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Resumo. A atividade de escrita de padrões de software de qualidade 

configura-se, notadamente, como de alta complexidade. Para auxiliar essa 

atividade, diversos trabalhos, inclusive padrões, estão disponíveis na 

literatura. Apesar disso, percebe-se que a documentação de padrões de 

qualidade continua sendo uma tarefa extremamente difícil, especialmente para 

iniciantes. Nesse contexto, esse artigo apresenta um conjunto de novas boas 

práticas de documentação de padrões de software, dispostas como padrões, 

no sentido de complementar a literatura dessa área, expandindo os padrões 

documentados no artigo “Um Catálogo de Boas Práticas de Escrita de 

Padrões”, publicado no SugarLoafPLoP´2010.   

Abstract. The activity of writing software patterns with quality presents itself 

especially as of high complexity. To support this activity, several works, 

including patterns, are available in the literature. Nevertheless, it is noticed 

that the documentation of patterns with quality remains an extremely difficult 

task, especially for beginners. In this context, this paper presents a new set of 

best practices for documentation of software patterns, arranged as patterns, to 

complement the literature in this area, expanding the patterns documented in 

the paper titled “Um Catálogo de Boas Práticas de Escrita de Padrões”, 

published at SugarLoafPLoP´2010. 

1. Introdução 

No artigo “Um Catálogo de Boas Práticas de Escrita de Padrões” [Souza, Andrade, 
Freitas 2010], publicado no SugarLoafPLoP´2010, foram apresentadas 5 boas práticas 
de escrita de padrões que abordaram temas como a necessidade da presença de alguns 
elementos obrigatórios em um padrão, a adequação da linguagem, terminologias e 
notações a serem utilizadas, o formato mais adequado a ser escolhido, a difícil tarefa de 
documentação das forças envolvidas com o padrão, entre outros.  

Mais especificamente, os padrões documentados nesse artigo foram os descritos abaixo, 
onde se apresenta o nome do padrão, e um resumo de sua descrição. 

 

 



  

 
1. Use e Abuse do Conhecimento de Especialistas (É grátis!) 

Antes mesmo de iniciar a escrita do seu padrão, leia os diversos trabalhos já 
publicados que apresentam “boas práticas” de documentação. Incorpore essas 
práticas sempre que possível. 
 

2. Comece Pequeno (Mas Não Tão Pequeno!) 

Comece a documentação de seu padrão com uma versão resumida do mesmo. 
Essa versão deve conter somente os elementos fundamentais que caracterizam o 
padrão, ou seja, seu Nome, Contexto, Problema, Forças e Solução. 
 

3. Defina, Descreva e Foque no Público-Alvo (Eles são seus clientes!) 

Defina um público-alvo para seu padrão. Para garantir que o padrão será 
entendível por um membro típico desse público-alvo, se coloque na posição 
desse membro. Use tecnologias, terminologias e notações conhecidas por 
membros desse público. Valide seu padrão o apresentando a um participante do 
seu público-alvo. Caso necessário, realize revisões corretivas. 
 

4. Escolha um Formato (Mas Não Morra Abraçado com Ele!) 

Antes mesmo de iniciar a escrita do seu padrão, escolha um formato para ele. 
Use esse formato desde o início da documentação dos elementos essenciais do 
padrão (veja a dica “Comece Pequeno (Mas Não Tão Pequeno!)”). Mantenha 
essa escolha enquanto não perceber dificuldades ao inserir novas informações no 
padrão. Caso isso aconteça, tente outro formato conhecido ou crie o seu.   
 

5. Forças, Forças e Forças (Sempre Elas!) 

Para descrever as forças em um padrão, considere soluções alternativas para o 
problema tratado pelo padrão. Documente como forças os diversos aspectos que 
são levados em consideração na escolha de uma solução em detrimento da outra. 
Defina um nome (identificador) para cada força. Explique essas forças 
claramente e indique de que forma elas são conflitantes entre si.  

 

 No sentido de expandir esse catálogo de boas práticas de escrita de padrões, esse 
artigo apresenta 5 novas dicas.  Para cada uma dessas práticas, o texto é dividido em 4 
seções: nome, motivação, dica e usos conhecidos. O nome representa a dica de forma 
simplificada. A motivação faz uma breve introdução sobre aquela boa prática. A Seção 
dica apresenta a referida boa prática. E, finalmente, a Seção usos conhecidos apresenta 
exemplos prévios de aplicação daquela boa prática.  

