman (2006) sugere que, no geral, se os princípios propostos abaixo forem 

seguidos no projeto de interface, certamente a aplicação Web será intuitiva, eficiente 

e bem estruturada. Os princípios propostos são: 

 

 Antecipação: a interface da aplicação Web deve ser projetada de forma a 

antecipar as necessidades dos usuários fornecendo facilidade de navegação, 

permitindo que o usuário localize facilmente as informações; 

 

 Comunicação: a interface da aplicação Web deve sempre informar qualquer 

atividade iniciada, estado do usuário e o caminho de navegação; 

 

 Consistência: o uso de recursos na aplicação Web deve ser consistente em 

toda a aplicação, não se devendo utilizar os mesmos recursos em pontos 

distintos com interações distintas; 
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 Autonomia controlada: os recursos de navegação devem facilitar o 

movimento do usuário na aplicação Web, porém esses recursos não devem, 

por exemplo, permitir o usuário acessar áreas restritas da aplicação; 

 

 Flexibilidade: a interface deve permitir que usuários possam navegar 

diretamente entre as funcionalidades ou que o uso seja aleatório, devendo 

sempre fornecer a possibilidade de o usuário desfazer ações indevidas ou 

refazer uma navegação incorreta; 

 

 Enfoque: a interface e o conteúdo fornecido pela aplicação Web devem 

manter o enfoque ao que o usuário solicitou, evitando-se conduzir o usuário a 

um conteúdo relacionado; 

 

 Lei de Fitt: “o tempo para alcançar um alvo é função da distância e do 

tamanho do alvo” (TOGNOZZI, 2001 apud PRESSMAN, 2006, p. 433). A 

interface deve ser projetada de forma a deixar próximo todas as próximas 

ações do usuário, tornando o tempo para localizar alcançar o alvo 

desprezível. Por exemplo, uma informação que depende de outra deve ser 

apresentada uma ao lado da outra, tornando óbvia sua dependência e 

facilitando o usuário intuitivamente descobrir sua próxima ação; 

 

 Objetos de interface humana: muitos objetos de interface humana já foram 

desenvolvidos para serem reutilizados, sendo sua adoção recomendável; 

 

 Redução de latência: a interface deve ser projetada de forma a permitir a 

execução de tarefas em paralelo, fornecendo opções para o usuário enquanto 

a atividade solicitada é processada, reduzindo o tempo de espera para 

atividades que possam demorar. A interface também deve fornecer 

comunicação com o usuário, informando-o da espera e demonstrando o 

progresso da atividade em andamento; 

 

 Aprendizado: a interface da aplicação Web deve ser projetada de modo a 

simplificar e reduzir o tempo de aprendizado e em futuras revisões o padrão 

deve ser mantido, para que o usuário não tenha que aprender novamente; 
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 Integridade: a interface da aplicação Web deve realizar o auto-salvamento 

dos dados de entrada que o usuário informa, para evitar retrabalho em caso 

de falhas da aplicação, erro do usuário ou problemas na comunicação; 

 

 Legibilidade: a interface da aplicação Web deve manter legível toda a 

informação apresentada para qualquer usuário, com a escolha de fontes, 

estilos e tamanhos adequados a qualquer faixa etária; 

 

 Rastrear estado: quando for adequado, as interações realizadas pelo usuário 

na aplicação Web devem ser armazenadas a fim que mais tarde isso possa 

ser recuperado e o usuário continue a operação de onde havia interrompido; 

 

 Navegação visível: a interface da aplicação Web deve ser projetada de 

forma a fornecer “a ilusão de que usuários estão no mesmo lugar, com um 

trabalho trazido até eles” (TOGNOZZI, 2001 apud PRESSMAN, 2006, p. 434). 

Quando essa situação ocorrer, a navegação não será um problema e passará 

despercebido pelo usuário. 

 

 

4.6.2 Diretrizes 

 

 

Algumas diretrizes de projeto de interface, obtida da experiência de uma importante 

aplicação Web, complementam os princípios elencados (NIELSEN; WAGNER, 1996 

apud PRESSMAN, 2006, p. 435). 

 

A velocidade de leitura no monitor é menor do que em papel e por isso não se deve 

colocar textos em demasia. 

 

Deve-se projetar a interface de modo a exibir todos os objetos de conteúdo dentro 

de um tamanho de janela padrão, evitando-se barra de rolagem, pois os usuários 

preferem não usá-las. 
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A navegabilidade da aplicação deve estar sempre acessível em todas as páginas da 

aplicação Web, evitando-se apoiar a navegabilidade nas funções disponíveis pelo 

navegador Web. 

 

As opções de navegação devem ser claras, fazendo com que o usuário não tenha 

que procurar a forma de navegação entre os objetos de conteúdo. 

 

Por fim, a estética não deve sobrepor as funcionalidades dispostas pela aplicação 

Web e, às vezes, algo mais simples para realizar a navegação, por exemplo, torna-

se uma melhor opção do que uma imagem vaga para realizar a mesma operação. 

