
Resumo 

A abordagem minimalista para documentação de frameworks proposta nesta dissertação, permite 

uma produção e utilização de documentação de frameworks mais econômica e eficaz do que as 

abordagens tradicionais e genéricas para documentação de software.  

As frameworks aplicacionais orientadas por objectos constituem uma poderosa técnica de reutilização 

de software em larga-escala. Através de elevados níveis de reutilização de código e desenho, as 

frameworks permitem aumentar a produtividade, reduzir tempos de desenvolvimento e aumentar a 

qualidade das aplicações. Contudo, antes de se conseguir utilizar uma framework de forma eficaz, é 

normalmente necessário dedicar tempo e esforço considerável na aprendizagem e compreensão dos 

detalhes essenciais da sua arquitectura e desenho. Uma boa documentação ajuda significativamente 

a reduzir a longa curva de aprendizagem das frameworks e constitui por isso um importante pré-

requisito para a sua reutilização eficaz. Mas definir e produzir boa documentação para uma 

framework é quase sempre bastante difícil, desagradável e dispendioso.  

Nesta dissertação é proposta uma abordagem económica e fácil de usar para apoiar as actividades 

de produção, organização e apresentação de documentação de qualidade para frameworks. A 

abordagem reutiliza estilos de documentos, técnicas e ferramentas de documentação já existentes, e 

combina-os num todo coerente seguindo os princípios da teoria de instrução minimalista. A ideia 

principal da instrução minimalista é a de minimizar os obstáculos que perturbam a estratégia de 

aprendizagem espontaneamente adoptada pelo leitor, tentando fornecer a quantidade mínima de 

informação que o leitor necessita para conseguir aprender a realizar a tarefa que tem em mãos. De 

uma forma geral, os manuais de instrução minimalista são considerados fáceis de ler e entender, pelo 

que contribuem tanto para uma redução dos tempos de aprendizagem na utilização dum sistema, 

como para uma melhor compreensão do sistema em aprendizagem.  

A abordagem proposta cobre todo o processo de documentação, desde as fases iniciais de criação e 

integração de conteúdos até às fases de publicação e apresentação. É composta por um modelo de 

documentação, um processo e um conjunto de ferramentas de suporte. O modelo define os diversos 

contéudos necessários à produção de manuais minimalistas para frameworks e organiza-os ao longo 

de um espaço virtual de documentação definido em camadas. O processo define os papéis, técnicas 

e actividades envolvidas na produção de manuais de instrução minimalista, sendo bastante genérico 

e simples por forma a se adaptar a diversos processos de desenvolvimento concretos. Por forma a 

tornar a abordagem fácil de adoptar numa vasta gama de ambientes de desenvolvimento, a 

abordagem fornece também um conjunto específico de ferramentas, colectivamente denominadas de 

XSDoc.  

XSDoc é uma infraestrutura extensível baseada no conceito WikiWikiWeb e em tecnologia XML. 

XSDoc disponibiliza diversos documentos-tipo e um ambiente cooperativo baseado na web 

especificamente concebido para a produção e utilização de documentação minimalista para 

frameworks. A combinação das vantagens dos servidores Wiki, tecnologia XML, ambientes de 



desenvolvimento integrado abertos e suporte para os standards mais importantes em termos de 

desenvolvimento de frameworks (Java, C++, UML, XML), tornam-na uma infraestrutura bastante 

atractiva que permite reduzir de forma considerável o esforço de documentação e melhorar a sua 

qualidade.  

A abordagem minimalista para documentação de frameworks, vista como um todo (modelo, processo 

e ferramentas), representa um avanço significativo relativamente à prática corrente, tendo em 

consideração os problemas associados à documentação de frameworks. A validação desta tese foi 

realizada com a ajuda de dois casos de estudo e uma pequena experiência que permitem ilustrar a 

aplicabilidade da abordagem e as suas qualidades.  

Abstract 

The minimalist approach to framework documentation proposed in this dissertation leads to a more 

effective and economical production and usage of framework documentation than the traditional and 

general-purpose techniques to document software.  

Object-oriented frameworks are a powerful technique for large-scale reuse that helps developers to 

achieve higher productivity and shorter time-to-market through high levels of design reuse and code 

reuse. However, before to start using a framework successfully, users usually need to invest time on 

understanding its underlying architecture and design principles. Good documentation can significantly 

reduce the typical steep learning curve of frameworks and is, therefore, an important prerequisite for 

their effective reuse. The problem is that defining and writing good quality framework documentation is 

not easy, quick, cheap, or pleasant to do.  

The approach defined in this dissertation is economical and easy-to-use to produce, organize and 

present high-quality framework documentation. It reuses existing documentation styles, techniques 

and tools and combines them in a way that follows the design principles of the minimalist instruction 

theory. The key idea of minimalist instruction is to minimize the obtrusiveness to the learner of training 

material, by offering the minimal amount of information that the learner needs to get the task done. 

Typically, minimalist manuals are considered easy to read and understand, contribute for shorter 

learning curves on how-to-use a system, and lead to a better understanding of the systems being 

trained.  

The proposed approach covers the overall documentation process, from the creation and integration 

of contents till the publishing and presentation. It encompasses a documentation model, a process and 



a set of supporting tools. The model organizes the contents required to produce a minimalist 

framework manual along a virtual layered documentation space. The process proposed defines the 

roles, techniques and activities involved in the production of minimalist framework manuals, being 

generic enough to adapt to most concrete development processes. To make the approach convenient 

to be adopted in a wide range of software development environments, a specific set of tools is 

provided, which are collectively named XSDoc.  

XSDoc is an extensible documentation infrastructure based on the WikiWikiWeb concept and XML 

technology. It provides several document templates and a simple cooperative web-based environment 

to produce and use minimalist framework documentation. By combining the strengths of Wiki engines, 

XML technology, modern open integrated development environments, and the support for major 

industry standards (Java, C++, UML, XML), XSDoc is a very attractive infrastructure that helps in 

reducing the documentation effort and improving its quality.  

The minimalist approach to framework documentation as a whole (model, process and tools) 

represents a significant improvement over current practice considering the typical problems of 

framework documentation. The validation of this thesis was done with the help of two case studies and 

one small experiment that illustrates how the approach works in practice.  