 Assim como na referida primeira parte [Souza, Andrade, Freitas 2010] dessa 
séria de dicas de escrita de padrões, os usos conhecidos indicados neste trabalho são 
padrões publicados em conferências SugarLoafPLoP. Tal fato ocorre pois o presente 
estudo faz parte de um projeto de análise que tem como foco especificamente as 
publicações da série SugarLoafPLoP. Contudo, ressaltamos que as dicas apresentadas 
também podem ser encontradas em padrões publicados em outros meios. 



  

2. Catálogo de Boas Práticas de Escrita de Padrões – PARTE II 
 
Nome 

Escolha um Nome Representativo 

 
Motivação 

Ao ser documentado, um padrão passa a fazer parte de um conjunto de práticas que 
podem, e devem, ser reutilizadas por pessoas interessadas em resolver o problema 
descrito nesse padrão. Nesse sentido, para que o padrão possa ser comunicado de forma 
eficiente, o que facilitaria sua utilização, a escolha de um nome representativo é 
fundamental.  

 
Dica 

Preferencialmente, escolha nomes pequenos, que possam ser facilmente utilizados em 
uma frase, e que representem alguma característica marcante do que está sendo 
documentado no padrão. Essa característica pode ser uma referencia ao problema que 
está sendo resolvido e/ou a essencial da solução ali descrita.  

 

Usos Conhecidos 

O padrão "Web Handlers" [Aquino e Borba 2001] possui um nome que traz significado. 
Sua leitura torna possível ter idéia do assunto do padrão, mesmo que de forma abstrata. 
Em adição, o nome escolhido é pequeno e é fácil para ser lembrado e referenciado já 
que não possui estruturas complexas (como uso de preposições ou verbos). 

Os autores de "Switch Strategy Pattern" [Maiarú 2003] colocaram um nome curto 
e sugestivo para seu padrão. Este título é justamente o nome de uma das classes 
participantes na solução do padrão. Neste trabalho, os autores documentam ainda a 
seção opcional de nomes alternativos, onde é mostrado outro nome pequeno e fácil de 
ser memorizado. 

Em “Multi Locale Entity: Um padrão de projeto para persistência de entidades 
com internacionalização” [Pires 2003] o nome escolhido para o padrão é o de um dos 
participantes da solução. Tal nome sugere características sobre este participante (e sobre 
a solução documentada). Ainda mais, este nome é pequeno e não formado por verbos ou 
preposições. 

O padrão "WUMA Miner: An Agent-based Design Pattern for Mining Users with 

Similar Navigational Behavior" [Girardi et al. 2005] possui um nome fácil de ser 
memorizado e utilizado. Parte da sigla presente no nome é utilizada no domínio de 
aplicação do padrão (WUM – Web Usage Mining), o que facilita sua lembrança 
posterior. No caso, a letra ‘a’, relativo ao termo ‘agente’ é adicionada à sigla, agregando 
informações sobre o padrão. 

O nome do padrão "Secrecy with Session Key: Um padrão de criptografia para 
evitar criptoanálise por textos cifrados conhecidos" [Viana et al. 2005] traz a união entre 



  

o problema e a solução documentada. O nome escolhido é ainda pequeno e, por isso, 
mais fácil de ser lembrado em ocasiões futuras. 

Em "Back Navigator" [Pinto et al. 2004] e em "BulkLoader Pattern" [Santos et al. 
2007] a utilização de nomes pequenos é efetuada. Uma das vantagens obtidas com isso 
pode ser vista durante a leitura dos próprios padrões, onde é perceptível a maior 
facilidade para a inclusão do nome padrão entre as frases. Ou seja, a referência dos 
padrões (tanto em textos como em conversas informais) fica facilitada. 

Ainda, em "BulkLoader Pattern" [Santos et al. 2007], é encontrado um fator 
importante relacionado ao nome, que se refere ao significado que ele traz. A utilização 
de termos cognitivos e o uso de metáforas podem fazer com que seja possível, por 
exemplo, saber a idéia sobre o que é tratado no padrão sem mesmo conhecê-lo. 