 

 

4.7 MÉTODOS DE PROJETO 

 

 

Muitos métodos de projeto foram propostos, mais nenhum conseguiu se tornar um 

padrão no desenvolvimento de aplicações Web.  

 

De acordo com Kappel et al. (2006), os métodos disponíveis são baseados em 

métodos tradicionais derivados de métodos orientados a dados, métodos orientados 

a objetos e métodos orientados a hipermídia. A figura 27 mostra o histórico dos 

métodos propostos. 
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Figura 27: Histórico dos métodos de projeto 
Fonte: KAPPEL et al. (2006, p. 59). 

 

A seguir, são expostos alguns desses métodos, porém sem uma abordagem 

profunda para cada método de projeto. 

 

 

4.7.1 Object Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM) 

 

 

De acordo com Rossi et al. (2007), OOHDM é baseado em uma abordagem que 

utiliza diferentes mecanismos de abstração e composição em um framework 

orientado a objetos, permitindo modelar informações complexas e especificar 

padrões de navegação e interface complexos. 

 

Em OOHDM, a aplicação Web é elaborada a partir de cinco atividades de projeto: 

coleta de requisitos, projeto conceitual, projeto navegacional, projeto de interface 

abstrata e implementação. 
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4.7.1.1 Coleta de Requisitos 

 

 

Conforme Rossi et al. (2007), a coleta de requisitos compõe a primeira etapa do 

processo, na qual os requisitos são levantados a partir da identificação dos 

stakeholders e as atividades que estes precisam executar. 

 

Diagramas de atividade irão representar as atividades que cada stakeholder precisa 

executar na aplicação Web, sendo que os diagramas de atividades são elaborados a 

partir da extração dos cenários identificados no diagrama de casos de uso. Os 

diagramas de atividade irão mapear o projeto conceitual.  

 

 

4.7.1.2 Projeto Conceitual 

 

 

Segundo Rossi et al. (2007), o projeto conceitual cria uma representação dos 

subsistemas, classes e relacionamentos definindo o domínio da aplicação Web, 

utilizando os princípios da modelagem orientada a objetos. 

 

Pode-se utilizar os diagramas UML como diagrama de colaboração, diagrama de 

classes, descrevendo as agregações e composições, para definir o domínio da 

aplicação Web. 

 

 

4.7.1.3 Projeto Navegacional 

 

 

De acordo com Rossi et al. (2007), a aplicação Web é vista como uma visão 

navegacional sobre um modelo conceitual. Para cada perfil de usuário é criado uma 

estrutura navegacional que irá atender as atividades que os stakeholders precisam 

executar. 
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A estrutura navegacional é composta por classes navegacionais, nós, links e 

âncoras e estruturas de acesso. Uma vez definida as classes navegacionais, um 

conjunto de contextos são definidos a partir do agrupamento de objetos de 

navegação. Cada contexto especifica sua estrutura de navegação, pontos de início 

navegacional, restrições de acesso e uma estrutura de acesso associada. 

 

 

4.7.1.4 Projeto de Interface Abstrata 

 

 

Conforme Rossi et al. (2007), o projeto de interface abstrata especifica os objetos de 

conteúdo visíveis ao usuário conforme sua interação com a aplicação Web. Uma 

visão abstrata de dados é utilizada para mapear os objetos de conteúdo com os 

objetos de navegação. 

 

O comportamento da interface é definido especificando como os eventos acionam a 

navegação e quais mudanças na interface ocorrem conforme o usuário interage com 

a aplicação Web. 

 

 

4.7.1.5 Implementação 

 

 

Segundo Rossi et al. (2007), o projeto de implementação especifica o ambiente que 

a aplicação Web irá funcionar, mapeando a interface e os objetos de navegação em 

tempo de execução sobre a arquitetura definida. 

 

 

4.7.2 Object Oriented Web Solution (OOWS) 

 

 

Segundo Mendes e Mosley (2005), OOWS é uma extensão do método orientado a 

objetos que introduz os requisitos de navegação e apresentação das aplicações 
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Web. Este método de desenvolvimento define um conjunto de atividades para se 

especificar os requisitos funcionais, navegacionais e de apresentação. 

 

Este método de projeto é composto por duas etapas principais: especificação do 

sistema e desenvolvimento da solução, conforme visualizado na figura 28. 

 

 

Figura 28: Abordagem OOWS 
Fonte: MENDES e MOSLEY (2005, p. 279). 

 

 

4.7.2.1 Especificação do Sistema 

 

 

De acordo com Mendes e Mosley (2005), na especificação do sistema, uma 

modelagem conceitual é desenvolvida para representar os requisitos da aplicação 

Web, especificando os requisitos funcionais, estruturais e dinâmicos através de 

modelos. 

 

 Modelo estrutural: define a estrutura do sistema representando as classes, 

atributos, operações e o relacionamento entre classes, através do diagrama 

de classes. O modelo estrutural deve ser estendido, definindo-se o modelo 

navegacional e de apresentação. 
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 Modelo dinâmico: descreve a ciclo de vida de um objeto para cada classe do 

sistema, através do diagrama de estados e a comunicação entre objetos 

através do diagrama de seqüência. 

