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Abstract. Develop systems swiftly and reliably has been ever harder. This is further 

aggravated with the popularization of multi-tier web-based applications, 

particularly those developed as RIA (Rich Internet Application). The Flex 

Framework is presented as a good alternative to creating these applications, 

however, to use Flex you need to study itself and other technologies such as 

AcionScript 3 and the AMF (to communicate with the server), resulting in a huge 

complexity during software development also increasing needs for concern about 

code reuse for creation and communication interfaces. With this in mind, we tried to 

build a framework where developer doesn’t need to know about Flex syntax. For 

such, use of metadata stored in a database was proposed, then, that can be 

interpreted by client layer using an architectural pattern-based Graphical 

Component Metadata and manage user interfaces, arranging service calls 

transparently to developer. This paper’s goal is show implementation of the client 

layer beyond the standards used to construct the same. 

Resumo. O desenvolvimento de sistemas com agilidade e confiabilidade tem sido 

cada dia mais difícil. Isso se agrava ainda mais com a popularização das aplicações 

multicamadas baseadas na WEB, principalmente aquelas desenvolvidas com 

tecnologias RIA (Rich Internet Application). O  Framework Flex se apresenta como 

um boa alternativa para a criação dessas aplicações, porém, seu uso torna 

necessário o estudo do próprio Flex, além de outras tecnologias  como AcionScript 

3 e AMF para se comunicar com o servidor, culminando em maior complexidade 

durante o desenvolvimento de software e aumentando a necessidade de 

preocupação com o reaproveitamento de código de comunicação e criação de 

interface. Pensando nisso, procurou-se construir um Framework que removesse do 

desenvolvedor a necessidade de conhecer a sintaxe do Flex. Para tal, propôs-se o 

uso de Metadados armazenados em um banco de dados que possam ser 

interpretados pela camada cliente com o uso do padrão arquitetural Metadata-

based Graphical Component e gerem as interfaces com o usuário, organizando as 

chamadas de serviço de forma transparente ao desenvolvedor, O objetivo desse 

artigo é mostrar aspectos da implementação da camada client alem dos padrões 

utilizados para a construção do mesmo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem vários problemas no desenvolvimento de sistemas corporativos que tornam tal 

atividade cada dia mais difícil. Segundo Coleman (1996), alguns destes problemas se 

destacam, dentre eles: baixa capacidade de previsão de prazos e custo, baixa qualidade do 

produto final, alto custo de manutenção e duplicidade de esforços. Com a evolução das 

tecnologias WEB baseadas em camadas, esses problemas se agravaram. 

Bond et al. (2003) defendem que o desenvolvimento sob a arquitetura em camadas lógicas, 

com separação das responsabilidades, torna o sistema mais fácil de manter, escalar e estender. 

Porém, essa abordagem traz uma complexidade maior para o desenvolvimento de sistemas 

computacionais, tendo em vista que os programadores agora não se preocupam apenas com 

uma única tecnologia (por exemplo, uma linguagem de programação), mas com várias – em 

geral, mais de uma tecnologia por camada lógica. 

Adicionalmente, Wrigth e Dietrich (2008) citam que o surgimento das tecnologias RIA (Rich 

Internet Application – Aplicações de Internet Complexas ou Ricas) culminou em uma 

tendência de migração de várias aplicações para a WEB, pois seu uso torna a interatividade 

nesse ambiente muito semelhante à dos programas desktop. Contudo, o uso de RIA aumenta a 

complexidade do desenvolvimento de aplicações, agregando mais uma camada lógica com 

seus muito específicos detalhes de implementação. Por causa desta complexidade, grande 

parte das aplicações não consegue reaproveitar os seus componentes e funcionalidades em 

outros sistemas. Isto torna necessária a criação de ferramentas que retirem do desenvolvedor a 

responsabilidade pelo conhecimento dos detalhes dessas tecnologias e possibilitem o 

reaproveitamento de componentes com o mínimo de esforço possível. 

Esse artigo trata da construção de um framework baseado em metadados para a criação de 

aplicações RIA e descreve a arquitetura e os padrões de projeto usados quando do 

desenvolvimento da camada cliente do framework. Com o uso framework será possível que o 

desenvolvedor não necessite se preocupar com os detalhes das tecnologias RIA e possa 

manter seu foco nas questões relacionadas ao domínio da aplicação. 

 

2. RICH INTERNET APPLICATIONS (RIA) 

 

Segundo Wrigth e Dietrich (2008), nas últimas décadas, as aplicações WEB se solidificaram 

com as facilidades de acesso e de interação com os usuários. 