Os autores de “Paginador de Objetos” [Pinheiro et al. 2007] fazem uso de um 
nome pequeno e representativo para designar seu padrão. Mais do que apenas curto, o 
nome dado é formado basicamente por substantivos. Isso permite, como é feito inclusive 
durante o padrão, a abreviação para apenas o primeiro termo. Ao mesmo tempo, tal 
nome se relaciona com a solução documentada. 

Em [Ramos et al. 2007], o nome do padrão, Requisitos Encapsulados, além de ser 
curto, indica relação direta com a solução utilizada, que trata de encapsular requisitos 
duplicados. Assim, a denominação utilizada possibilita melhor memorização do padrão. 

Em "Applying Scrum and Organizational Patterns to Multi Site Software 

Development" [Cordeiro et al. 2007] os nomes dados aos padrões são constituídos por 
termos significativos, como Surrogate Customer, e Inversion of Control. São usadas 
palavras que remetem ao contexto do padrão. Além disso, existem exemplos de "alias". 

O nome usado em [Arjona 2007], Parallel Layers, possui relação direta com a 
solução documentada. Este identificador também não possui verbos, proposições ou 
outros termos gramaticais que pudessem vir a dificultar a facilidade de memorização. 

 

 

Nome 

Descreva Padrões Relacionados  

 

Motivação 

Padrões não existem isoladamente. É natural, e bastante comum, que um padrão esteja 
diretamente ligado a outro(s) já documentado(s). O entendimento dessas inter-relações é 
fundamental para garantir uma percepção de contexto onde o padrão está inserido.   

 

Dica 

Identifique e descreva outros padrões já documentados que de alguma forma são 
relacionados ao seu. Mostre claramente que tipo de relacionamento é esse. 

 



  

Usos Conhecidos 

Os autores de "Web Handlers" [Aquino e Borba 2001] citam padrões relacionados ao 
padrão documentado neste trabalho. O uso de cada padrão referenciado é feito para a 
identificação de como e onde cada um deles é utilizado na implementação do padrão. 

Em "Proxy-to-Proxy: A Design Pattern for Leveraging Security on Highly 

distributed Internet Applications" [d'Amorim e Ferraz 2001], os padrões relacionados 
não são somente citados, mas também explicados. Na seção apropriada, existe o 
detalhamento de cada padrão citado. Este detalhamento trata tanto das características 
comuns entre os padrões quanto das diferenças que ocorrem entre os mesmos. 

A Seção 'See also' de "PaDA: A pattern for distribution aspects" [Soares e Borba 
2001] elenca padrões se assemelham ou se complementam com o padrão documentado 
no trabalho. Os autores reservam a primeira frase de cada parágrafo para, de modo 
objetivo, informar sobre o tipo de relacionamento. Após isso, são descritas as partes 
principais destes padrões e como ocorre o relacionamento. 

A Seção Padrões Relacionados de "Um Design Pattern para Configuração de 
Arquiteturas de Software" [Carvalho et al. 2002] traz não somente uma lista de vários 
padrões que tenham relação com ele, mas também uma descrição destes e como ocorre o 
relacionamento. 

Os padrões em "Padrões de Projeto para Estruturação de Aplicações Distribuídas 
Enterprise JavaBeans" [Dias e Borba 2002] fornecem diversas informações sobre 
padrões relacionados. A Seção “Padrões Relacionados” tenta mostrar semelhanças e 
diferenças entre esses padrões e o próprio. 

O padrão "Switch Strategy Pattern" [Maiarú 2003] mostra na seção de padrões 
relacionados tanto possibilidades de uso conjunto com outros padrões quanto 
similaridades com outros padrões. Nesta seção, cada parágrafo é iniciado com o nome 
do padrão que apresenta relacionamento, e, após, a explicação desse relacionamento. 

A seção de padrões relacionados em "Secrecy with Session Key: Um padrão de 
criptografia para evitar criptoanálise por textos cifrados conhecidos" [Viana et al. 2005] 
indica não somente quais padrões possuem relacionamento com o padrão documentado. 
Além disso, são indicadas informações sobre como se dá o relacionamento e quando ele 
ocorre. 

Os autores de "Um Padrão de Algoritmo por Propagação Direcional" [Zampirolli 
et al. 2005] mostram padrões com abordagens diferentes para a solução do problema. 
Tal tipo de relacionamento é indicado no texto da seção correspondente (Padrões 
relacionados). 