 

 Modelo funcional: define serviços que contemplem a semântica da mudança 

de estados, utilizando uma definição textual formal na definição dos serviços. 

 

 

4.7.2.2 Desenvolvimento da Solução 

 

 

Conforme Mendes e Mosley (2005), o método OOWS utiliza a estratégia de ir do 

espaço do problema para o espaço da solução, transformando um esquema 

conceitual em aplicação Web final.  

 

Uma arquitetura em três camadas é utilizada para gerar a aplicação Web final, 

sendo estas a camada de apresentação, a camada de aplicação e camada de 

persistência. 

 

As camadas de persistência, que compreende os dados, e a camada de aplicação, 

que compreende as funcionalidades, são geradas a partir de um framework que 

utiliza um modelo orientado a arquitetura, que através de um modelo conceitual se 

obtêm a aplicação Web final. Esse framework tem como base os modelos 

comportamentais e estruturais do método orientado a objetos. 

 

A camada de apresentação é obtida através de um novo processo de tradução 

incorporado no método OOWS, que gera sistematicamente a camada de 

apresentação. Iniciando de modelos navegacionais e apresentacionais, as páginas 

da aplicação Web são geradas para cada tipo de usuário. Essas páginas geradas 

contemplam o acesso aos dados, as funcionalidades e a navegação, definindo a 

interface da aplicação Web. 
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5 MÉTODOS DE TESTES 

 

 

Segundo Pressman (2006), devido às características mencionadas sobre as 

aplicações Web, como o imediatismo, muitas atividades técnicas no processo de 

desenvolvimento não recebem o tempo necessário, como é o caso dos testes. Estes 

deveriam começar antes mesmo das primeiras linhas codificadas, sendo que na 

maioria das vezes os testes só são realizados quando a aplicação Web já está 

pronta e sem o empenho necessário a atividade. 

 

“Teste não deveria esperar até que o projeto esteja terminado. Comece a testar 

antes que você escreva uma linha de código. Teste constante e efetivamente e você 

vai desenvolver um site Web muito mais duradouro” (WALLACE et al., 2003 apud 

PRESSMAN, 2006, p. 455). 

 

De acordo com Kappel et al. (2006), uma aplicação Web é constituída por um 

conjunto de componentes interligados que podem ser de fabricantes distintos. A 

atividade de testes é uma das mais importantes no processo de desenvolvimento da 

aplicação Web, visando garantir a alta qualidade nos componentes empregados 

para que a aplicação Web atinja as expectativas dos usuários. 

 

A atividade de testes consiste em procurar e encontrar possíveis erros na aplicação 

Web, devendo estes ser corrigidos antes da geração da aplicação final. Antes de se 

discutir o processo da atividade de testes, algumas características de testes devem 

ser discutidas. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DE TESTE DE APLICAÇÕES WEB 

 

 

Conforme Pressman (2006), para se entender os objetivos no processo de testes é 

necessário considerar as características de qualidade esperadas na aplicação Web, 

a natureza dos erros encontrados e a estratégia de testes adotada para encontrar 

esses erros. 

 

 

5.1.1 Características de Qualidade 

 

 

Segundo Kappel et al. (2006), as expectativas dos usuários da aplicação Web vão 

além de que esta tenha um determinado comportamento, ansiando que aplicação 

Web possua características de qualidade, como por exemplo, estar disponível 

qualquer dia, a qualquer hora no ano, ser fácil de utilizar, rápida, compatível com 

outras aplicações, etc., atendendo as expectativas depositadas. Desta forma, além 

de testar o comportamento da aplicação Web, é necessário testar os requisitos de 

qualidade que esta deve atender para cumprir com as expectativas dos usuários. 

 

Segundo Pressman (2006), as seguintes dimensões de qualidade devem ser 

revisadas e testadas: 

 

 Conteúdo: deve-se verificar o nível sintático e semântico. No nível sintático 

revisa-se a ortografia e gramática dos objetos de conteúdo baseados em 

texto e no nível semântico, revisa-se a consistência e ambigüidade dos 

objetos de conteúdo; 

 

 Função: deve-se testar para encontrar erros que indiquem não conformidade 

com os requisitos; 

 

 Estrutura: deve-se verificar se a estrutura está fornecendo corretamente o 

conteúdo e a função da aplicação Web, devendo esta estrutura ser flexível a 

adição de novas funções e conteúdo; 
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 Usabilidade: deve-se testar para que cada categoria de usuário tenha 

facilidade de aprendizado e navegação, apoiado pela interface; 

 

 Navegabilidade: deve-se testar toda a navegação para assegurar que não 

há erros de navegação, como links incorretos; 

 

 Desempenho: deve-se testar o desempenho da aplicação Web sob diversas 

configurações e carga de trabalho, a fim que se constate uma operação 

aceitável em qualquer circunstância; 

 

 Compatibilidade: deve-se testar diversas configurações de hospedagem e 

de execução do lado do usuário, a fim de localizar eventuais 

incompatibilidades; 

 

 Interoperabilidade: deve-se testar as interfaces de componente com outras 

aplicações e banco de dados, para garantir a comunicação entre os 

componentes; 

 

 Segurança: deve-se avaliar potenciais vulnerabilidades e qualquer acesso 

indevido permitido deve ser tratado como falha de segurança. 

