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Abstract. The DiretoGNU is a free software of agenda, mail and catalog. This 
work presents the adaptation and restructuring of DiretoGNU’s Agenda 
Module. We present all modified classes and methods and its relationship, and 
a brief description of the functionalities obtained in this modification process. 
We also show the applied design patterns and the new interfaces defined. 
Besides, a new module of free task list was proposed and implemented adding 
new functionalities to DiretoGNU’s Agenda Module. 

Resumo. O DiretoGNU é um software livre de agenda, correio e catálogo. 
Este trabalho apresenta a adaptação e reestruturação do Módulo Agenda do 
DiretoGNU. Destaca-se a relação de todas classes e métodos modificados, 
além de uma breve descrição das funcionalidades obtidas. São expostos 
também os padrões de projeto utilizados e a forma como as novas interfaces 
foram definidas. Além disto, um módulo de lista livre de tarefas foi proposto e 
implementado, de forma a adicionar facilidades a Agenda do DiretoGNU. 

1. Introdução 

Sistemas computacionais costumam possuir complexidade proporcional ao conjunto de 
funcionalidades disponibilizadas. Na prática é usual a construção de um sistema simples no 
qual novas funcionalidades são adicionadas aumentando a sua complexidade. Para permitir que 
esta complexidade seja gerenciável, a adoção de boas práticas de engenharia de software 
permite facilitar a detecção de erros e a inclusão de funcionalidades adicionais. O ideal seria 
pensar desde a concepção inicial (fase de projeto) nestas questões.  

 Neste sentido, o aperfeiçoamento do Módulo Agenda do DiretoGNU1, que é um 
software relativamente complexo, serve como uma forma de ilustrar a busca da melhor forma 
de aliar a gerência de crescimento de código e aproveitamento de código legado baseando-se em 
duas práticas: (1) Redefinição de interfaces: criar um padrão para acesso às funcionalidades do 
módulo, aproveitando o código existente; (2) Reestruturação das classes: facilitar o 

1http://www.direto.org.br 
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entendimento da atividade alvo do aplicativo e permitir que manutenções e expansões possam 
ser feitas de forma mais rápida e menos complicada, diminuindo o grau de conhecimento prévio 
do sistema para realização da tarefa. Estas premissas foram levadas em consideração no 
aperfeiçoamento do módulo de Agenda do DiretoGNU que este trabalho apresenta. Além disso, 
foi desenvolvido um novo conjunto de funcionalidades para Gerenciamento de Tarefas Livres, 
isto é, tarefas que possuem um prazo indeterminado ou mais flexível para a sua conclusão, 
adicionando mais facilidades de gerência do tempo ao sistema. 

 Deste modo, o restante do texto está dividido da seguinte forma:  a seção 2 apresenta o 
processo de reestruturação do módulo de agenda e a criação da lista de  tarefas livres. Na seção 
3 são apresentas as considerações finais. 

2. Reestruturação das Classes e Adaptação das Interfaces 
Nos tópicos que seguem é apresentada à metodologia adotada para realização do projeto e sua 
utilização no trabalho desenvolvido.  

2.1. Metodologia adotada 

A escolha da metodologia levou em consideração aspectos relacionados à necessidade de 
aproveitamento do código legado, tempo e ambiente disponível. Para conciliar estes três 
aspectos a opção natural foi à adoção de Padrões de Projeto (Design Patterns) [1]  apropriados. 
O principal padrão escolhido foi o Adaptador (Adapter). Com isso, o modelo de classes foi 
reestruturado e as interfaces adaptadas de forma a acessar o código legado. Uma visão geral da 
adaptação de interfaces e reestruturação de classes pode ser vista na figura 1 abaixo: 