A seção de padrões relacionados de “Paginador de Objetos” [Pinheiro et al. 2007] 
descreve padrões ligados ao padrão documentado. Nos parágrafos de cada um dos 
padrões relacionado, encontram-se ainda informações como o tipo de relacionamento 
existente e como ele pode ocorrer. 

Em "The Error Handling Aspect Pattern" [Filho et al. 2007] os autores 
apresentam as semelhanças e diferenças com padrões relacionados. Na seção apropriada, 
cada padrão relacionado se encontra descrito em um parágrafo que traz informações 
sobre o mesmo e também as relações com o padrão documentado no trabalho. 



  

Diversos padrões relacionados são citados em "Adaptação Dinâmica Guiada por 
Contrato" [Lisboa e Loques 2008]. Além de expor através de semelhanças a relação com 
o padrão documentado, os autores apresentam uma breve descrição destes padrões 
relacionados. 

Um uso conhecido adicional desse padrão é encontrado em "Distributed 

Adapters Pattern: A Design Pattern for Object-Oriented Distributed Applications" 
[Alves e Borba 2001], onde é indicado o tipo de relacionamento existente com outros 
padrões. 

 

 

Nome 

Capriche nos Exemplos 

 

Motivação  
Frequentemente, padrões documentam soluções de relativa complexidade, abordando 
conceitos e estratégias que não são normalmente conhecidos pelo leitor. Além disso, 
essas soluções são descritas de forma abstrata, o que pode dificultar seu entendimento e 
consequente aplicação. Similarmente, a descrição do problema pode sofrer com essas 
mesmas questões.    

 

Dica  

Use exemplos concretos para ilustrar o padrão. Escolha exemplos de fácil entendimento 
para as pessoas.  
 

Usos Conhecidos 

O padrão "Concurrency Manager" [Soares e Borba 2001] fornece um exemplo 
antes mesmo de iniciar a descrição em si do padrão. Por meio de uma situação comum e 
uso de diagramas, é facilitada a percepção de possibilidades para aplicação do padrão. O 
exemplo é ainda usado na Seção Code Sample, auxiliando assim o entendimento do 
exemplo e do próprio padrão. 

Na Seção Motivação de "Switch Strategy Pattern" [Maiarú 2003] é mostrada 
ao leitor uma possível aplicação para o padrão. Utilizando-se de uma situação real, a 
percepção do problema e também da solução apresentada fica facilitada. Esta 
apresentação é feita logo no início do trabalho, o que auxilia mais ainda o processo de 
ligação entre o padrão e sua aplicação. 

A Seção 3, Illustrative Examples, do padrão "The Searching Analysis 

Pattern" [Fayad et al. 2004] apresenta duas situações reais que possibilitam a aplicação 
do padrão. 

Os autores de "Computational Phenomenon Pattern" [Lencastre e Santos 2004] 
reservaram uma quantidade considerável de páginas para a apresentação de um exemplo 



  

de aplicação do padrão. A seção traz desde a definição do exemplo até o detalhamento 
de cada etapa. Além disso, estão inseridas imagens sobre o exemplo e sobre a aplicação 
do padrão. 

Em "Um Padrão Arquitetural para Gerenciamento de Qualidade de Serviço em 
Sistemas Distribuídos" [Lisbôa e Loques 2004] é apresentado de forma detalhada um 
exemplo de uso do padrão. Além de informações textuais sobre a situação e seus 
participantes, estão presentes ilustrações sobre os mesmos.   

Em "A Pattern Language for Adaptive Distributed Systems" [Silva et al. 2005] 
os autores usam o início do trabalho para a apresentação de um exemplo de situação 
onde os padrões documentados podem ser aplicados. Este exemplo é apresentado aos 
leitores em meio ao texto que explica o tema dos padrões. Em adição, durante todos os 
padrões presentes da linguagem, a Seção Examples, traz um exemplo simples e, em 
geral, pertencente ao cotidiano dos leitores, o que facilita o entendimento. 

Todos os padrões em "Padrões para Apoiar o Projeto de Material Instrucional 
para EAD" [Neto et al. 2005] possuem a seção de exemplos. Nessa seção sempre é 
mostrada uma figura da aplicação do padrão acompanhada da explicação textual da 
situação. Os autores ainda usam a mesma situação para apresentar os exemplos, 
mostrando a aplicabilidade de cada padrão em conjunto em um mesmo tema, o que 
facilita o entendimento dos mesmos. 