 

 

5.1.2 Natureza dos Erros 

 

 

Segundo Nguyen (2000 apud PRESSMAN, 2006), muitos dos problemas são 

vivenciados primeiramente do lado do cliente, conduzindo a visualização do efeito do 

erro e não do erro em si.  

 

Devido uma aplicação Web estar condicionada a diversas configurações diferentes, 

muitas vezes reproduzir um erro torna-se um trabalho quase impossível, a menos 

que se replique o ambiente de configuração ao qual resultou no erro. Embora alguns 
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erros possam ser provenientes de codificação inadequada, alguns erros podem ser 

resultado de configurações da aplicação Web. 

 

A arquitetura de uma aplicação Web dificulta o processo de rastreamento de um erro 

ao longo das camadas da arquitetura. 

 

Alguns erros ocorrem devido ao ambiente operacional estático ao qual o teste é 

realizado, enquanto que outros é resultado de características dinâmicas como 

carregamento de objetos ou até mesmo relacionados ao tempo. 

 

Todas as naturezas apresentadas sugerem que o ambiente da aplicação Web 

influencia no processo de detecção de erros, sendo que alguns erros podem ser 

óbvios e de fácil detecção do ponto causador, como erro de conteúdo, por exemplo, 

porém muitos outros podem estar condicionados ao ambiente, tornando mais difícil 

determinar o ponto causador do erro. 

 

 

5.1.3 Estratégia de Teste 

 

 

Conforme Pressman (2006), a estratégia de teste deve seguir a seguinte 

abordagem: 

 

 Revisar o modelo de conteúdo para encontrar possíveis erros; 

 

 Revisar o modelo de interface para verificar se todos os casos de uso foram 

atendidos; 

 

 Revisar o modelo de projeto para validar a navegação; 

 

 Deve-se testar a interface para verificar a presença de erros na apresentação 

e na navegação. 

 

 Deve-se aplicar teste unitário em componentes funcionais; 
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 Deve-se realizar testes de segurança, desempenho e de configuração em 

ambientes distintos; 

 

 Por fim, a aplicação Web deve ser submetida a um conjunto restrito de 

usuários que irão testar a aplicação quanto a erros de conteúdo, navegação, 

usabilidade, compatibilidade, confiabilidade e desempenho. 

 

A estratégia de teste pode ser aplicada a diferentes níveis de teste, conforme a 

necessidade de cada item a ser testado e a fase de desenvolvimento da aplicação 

Web. Os níveis de teste são apresentados a seguir.  

 

 

5.1.3.1 Níveis de Teste 

 

 

Segundo Kappel et al. (2006), de acordo com a fase de desenvolvimento da 

aplicação Web, níveis de teste diferentes podem ser empregados a fim de se 

identificar os resultados de teste produzidos em cada fase. Os níveis de teste podem 

ser:  

 

 Teste unitário: é a menor unidade testável na aplicação Web e que não 

possua dependência, como por exemplo, classes, páginas, etc. Os testes 

unitários normalmente são conduzidos pelo próprio desenvolvedor durante a 

implementação; 

 

 Teste de integração: os componentes que passaram por teste unitário serão 

integrados na aplicação Web e a interação entre esses distintos componentes 

deve ser testada. Os testes de integração são conduzidos por 

desenvolvedores e testadores; 

 

 Teste de sistema: é um teste global de integração entre toda a aplicação 

Web. Normalmente esse teste é realizado por uma equipe especializada; 
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 Teste de aceitação: é feito a avaliação da aplicação Web sob supervisão dos 

stakeholders em um ambiente que se aproxime do ambiente de produção, 

utilizando condições e dados reais para a realização do teste; 

 

 Beta teste: são testes informais que liberam uma versão da aplicação Web 

que contemple todos os requisitos, sendo este realizado por um grupo restrito 

de usuário que irão fornecer um retorno dos testes realizados na aplicação 

Web. 

 

Executar níveis de teste seqüencialmente de acordo com a fase de desenvolvimento 

pode se tornar um risco, pois erros que gerarão o não cumprimento das expectativas 

dos usuários, podem se tornar caro a sua correção numa fase tardia. Para se 

minimizar os riscos, os testes devem fazer parte de todas as fases de concepção da 

aplicação Web. 

 

 

5.2 O PROCESSO DE TESTE 

 

 

Conforme Pressman (2006), o processo de teste começa com as funcionalidades 

visíveis ao usuário e avança para o projeto de arquitetura e navegação. Por fim, 

testes de infra-estrutura são realizados e que nem sempre estão visíveis aos 

usuários. A figura 29 sobrepõe a pirâmide de projeto com o processo de teste, sendo 

o fluxo de testes do topo da pirâmide até a base. 
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Figura 29: Processo de teste 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 459). 