As características básicas de uma ferramenta RIA englobam o uso de: páginas estáticas; 

visualização de dados; atualização de dados; paginação de dados; consumo de WEB Services; 

provimento de WEB Services; upload de arquivos; gerenciamento de dados e variáveis locais; 

suporte a tempo de cliente e servidor; validação assíncrona de formulário; validação de 

formulário no cliente e no servidor; controle de transação; autenticação de usuário; suporte a 



sessão; segurança de usuário; segurança de grupo de usuário; execução em browsers distintos; 

script client side; arrastar e soltar; loading time suporte; atualização de interface em tempo de 

execução; uso de janelas de diálogo modal; etc. 

Atualmente, pode-se considerar que as aplicações WEB têm as mesmas necessidades de 

aplicações Desktop, conhecidas como Ricas Aplicações de Internet (Rich Internet 

Applications – RIA). São exemplos: GMail, Calendar Google, Google Docs e Last-Fm. 

Esses avanços trouxeram junto o aumento da complexidade do desenvolvimento das 

aplicações por agregarem mais uma camada  lógica e, consequentemente, fazerem com que o 

desenvolvedor tenha que conhecer todas as particularidades dessa camada, além da 

dificuldades de comunicação com o servidor muitas vezes complexa, perda de produtividade 

na construção das interfaces, dificuldade de ligar um campo da tela a uma propriedade do 

objeto ou até mesmo ligar um método a uma ação em um formulário, dificuldade de 

padronização entre outros. 

 

3. FRAMEWORK: MetaDataFlex 

 

Foi desenvolvido um framework baseado em metadados para o desenvolvimento de 

aplicações RIA com o propósito de remover do desenvolvedor preocupações com detalhes 

relacionados ao desenvolvimento de interface RIA e a comunicação dessa interface com as 

classes de negócio da aplicação. Foi dado ao framework o nome de MetaDataFlex. 
 

3.1 Escopo 
 

Quando desenvolve-se uma aplicações RIA, faz-se necessário o desenvolvimento de 

interfaces ricas que se assemelhem com as interfaces desktop. Além disso, espera-se que essas 

aplicações apresentem uma velocidade de execução mais alta que a de um sistema web 

convencional. Tais características sugerem um escopo com grande amplitude de 

possibilidades. Para a construção do MetaDataFlex, decidiu-se delimitar esse escopo 

conforme as funcionalidades listadas abaixo. Tais funcionalidades podem ser expandidas em 

trabalhos futuros. 

 

• Possibilitar a criação de componentes de tela (telas, abas, botões de ação e campos de tela); 

• Possibilitar chamadas de serviço da aplicação; 

• Possibilitar a exibição de dados (tabelas e formulários); 

• Possibilitar a manutenção básica de entidades  (inserir, alterar, excluir e visualizar); 

• Possibilitar a construção relações entre entidades (1 para n) e 

• Possibilitar a validação de dados em cliente e servidor. 

 



3.2 Uso do MetaDataFlex 
 

O framework deve ser usado na construção da camada de apresentação do sistema e, em um 

segundo passo, integrado com a camada de serviço/negócio, mantendo as camadas 

desacopladas. 

Na Figura 1 são listados os casos de uso das funcionalidades presentes no MetaDataFlex. A 

figura 2 demonstra um exemplo de tela presentes no mesmo. 

 

 

Figura 1: Diagrama de casos de uso 

 



 

Figura 2: Tela de cadastro de Field Service 

 

3.3 Arquitetura 
 

Afim de sanar as necessidades do escopo  do MetaDataFlex, foi proposta uma arquitetura 

(figura 3) composta, basicamente, por duas camadas: cliente(Flex) e servidor(Java) e sugerido 

o uso de matadados para proporcionar em tempo de execução a exibição dos dados, a edição, 

a chamada de um método etc. 

A camada servidor é responsável por interpretar os dados armazenados no banco de dados e 

gerar arquivos XML. Os arquivos XML são posteriormente interpretados por um motor 

desenvolvido na camada cliente que, posteriormente, gera a interface com o usuário. 

Essa arquitetura permite um completo desacoplamento entre camada cliente e servidor e, 

dessa forma, caso a tecnologia da camada servidor seja trocada, não causa grande impacto na 

camada cliente.  

 



 

 

Figura 3: Arquitetura do MetaDataFlex 

 

4. A CAMADA CLIENTE 

 

A camada cliente foi desenvolvida em Flex e interpreta os dados gerados pela camada 

servidor para construir as interfaces gráficas. Para tal, é usado o padrão arquitetural Metadata-

based Graphical Component 

 

4.1 Metadata-based Graphical Component 

 

Segundo Guerra et al, (2010), o padrão Metadata-based Graphical Component consiste numa 

solução para a criação de componentes de interface gráfica baseados em metadados. 



Com ele, é possível a personalização das propriedades e dos comportamentos dos 

componentes visuais fazendo uso de metadados.  

Essa abordagem trás para o desenvolvedor a tranqüilidade de não se preocupar com a 

tecnologia usada pela camada de apresentação, já que a mesma já foi abstraída pelo 

framework. 