A seção referente de exemplos em “Um Padrão para Requisitos Duplicados” 
[Ramos et al. 2007] é bem documentada. Os exemplos seguem um pequeno texto 
descrevendo quais aplicações serão mostradas e teve-se o cuidado de ilustrar as duas 
principais aplicações possíveis para o padrão apresentado. A descrição dos exemplos é 
acompanhada por imagens e a seqüência passo-a-passo da aplicação da solução é 
também apresentada. 

Em BulkLoader (Seção 2, ‘Exemplo’) é apresentado um exemplo de situação 
real onde a solução apresentada pode ser aplicada. Após a explicação do funcionamento 
do sistema que referente a essa situação, ainda são mostradas figuras relativas ao 
mesmo.  

 

 

 

Nome 

Receba e Incorpore Sugestões via Shepherding e PLoPs 

 

Motivação  

O processo de escrita de padrões é iterativo. A partir de uma versão inicial, autores 
podem evoluir na documentação de seu padrão a partir de comentários, no sentido de 
torná-lo mais fácil de entender e aplicar.   

 



  

Dica 

Sempre que possível, coloque seu padrão para discussão. Em especial, submeta seu 
padrão para uma conferência PLoP e utilize o processo de Shepherding e o Workshop 
de Escritores para obter sugestões de como melhorar seu padrão. 

 

Usos Conhecidos  

A existência de comentários ao padrão "Concurrency Manager" [Soares e Borba 
2001] pode ser percebida na Seção Acknowledgments. Neste local, os agradecimentos 
são dados ao shepherd e a um dos participantes da conferencia PLoP. 

A aceitação às sugestões feitas é indicada na Seção Acknowledgments de 
"Distributed Adapters Pattern: A Design Pattern for Object-Oriented Distributed 

Applications" [Alves e Borba 2001]. Além dos habituais agradecimentos ao shepherd, 
são lembrados participantes da conferencia que apontaram possíveis melhorias. 

O trabalho "Uma Linguagem de Padrões para o Projeto Sintático de Linguagens 
de Descrição de Arquitetura" [Souza et al. 2001] incorporou sugestões de melhoria 
recebidas. Esta dedução parte da seção de agradecimentos, onde os autores citam tanto o 
shepherd do trabalho quanto participantes da sessão na qual a linguagem foi debatida. 

A Seção 'Agradecimentos' em "Uma Coleção de Padrões para o Gerenciamento de 
Sessão em Aplicações Internet" [Barros et al.. 2001] faz referencia tanto a shepherd do 
trabalho quanto ao grupo na conferencia PLoP. Além desta citação existe o texto que 
indica o uso das sugestões para a versão final dos padrões da coleção. 

Na parte final de "A Pattern language Failure Detection and Reconfiguration of 

Distributed Services" [d'Amorim e Ferraz 2001] são mencionados o shepherd do padrão 
e também participantes da conferência PLoP. Os autores afirmam que essas pessoas 
fizeram comentários e sugestões de melhoria para a documentação do padrão. O 
agradecimento demonstra o uso dessas sugestões e a utilidade das mesmas. 

Utilizado no padrão "A Pattern to Reckon with - the AbstractOptimizer" 
[Muthanna 2002], que comenta, na Seção Acknowledgements, a existência de auxílio 
por parte do shepherd no aprimoramento do padrão. 

Em "Um Padrão para o Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes 
Distribuídos" [Almeida et al. 2002] é destacada na Seção Agradecimentos o 
recebimento de sugestões do shepherd no padrão. 

A Seção Agradecimento do padrão "Um Design Pattern para Configuração de 
Arquiteturas de Software" [Carvalho et al. 2002] indica a incorporação de sugestões 
dadas por uma equipe de shepherding. 

Os autores do padrão "Switch Strategy Pattern" [Maiarú 2003] enfatizam na seção 
de agradecimentos as melhorias trazidas pelas sugestões dadas pelo shepherd do padrão. 
São citados ainda os participantes do Workshop de Escritores. 