 

Os próximos tópicos irão discutir as particularidades dos testes efetuados em cada 

camada da pirâmide proposta. 

 

 

5.3 TESTE DE CONTEÚDO 

 

 

De acordo com Pressman (2006), os testes de conteúdo têm três objetivos 

principais: identificar erros sintáticos, erros semânticos e erros estruturais. 

 

Os erros sintáticos podem ser desde erros banais, como um erro ortográfico, até 

erros mais significativos, como informação incorreta, violação de leis, etc. Deve-se 

utilizar corretores automáticos de ortografia e gramática, porém a utilização desses 

mecanismos não descarta a necessidade de um revisão humana, pois muitos erros 

sintáticos acabam passando nos corretores automáticos. 

 

Os erros semânticos têm o enfoque voltado para a informação apresentada pelos 

objetos de conteúdo. No processo de teste e revisão, o testador deve elencar uma 
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série de perguntas que ajudarão na detecção de possíveis erros, conforme exemplo 

apresentado no quadro 4. 

 

A informação é precisa quanto aos fatos? 

A informação é concisa e conclusiva? 

A informação embutida em um objeto de conteúdo pode ser encontrada facilmente? 

Referências adequadas são fornecidas para toda informação derivada de outras 

fontes? 

O conteúdo é ofensivo, enganoso ou abre caminho para litígio? 

A informação apresentada é consistente internamente e consistente com a 

informação apresentada em outros objetos de conteúdo? 

O conteúdo infringe direitos autorais ou marcas registradas existentes? 

Quadro 4: Exemplo de questões para verificação semântica do conteúdo 
Fonte: PRESSMAN (2006, p. 461). 

 

Fazer esses questionamentos para cada objeto de conteúdo de uma grande 

aplicação Web pode ser uma tarefa difícil e demorada, porém essa verificação irá 

garantir a confiabilidade e credibilidade das informações apresentadas pela 

aplicação Web, contribuindo para o sucesso e qualidade desta. 

 

A estrutura e a organização dos objetos de conteúdo devem ser testadas e revistas, 

para garantir que o conteúdo e seus relacionamentos sejam apresentados 

corretamente, mantendo a homogeneidade ao longo da aplicação Web. 

 

De acordo com Kappel et al. (2006), além da abordagem manual de revisão da 

semântica e estrutura, pode-se utilizar meta-informação16 sobre a estruturação de 

conteúdo e semântica ou um sistema de referência para que forneçam valores que 

possam ser comparados automaticamente através de testes de profundidade. 

 

Há mais uma característica no conteúdo que deve ser levada em consideração. Este 

conteúdo pode ser estático ou dinâmico, proveniente de um banco de dados. Para 

os objetos de conteúdo criados dinamicamente a partir de uma solicitação do 

usuário, alguns erros podem ocorrer e desta forma, precisam ser testados. 

                                                 
16

 Informação para descrever outra informação, facilitando o acesso aos dados (BABYLON, 2009). 
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As solicitações dos usuários normalmente possuem parâmetros que irão interferir 

diretamente na consulta que será realizada no banco de dados. Sendo assim, todas 

as possibilidades devem ser testadas para se evitar erros em tempo de execução da 

aplicação Web. 

 

O banco de dados ao qual será consultado o conteúdo pode ser remoto e testes de 

conectividade devem ser realizados. Testes de recepção dos dados brutos no lado 

do servidor e testes de recepção dos objetos de conteúdo do lado do cliente devem 

ser realizados, eliminando possíveis erros em configurações de ambientes distintos. 

 

   

5.4 TESTE DE INTERFACE 

 

 

Conforme Pressman (2006), a interface é revisada em três pontos distintos durante 

o processo de desenvolvimento da aplicação Web. Em um primeiro momento, 

durante o levantamento de requisitos um modelo de interface é revisado para 

garantir que os objetivos dos stakeholders sejam atingidos e contemplados no 

modelo de análise. Durante o projeto de interface, a interface passa por revisão 

novamente para garantir que aspectos genéricos quanto à qualidade foram 

atendidos. Por fim, o teste de interface foca se a interação com o usuário está sendo 

atendida e aspectos de usabilidade são verificados. 

 

A estratégia global dos testes de interface é descobrir erros específicos nos 

mecanismos de interface, como por exemplo, em links defeituosos. Para a estratégia 

ter êxito, alguns objetivos devem ser alcançados como: testes nas características da 

interface, testes nos mecanismos individuais da interface, testes integrados nos 

mecanismos, testes completos na interface e testes em vários ambientes. 

 

Os testes nas características da interface avaliarão se os aspectos estéticos e de 

conteúdo visual não apresentam erros de acordo com o projeto de interface. 
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Os mecanismos individuais de interface são testados de forma unitária para garantir 

que não apresentem erros. Os mecanismos podem ser links, formulários, scripts17, 

janelas pop-up18, cookies19, mecanismos específicos da natureza da aplicação Web, 

etc. 