A figura 4 mostra a estrutura desse padrão: 

 

 

 

Figura 4: Metadata-based Graphical Component – Fonte: Guerra et al (2010) 

 

A figura 5 mostra o diagrama de seqüência do padrão. 

 



 

 Figura 5: Diagrama de seqüência do padrão Metadata-based Graphical Component – 
Fonte: Guerra et al (2010) 

 

Conforme pode-se notar, a classe ApplicationClassClient solicita ao framework a criação de 

um componente gráfico. O framework, por sua vez, instancia a classe desse componente e o 

configura com os metadados que foram enviados. A partir desse momento, a classe 

ApplicationClassClient pode acessar informações do componente ou da classe 

ApplicationClass. 

 

4.2 Aplicação do padrão Metadata-based Graphical Component na construção da 

camada cliente do MetaDataFlex 

 

Com base no padrão Metadata-based Graphical Component foi desenvolvida a camada cliente 

do MetaDataFlex. A figura 6 mostra o diagrama de seqüência da execução. 

 



 

Figura 6: Diagrama de seqüência da camada cliente do MetaDataFlex 

 

Conforme pode ser visto na figura 6, a camada é composta de 5 componentes principais, a 

saber:Application, MProjectManager, MFactoryAbstract, MModelAbstract e 

MAbstractWidget. Na figura 7, é apresentado o diagrama de classes desses componentes. 

 



 
Figura 7: Diagrama de classe dos envolvidas no diagrama de seguencia 

 

4.3. Estrutura da camada cliente do MetaDataFlex 

 

A classe Application representa a aplicação do cliente. Nela, são armazenadas as propriedades 

necessárias para o envio da solicitação de criação do componente de interface gráfica. Por 

meio dela é chamado o método openWindow da classe MProjectManager e enviado o id da 

tela inicial da aplicação. 

 

Após ter o método openWindow invocado, a classe MProjectManager localiza o 

metadado em formato XML (figura 7) que representa a tela da aplicação. A classe 

MProjectManager chama o método factory da classe MFactoryAbstract enviando o xml como 

parâmetro. 

 

 



Figura 8: Exemplo de XML que representa o componente gráfico a ser criado 

 

A classe MFactoryAbstract usa o padrão factory para criar componentes dinamicamente. Essa 

classe é responsável por instanciar as classes de modelo MModeloAbstract (figura 7) e 

popular as propriedades necessárias das classes. Após receber uma instância xml da classe 

MProjectManager, essa classe identifica qual factory instanciar para que seja instanciada e 

populada a classe MModelAbstract correspondente ao componente solicitado e, 

posteriormente retornada à classe MProjectManager. 

A classe MAbstractWidiget usa o padrão Template Method para popular as 

propriedades de baixo nível do componente gráfico. Depois que uma instância da classe 

MModelAbstract é populada na classe MFactoryAbstract e retornada à classe 

MProjectManager, a classe MProjectManager injeta essa instância em uma classe 

MAbstractWidget que, por sua vez, identifica qual classe Widget chamar e popula as 

propriedades de baixo nível dos componente visuais. A classe usa o padrão Template Method 

para que cada classe que estenda a classe abstrata de Widget tenha que implementar o método 

init() que é o método responsável por alimentar os dados específicos do componente. Uma 

representação dessa classe pode ser vista na figura 7. 
 

 

5. Conclusões e Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de um framework, baseado em metadados para a 

criação de aplicações RIA nas tecnologias Flex (Camada Cliente) e Java (Camada Server). 

Para tal, foi proposta uma arquitetura para a completa independência entre as duas camadas, 

decidindo pelo uso de arquivos XML para a interpretação dos metadados na camada cliente, 

ficando a cargo da tecnologia de servidor buscar informações no banco de dados e 

disponibilizá-las para a camada cliente nesse formato. Esses mesmos foram interpretados pela 

camada cliente dando origem às telas da aplicação.  

 Para interpretação dos dados XML e geração de interfaces gráficas na camada 

cliente, foi usado o padrão arquitetural Metadata-based Graphical Component que fez uso dos 

padrões Factory e Template Method para criar componentes dinâmicamente e fazer com que 

todas as classes responsáveis pela população de propriedades de baixo nível do componente 

gráfico tivessem que implementar o método responsável por alimentar os dados específicos 

do componente. 

 Como sugestão de trabalhos futuros, propõe-se a implementação do mesmo em 

outras tecnologias, que não o Flex.  

Além disso, sugere-se utilizá-lo para desenvolver uma aplicação que já tenha sido 

desenvolvida utilizando tecnologias RIA e comparar o tempo de desenvolvimento e a 

reutilização de componentes. 

Por fim, é sugerida a criação de uma estrutura de plugins para a camada cliente com o 

objetivo de criar componentes personalizados em Flex e integrados com a aplicação gerada 

pelo Framework. 
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