Na Seção Agradecimentos de "Adaptability Aspects: An Architectural Pattern for 

Structuring Adaptive Applications with Aspects" [Dantas e Borba 2003] são 
lembrados não somente o shepherd e os participantes da conferência mas também 



  

o mediador do Writers' Workshop. Neste último parágrafo do trabalho os autores 
explicitam o avanço na documentação devido as sugestões de todas essas pessoas. 

Em "Un patrón para lexicones de patrones" [Castro 2003] o autor lembra de 
agradecer ao shepherd de seu padrão. O auxílio dado por tal especialista em padrões, 
que tem o nome explicitado, é afirmado, pelo autor, como importante na melhoria do 
padrão. 

O autor de “Operations and Maintenance 2" [Hanmer 2003] agradece tanto ao seu 
shepherd quanto ao grupo que participou da discussão de seus padrões (o Workshop de 
Escritores). Esses agradecimentos se na Seção Acknowledgments, logo após a 
documentação dos padrões. 

No padrão “Multi Locale Entity: Um padrão de projeto para persistência de 
entidades com internacionalização” [Pires 2003] os agradecimentos devidos às 
sugestões são dados na primeira página. No lugar reservado ao rodapé, são feitos os 
agradecimentos ao responsável pela revisão do padrão durante o período de shepherding 
(o shepherd). 

Em "Computational Phenomenon Pattern" [Lencastre e Santos 2004] é possível 
identificar que sugestões foram consideradas para a versão final deste trabalho. Os 
autores citam não apenas o shepherd mas também o grupo que participou da discussão 
do padrão na Conferência PLoP. 

Os autores de "A pattern language for secure operating system architectures" 
[Fernandez e Sorgent 2005] escreveram os agradecimentos no final do trabalho (na 
Seção Acknowledgements). No texto dessa seção, é demonstrada a importância e 
relevância das sugestões dadas pelo shepherd. 

O padrão "The Layered Information System Test Pattern" [Coelho et al. 2005] 
passou pelo processo de shepherding de uma conferência PLoP. Na seção dedicada aos 
agradecimentos (ver Acknowledgments), pode-se verificar que esta atividade contribuiu 
para o desenvolvimento do padrão. 

O trabalho “Padrões de Avaliação de Conhecimento com Objetos de 
Aprendizagem Parte I” [Monteiro et al. 2007] passou pelo processo de shepherding. As 
sugestões foram acolhidas na melhoria da documentação dos padrões, como é indicado 
na Seção Agradecimentos. 

Os autores de “State MVC: Estendendo o padrão MVC para uso no 
desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis” submeteram este trabalho a 
uma conferencia PLoP. O resultado do processo de shepherding pode ser verificado na 
Seção Agradecimentos, onde é afirmado que as sugestões recebidas foram úteis para a 
documentação do padrão. 

Ao final de "The Parallel Hierarchies Pattern - A Functional Parallelism 

Architectural Pattern for Parallel Programming" [Arjona 2007] pode ser encontrado 
agradecimento ao shepherd do trabalho. O autor faz essa citação acompanhada da 
indicação de melhorias no padrão devido a sua analise pelo shepherd. 

O padrão "Adaptação Dinâmica Guiada por Contrato" [Lisboa e Loques 
2008] destaca a importância das sugestões recebidas no processo de shepherding. Os 
autores usam o espaço da Seção Agradecimentos para agradecer ao shepherd. 



  

 

Nome 

Mostre que seu Padrão é Realmente um Padrão 

 

Motivação  

Formalmente, uma dada solução só pode ser considerada como um padrão, quando a 
mesma já tiver sido aplicada recorrentemente, de preferência em no mínimo três 
circunstâncias diferentes e independentes. Assim, somente a partir da identificação 
dessas aplicações é que se pode documentar um padrão.   

 

Dica 

Descreva claramente, e de forma detalhada, onde a solução descrita no padrão acontece 
no mundo. Caso não sejam já conhecidas publicamente três situações onde o padrão 
documentado é aplicado, indique usos potencias esperados para o padrão. 

 

 Usos Conhecidos  

Nos padrões de "Modelo de Cooperação para Aprendizagem Baseada em Projetos: 
Uma Linguagem de Padrões" [Santoro et al. 2001] são apresentados diversos usos da 
solução apresentada. A descrição dessas aplicações informa as características de cada 
uso conhecido e também como a solução documentada é aplicada. 