 

Testes integrados dos mecanismos de interface devem ser realizados de acordo 

com os casos de uso para cada tipo de usuário. Conforme os mecanismos de 

interface são integrados, estes devem permitir a execução do caso de uso. Deve-se 

também realizar testes completos na interface em busca de possíveis erros. 

 

Testes com a interface em diversos ambientes como, por exemplos, em diversos 

navegadores, devem ser realizados para garantir a compatibilidade e 

comportamento da interface. Esses testes de ambiente com a interface fazem parte 

do teste de configuração. 

 

 

5.4.1 Teste de Usabilidade 

 

 

Segundo Mendes e Mosley (2005), o teste de usabilidade tem como objetivo avaliar 

o quão fácil é utilizar a aplicação Web. O foco da usabilidade está vinculado ao 

projeto e implementação da interface do usuário, meio pelo qual o usuário interage 

com a aplicação Web. Questões como o processamento do conteúdo corretamente, 

estética, acessibilidade, clareza nos avisos, mensagens, comandos e 

navegabilidade são avaliados no teste de usabilidade. 

 

A usabilidade é um fator crítico para o sucesso da aplicação Web. Desta forma, 

testes de usabilidade devem ser realizados constantemente para se aprimorar a 

interação do usuário com a aplicação Web. Técnicas de perfil de usuário facilitam o 

entendimento de como cada categoria de usuário utiliza a aplicação Web, 

                                                 
17

 Um tipo de código de computador que pode ser executado diretamente por um programa que 
compreende a linguagem em que o script foi escrito (BABYLON, 2009). 
18

 É uma janela extra que abre no navegador ao visitar uma página ou clicar em um link específico. A 
pop-up é utilizada normalmente para abrir alguma informação extra (BABYLON, 2009). 
19

 É um grupo de dados armazenado em um arquivo texto no computador cliente para manter a 
persistência da sessão iniciada pelo navegador (BABYLON, 2009). 
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possibilitando aprimorar a interface para cada categoria e, conseqüentemente, tornar 

a aplicação Web mais fácil de usar. 

 

 

5.4.2 Teste de Compatibilidade 

 

 

De acordo com Mendes e Mosley (2005), o teste de compatibilidade visa avaliar 

falhas no comportamento homogêneo da aplicação Web em diversos ambientes e 

configurações de hardware e software. 

 

Devido à quantidade de variações de ambientes e configurações, somente os mais 

comuns são testados em busca de possíveis falhas de compatibilidade. Isso é um 

risco assumido, que poderá resultar em problemas que só serão detectados quando 

a aplicação Web já estiver em produção. 

 

O teste de compatibilidade deve ser conduzido nos ambientes e configurações 

definidos como comum. Uma série de testes serão executados na interface, na 

navegação, no desempenho e na segurança. O objetivo final é descobrir as 

incompatibilidades que poderão ocorrer na aplicação Web em execução. 

 

A aplicação Web deve tratar as incompatibilidades previstas ou não previstas que 

ocorrem em execução, informando de forma amigável ao usuário os problemas que 

vierem ocorrer e sempre informar quais ambientes e configurações a aplicação Web 

foi testada e está apta a funcionar plenamente. 

 

 

5.5 TESTE DE COMPONENTE 

 

 

Segundo Pressman (2006), o teste de componente visa avaliar possíveis erros nas 

funções ou módulos disponíveis na aplicação Web. Os testes de componente podem 

ser conduzidos por técnica de teste caixa preta ou caixa branca. 
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O teste de caixa preta realiza testes na interface do componente, sem se preocupar 

com a lógica interna do componente. Já o teste de caixa branca, preocupa-se em 

realizar testes minuciosos na lógica interna do componente, averiguando se todas as 

operações internas estão de acordo com as especificações do componente. 

 

Os testes de componente normalmente são orientados pelos valores de entrada e 

saída dos componentes. Outras técnicas também são usadas como o teste de 

análise valor limite, onde os mínimos e máximos dos valores de entrada do 

componente são testados para verificar possíveis erros.  

 

Em componentes mais complexos, teste de caminho pode ser usado a fim de testar 

todas as possibilidades de execução e independente do caminho o resultado de 

saída do componente deve ser adequado. 

 

O método de teste de erros também é utilizado, onde força-se erros no componente 

para verificar sua integridade, ou seja, se não ocorrerá erros na manipulação de um 

erro no componente. 

 

 

5.6 TESTE DE NAVEGAÇÃO 

 

 

De acordo com Pressman (2006), o processo de navegação do usuário pela 

aplicação Web é análogo a de uma pessoa em uma loja ou museu. O usuário entra 

na aplicação Web com um objetivo definido quanto ao que deseja visualizar, porém 

a diversos caminhos e informações adicionais que podem fazer que esses objetivos 

mudem. O processo de teste de navegação deve garantir que todos os caminhos 

estejam válidos e que todos os objetivos possam ser alcançados facilmente, para 

cada categoria de usuário. 