Figura 1. Diagrama de Adaptação e Reestruturação do Módulo de Agenda 

 Neste diagrama aparecem as novas classes geradas a partir da reestruturação do modelo, 
isto é, classes Agenda, Calendario, Evento e Tarefa. Também aparece a antiga classe contendo 
o código legado (oldAgenda) na qual os métodos originais continuam sendo executados. Este é 
um exemplo típico de adaptação por instância, na qual cada uma das classes possui uma 
ligação com a classe adaptada (oldAgenda) para aproveitamento dos métodos legados [1]. A 
adaptação poderia ser feita por herança especializando os métodos antigos e alterando suas 
interfaces. Entretanto, a opção por dividi-la facilitou fundamentalmente o entendimento e o 
isolamento do código, o que é de extrema importância para manutenções futuras. Além disso, 
ocorreu também a criação de uma nova classe para gerenciamento de tarefas, visando 
complementar o sistema com funções adicionais para organização do tempo conforme será 
discutido na seção 3. 

Classe adaptada 

oldAgenda
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2.2. Alterações de código e criação da lista livre de Tarefas 

As modificações realizadas no código procuraram manter ao máximo o código original do 
projeto, não exigindo modificações em classes que não fizessem parte do módulo Agenda. A 
exceção da classe AgendaBusiness, interface responsável pela invocação dos métodos da 
Agenda, nenhuma outra classe original teve seu código modificado. A classe AgendaBusiness,
por fazer referência direta ao código da Agenda2 teve seus métodos modificados para realizar a 
passagem correta dos parâmetros para as novas classes criadas a partir de oldAgenda3.

 A divisão das funcionalidades da classe oldAgenda em novas classes menores e mais 
especializadas constitui a maior alteração do código. Basicamente, foram reunidas em cada uma 
das novas classes métodos e atributos relacionados mais diretamente a cada uma destas partes. 
Um exemplo pode ser dado por um Evento: agora ele possui métodos para salvar, excluir, 
marcar, remarcar e delegar, que são chamados a partir de uma classe Calendario, responsável 
por gerenciar todos os eventos que pertencem à agenda de um determinado usuário. Assim, 
cria-se um nível de isolamento permitindo um melhor tratamento de erros e detecção de 
problemas. Anteriormente, todos os métodos pertenciam à mesma classe (oldAgenda), 
juntamente com todos os demais métodos pertinentes ao gerenciamento das funcionalidades do 
módulo. Outra grande vantagem deste modelo de adaptação é permitir que, ao longo do tempo, 
métodos legados possam ser migrados para dentro das novas classes sem interferir no 
funcionamento do módulo, que permanece enquanto for necessário, utilizando o código legado. 
Esta funcionalidade é obtida em função da padronização das interfaces. As principais 
modificações realizadas nas classes são especificadas a seguir. Inclui-se também a classe Tarefa
especialmente criada para contemplar funcionalidades inexistentes quanto a lista livre de 
tarefas. 

Classe AgendaBusiness 

Esta classe funciona na prática como uma interface para a principal classe do módulo: Agenda.
As principais mudanças ocorridas foram causadas pela necessidade de adaptação das assinaturas 
dos métodos das novas classes em relação ao código legado. Ao mesmo tempo, foi necessário 
manter também a compatibilidade com as chamadas realizadas pela interface gráfica, evitando 
com isso a modificação do código nas interfaces existentes [4].  Todos os métodos da classe 
tiveram suas assinaturas modificadas, à exceção do método público indice, que precisou ser 
mantido por motivos de compatibilidade. Este é o principal método da classe, responsável por 
redirecionar as chamadas e parâmetros enviados para os métodos específicos da instância do 
objeto agenda. A assinatura original foi mantida para que a compatibilidade com as interfaces 
existentes não fosse prejudicada, mas suas chamadas internas foram completamente 
modificadas pela alteração dos nomes dos métodos privados, de forma a dar mais clareza e 
precisão quando a sua própria utilidade e, além disso, para criação de um padrão de chamadas 
para o novo conjunto de classes. Por sua vez, estes métodos privados também sofreram 
modificações internas visando adaptar os parâmetros recebidos as assinaturas dos métodos 
criados nas novas classes (Agenda, Calendario, Evento e Tarefa). 