Em "DORS: Database Query Optimizer with Rule Based Search Engine" [Pires e 
Machado 2002] são apresentados informações sobre aplicações do padrão documentado. 
Antes do detalhamento de cada uso conhecido, é definido como o padrão documentado 
foi utilizado. O texto de cada uso conhecido traz dados sobre o projeto e também sobre 
as classes pertencentes a cada um. 

O padrão "Secrecy with Session Key: Um padrão de criptografia para evitar 
criptoanálise por textos cifrados conhecidos" [Viana et al. 2005] apresenta de forma 
resumida a utilização da solução apresentada em situações reais. Entretanto, os casos de 
uso são expressivos dado que representam uma quantidade considerável de sistemas. 

São vários os usos conhecidos apresentados em "A Pattern Language for Adaptive 

Distributed Systems" [Silva et al. 2005]. A cada padrão, são detalhadas aplicações 
concretas do uso da solução apresentada. Os autores informam em que momento e 
também como o padrão documentado é utilizado. 

As seções de usos conhecidos nos padrões documentados em “Padrões de 
Avaliação de Conhecimento com Objetos de Aprendizagem Parte I” [Monteiro et al. 
2007] possuem diversos usos da solução apresentada. São descritos tanto a forma de 
aplicação do padrão, mas também a estrutura dos casos de uso. Na maioria das vezes, 
uma imagem de tela dos sistemas acompanha a descrição textual, o que permite uma 
melhor visualização do padrão em ação. 



  

Alguns dos usos conhecidos encontrados em "Padrões para apoio ao 
desenvolvimento de Políticas de Privacidade" [Lobato e Zorzo 2007] trazem figuras das 
aplicações que utilizam o padrão. Esta figura se localiza após uma breve descrição do 
caso de uso e é dado um destaque ao local onde a aplicação do padrão realmente 
acontece. Os outros padrões do trabalho, apesar de não possuírem a ilustração, contêm 
informações sobre o uso da solução apresentada. 

Em “Um Novo Modelo de Melhoria do Processo de Software para Micro e 
Pequenas Organizações Baseado em Padrões - Discussão e Levantamento Preliminar” 
[Andrade et al. 2007] são descritos diversos usos das soluções documentadas. São 
citadas não somente os modelos de qualidade que possuem a solução apresentada, mas 
também casos de uso desses modelos. 

No padrão apresentado em “BulkLoader Pattern” [Santos et al. 2007], a Seção 
‘Usos Conhecidos’ traz apenas uma ocorrência da solução apresentada. Apesar disso, 
essa aplicação é apresentada de forma detalhada. É explicado, por exemplo, o 
funcionamento do ambiente onde ocorre a implementação além de 
ser mostrado de forma exata onde e como o padrão é aplicado. 

Os usos conhecidos de "The Error Handling Aspect Pattern" [Filho et al. 2007] 
são expostos de maneira completa. São encontradas informações detalhadas sobre a 
aplicação e também sobre cada um dos usos conhecidos apresentados. Além disso, os 
autores indicam diferenças entre essas aplicações. 

Em "Linguagem de Padrões para Avaliação de Conhecimento em Objetos de 
Aprendizagem - Parte II" [Monteiro et al. 2008] diversos usos conhecidos são 
apresentados. Em cada padrão da linguagem, os usos conhecidos são descritos 
mostrando diretamente a aplicação da solução documentada. A maior parte dos casos 
utilizados traz figuras de telas dos usos conhecidos.  

Conclusões 

O objetivo da documentação de padrões é em essência permitir que boas soluções 
possam ser reutilizadas. Para isso, o processo de documentação do padrão se mostra 
uma atividade de destacada importância nesse processo. O presente trabalho conclui a 
indicação de uma série de 10 dicas, iniciadas em [Souza, Andrade, Freitas 2010], sobre 
a documentação de padrões de software, ou seja, boas práticas que podem ser utilizadas 
na escrita de um padrão de forma a melhorar sua qualidade. 

A partir das dicas apresentadas, o trabalho amplia o material disponível sobre o 
tema de escrita de padrões em Português, ainda relativamente escasso na literatura. 
Dessa forma, o trabalho tende a auxiliar a escrita de padrões de software de qualidade. 

Como trabalhos futuros, indicamos inicialmente a indicação e discussão do uso 
das dicas em padrões publicados em outros veículos além da série de conferências 
SugarLoafPLoP. 
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