 

De acordo com Kappel et al. (2006), deve-se validar toda a estrutura de navegação, 

garantindo que todo link ou outro mecanismo de navegação esteja funcionando, 

principalmente links que apontam para endereços externos a aplicação Web. Estes 
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endereços externos estão sujeitos a alterações e por isso deve-se sempre verificar 

se continuam existindo e funcionando corretamente. 

 

Outro aspecto que se deve validar nos testes de navegação são as funções 

disponíveis no navegador, que não devem alterar a integridade das informações na 

aplicação Web. Por exemplo, uma aplicação de comércio eletrônico que possua uma 

cesta de compras, deve permanecer íntegra ao que já foi adicionado, mesmo que o 

usuário utilize a opção de voltar para a página anterior do navegador. 

 

 

5.7 TESTE DE CONFIGURAÇÃO 

 

 

Segundo Pressman (2006), o teste de configuração visa avaliar a experiência do 

usuário em diversas configurações. A percepção de qualidade e satisfação da 

aplicação Web pode variar de usuário para usuário, de acordo com as configurações 

que cada um é exposto. Por exemplo, uma determinada funcionalidade que exija 

uma determinada largura de banda, pode se tornar frustrante para um usuário que 

não disponha de tal banda. Desta forma, o teste de configuração deve ser 

executado, considerando possíveis configurações ao qual a aplicação Web deverá 

funcionar sendo satisfatória a todos os usuários. 

 

No teste de configuração, questões do lado do servidor devem ser verificadas. O 

servidor de aplicação deve suportar a aplicação Web sem erros, sendo compatível 

com o sistema operacional, hardware, servidor de banco de dados, políticas de 

segurança, aplicações concorrentes, etc. 

 

Há também questões do lado do cliente que devem ser verificadas. Essas questões 

se resumem basicamente a testes de compatibilidade que já foram discutidos 

anteriormente. 
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5.8 TESTE DE SEGURANÇA 

 

 

Segundo Mendes e Mosley (2005), o objetivo dos testes de segurança é verificar a 

eficácia da aplicação Web quanto à defesa a acessos indevidos de usuários não 

autorizados e garantir o uso devido dos recursos disponíveis a aplicação Web. 

 

A aplicação Web deve fornecer dispositivos de segurança capazes de evitar ou 

reduzir possíveis custos devido à falhas de segurança. Os testes de segurança não 

devem se limitar a aplicação Web, pois as vulnerabilidades podem estar localizadas 

no próprio código da aplicação ou no ambiente ao qual esta está sendo executada, 

com falhas de segurança no hardware ou software contidos no ambiente. 

 

Devido à quantidade de tecnologias diferentes que podem envolver uma aplicação 

Web, a quantidade elevada de usuários que essa pode ter e o acesso que pode ser 

feito de qualquer lugar, eleva o grau de vulnerabilidade na aplicação Web em 

relação ao próprio ambiente, visto que o ambiente é composto por hardware ou 

software mais tradicionais que já passaram por diversos testes de segurança. 

 

Mesmo o foco dos testes de segurança estar voltados para a aplicação Web, 

Pressman (2006), ressalta que o ambiente deve utilizar diversos dispositivos para 

proteger quanto a vulnerabilidades como firewalls, criptografia, mecanismos de 

autenticação e autorização, evitando também o roubo de informações por usuários 

não autorizados. 

Outra potencial vulnerabilidade do lado do usuário é a utilização de cookies para 

armazenar informações confidenciais ou que possam identificar o usuário. 

Programas mal intencionado podem se utilizar dessas informações armazenadas e 

por isso a segurança com o uso de cookies deve ser tomada. 
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5.9 TESTE DE DESEMPENHO 

 

 

Segundo Mendes e Mosley (2005), o teste de desempenho é realizado para verificar 

o tempo de resposta da aplicação Web. Esse tempo de resposta às solicitações dos 

usuários não pode ser elevada e os serviços devem estar sempre disponíveis, 

tornando o desempenho crucial no sucesso da aplicação Web. 

 

Os testes de desempenho são realizados através de simulações com muitos 

usuários simultâneos em um tempo definido. Os dados dos testes são coletados e 

analisados para verificar a latência e poder calcular qual é o nível de carga que 

esgotaria os recursos da aplicação Web, tornando seu uso insuportável. 

 

A atividade de testes de desempenho deve ser realizada constantemente e análise 

de log de utilização também deve ser realizada, pois a quantidade de usuários que 

utilizarão a aplicação Web será sempre uma incógnita, porém a análise do log pode 

inferir a tendência de crescimento de utilização da aplicação Web. 

 

Segundo Pressman (2006), duas atividades de testes de desempenho devem ser 

realizadas: o teste de carga e o teste de esforço. O teste de carga verificará o 

carregamento do mundo real em diversos níveis e combinações. Já o teste de 

esforço irá aumentar o carregamento até descobrir o ponto de ruptura dos recursos 

do ambiente da aplicação Web. 