Classe OldAgenda (antiga classe Agenda) 

Nesta classe está concentrada a maior parte do código utilizado no módulo Agenda. Por ser 
consideravelmente grande, tornando-a complexa e difícil de manter, foi mantida na sua forma 
original, tendo suas chamadas mapeadas em três classes criadas e organizadas de forma a 
aproveitar o código legado e tornar sua compreensão mais fácil. As classes são as seguintes: (A) 
Classe Agenda -  resultado da otimização da classe OldAgenda. Reúne basicamente todos os 

2 Nova classe Agenda criada a partir da divisão da antiga classe que também chamava-se Agenda. 
3 Antiga classe Agenda que para fins de adaptação foi renomeada para oldAgenda.
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métodos estáticos (métodos de classe) existentes na antiga classe, renomeados para criação de 
um padrão de assinaturas. Não possui nenhum código novo, excetuando as chamadas para 
criação de objetos internos como calendario. Cada objeto agenda possui como objeto interno 
um outro da classe Calendario. Esse possui ainda alguns métodos intermediários que 
simplesmente repassam chamadas para este objeto interno. Estes métodos foram criados 
prevendo possíveis expansões do sistema ou migração do código legado; (B) Classe 
Calendario -  classe instanciada sempre a partir da classe Agenda, possuindo métodos 
relacionados com a manutenção do conjunto de eventos do usuário. Realiza as chamadas 
diretamente ao código legado existente no objeto interno oldAgenda. Este objeto é atribuído ao 
calendário no momento de sua criação por sua classe mãe: Agenda. Não possui métodos 
estáticos e utiliza a conexão estabelecida pela classe Agenda com o banco de dados; (C) Classe 
Evento -  reúne as chamadas ao código legado relacionadas diretamente com a criação, 
exclusão, edição, aceitação, rejeição, importação e exportação de eventos ou compromissos, 
como eram chamados na sua forma antiga. 

Classe Tarefa 

Uma nova classe denominada Tarefa foi especialmente criada para contemplar funcionalidades 
inexistentes, isto é, criar e gerenciar a lista livre de tarefas. Assim, a classe Tarefas foi criada 
utilizando as práticas da orientação a objetos e totalmente integrada as demais classes existentes 
evitando, com isso, dificuldades de integração.  Seu código interno não contém chamadas ao 
código legado, proporcionando todas as  funcionalidades de gerência de tarefas independentes. 
Apesar de apresentar semelhanças com os eventos, as tarefas foram modeladas como uma classe 
totalmente distinta para facilitar sua inclusão ao módulo, incluindo também sua própria tabela 
na base de dados. 

3. Conclusões 

A principal contribuição deste trabalho é a apresentação de um exemplo prático de utili zação de 
técnicas consagradas e simples de engenharia de software que permitiram uma reestruturação 
funcional do módulo Agenda do DiretoGNU, aliando a este capacidade de expansão e melhoria, 
em grande parte, de forma transparente aos usuários finais. A utilização da técnica descrita 
possibilitou que grande parte do código existente pudesse ser reaproveitado, diminuindo custos 
e tempo de projeto, além de facilitar futuras expansões e a migração do código legado.  
Contudo, as modificações realizadas levaram em consideração o cenário existente. Outras 
alternativas poderiam ter sido utilizadas. Entretanto, sendo o DiretoGNU um produto 
corporativo, usado por muitas divisões do governo, sua reestruturação resultou em um balanço 
entre os aspectos necessidade e tempo. Uma documentação do código feita em UML (Unified 
Modeling Language) foi criada para a realização deste projeto. Os diagramas estão disponíveis 
[2] através de um arquivo no formato .zargo que pode ser visualizado através da ferramenta 
ArgoUML [3]. 

 Finalmente, entende-se que este trabalho contribui também no incentivo ao uso de 
técnicas de Engenharia de Software no desenvolvimento de software livre, tornando-o cada vez 
mais inteligível e, portanto, motivando a participação da comunidade em melhorias no 
desenvolvimento e crescimento deste software. 
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