 

 

5.9.1 Teste de Carga 

 

 

De acordo com Mendes e Mosley (2005), muitas vezes o teste de carga é 

confundido com o próprio teste de desempenho, mais se diferenciando porque o 

teste de desempenho da aplicação Web é avaliado com uma carga pré-definida. 
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O objetivo do teste de carga é medir o tempo necessário para realizar diversas 

tarefas e funções sob condições pré-definidas. As condições pré-definidas possuem 

parâmetros mínimos e máximos das atividades da aplicação Web. 

 

Relatórios de falha são gerados quando o tempo de execução para realizar 

determinadas tarefas excede o tempo pré-definido. 

 

 

5.9.2 Teste de Esforço 

 

 

Conforme Mendes e Mosley (2005), o teste de esforço é uma continuação do teste 

carga, elevando o carregamento da aplicação além dos limites estabelecidos para 

um funcionamento adequado da aplicação Web. 

 

O objetivo do teste de esforço é avaliar o comportamento da aplicação Web acima 

dos limites estabelecidos, verificando se esta irá travar sob tais condições de esforço 

ou se ocorrerá à recuperação da aplicação Web quando o carregamento começar a 

diminuir. 

 

De acordo com Pressman (2006), uma variância do teste de esforço é elevar 

rapidamente o carregamento da aplicação Web e reduzir rapidamente esse 

carregamento, para determinar se o ambiente da aplicação Web conseguirá lidar 

com esses picos de utilização e liberação rápida de recursos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Com embasamento na pesquisa realizada, pode-se concluir que para se obter uma 

aplicação Web de alta qualidade é necessário aplicar os princípios da Engenharia 

Web no processo de desenvolvimento desta. Em linhas gerais, a metodologia de 

desenvolvimento de aplicações convencionais poderia ser utilizada no 

desenvolvimento de aplicações Web, mas a utilização dos princípios da Engenharia 

Web vai de encontro às características e particularidades das aplicações Web, 

tornando o processo de desenvolvimento mais adequado ao cenário da Internet. 

 

As aplicações Web não podem continuar sendo desenvolvidas simplesmente como 

meros sites da Web, como nos primórdios da Internet, sem adoção de nenhuma 

metodologia, mas também não podemos deixar de levar em consideração as 

características que envolvem uma aplicação Web, que são diferentes de uma 

aplicação convencional. Características como o imediatismo não pode se sobressair 

em detrimento à aplicação de metodologia no processo de desenvolvimento. Na 

verdade, todas as características já são levadas em consideração no processo de 

desenvolvimento, não podendo estas servirem como desculpa da não utilização de 

uma metodologia.  

 

Todo o processo de desenvolvimento da aplicação Web deve iniciar com o 

entendimento dos objetivos do negócio que essa aplicação deverá atender. O 

processo de planejamento e formulação do projeto, que irá identificar o que e a 

quem a aplicação Web precisa atender, é similar ao processo de desenvolvimento 

de aplicações convencionais, apenas tomando as devidas preocupações com as 

particularidades que envolvem o levantamento de requisitos de uma aplicação Web. 

 

Muitos desenvolvedores após o levantamento de requisitos iniciam a codificação da 

aplicação Web, que é um erro. O que deve ser ressaltado e que não deve ocorrer é 

o salto entre os processos apresentados por essa pesquisa, que são necessários 
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para um desenvolvimento adequado e com qualidade. A modelagem de análise, 

modelagem de projeto e estratégias de testes são etapas muito importantes, sendo 

que cada uma dessas etapas colabora com aspectos construtivos diferentes da 

aplicação Web e se a atenção e empenho necessário não forem dispostos em cada 

etapa, resultará em uma aplicação Web com qualidade duvidosa, sujeita a falhas e 

podendo gerar prejuízos aos interessados desta. 

 

Há outros aspectos que também são importantes para o sucesso e qualidade da 

aplicação Web e que são trabalhados durante as etapas de desenvolvimento como a 

usabilidade, a estética, a segurança, o desempenho entre outros. Esses aspectos 

também são vistos em aplicações convencionais, porém não há uma relevância tão 

grande quanto visto em aplicações Web.  

 

Todos os pontos apresentados nessa monografia devem servir como uma 

orientação no processo de desenvolvimento de uma aplicação Web, cabendo à 

equipe de analistas e engenheiros da Web adequar a intensidade de detalhamento 

de cada etapa apresentada de acordo com cada projeto Web. 

 

O autor dessa monografia acredita que dentre poucos anos quase a totalidade das 

aplicações serão desenvolvidas sob a plataforma Web, fomentada principalmente 

pela integração das tecnologias de comunicação pessoal. Dessa forma, torna-se 

importante uma continuação deste estudo voltado a Web semântica, que embora 

hoje existam apenas estudos e projetos sobre o conceito, a ideologia apresentada 

vai de encontro com facilitação da comunicação entre as pessoas e as aplicações, 

atribuindo significado a conteúdo, permitindo que as pessoas se comuniquem 

através de linguagem natural. 
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