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Resumo 

O projecto foi realizado na empresa Actua Software no âmbito da disciplina 

Projecto/Seminário do 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Informático e 

Computação.  

O projecto assentou no desenvolvimento de um cliente Web, alternativo ao produto 

Millenium, versão Windows, que disponibilizasse aos seus clientes um portal na área da 

assiduidade recorrendo à tecnologia AJAX que garante uma interactividade rápida e dinâmica 

com os utilizadores. Para além disso, tem como objectivo fornecer a informação em tempo 

real e garantir escalabilidade, usabilidade e fiabilidade. 

O desenvolvimento do projecto “Aplicações Web interactivas com AJAX” foi dividido em duas 

partes: 

 Planeamento; 

 Implementação; 

A implementação não está finalizada, sendo que o produto resultante se encontra em versão 

BETA e está em fase de teste, sob responsabilidade da Quality Assurance. 
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Abstract 
The project was carried through Actua Software enterprise in the scope of the discipline 

Project/Seminar of the 5th year of the Master in Informatics and Computing Engineering. 

The project based on the development of a Web client, alternative to Millennium product, 

Windows version, which provides a portal to their customers in the area of time and 

attendance using the Ajax, which provides a quick and dynamic interactivity with users. 

Furthermore, aims to provide the information in real time and ensure scalability, usability and 

reliability. 

The development of the project "Interactivities Web applications with AJAX" was divided into 

two parts: 

• Planning; 

• Implementation; 

The implementation is not finished, the product is in BETA version and it is in testing fase, 

under the responsibility of Quality Assurance. 
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Introdução 

O Projecto “Aplicações Web interactivas com AJAX” 
 

Com a evolução da Internet e com o crescimento da banda larga, o acesso fora e dentro das 

empresas permite gerir os seus negócios remotamente, isto é, a presença física deixou de ser 

uma realidade. 

Com a solução do projecto “Aplicações Web interactivas com AJAX” garante um controlo da 

área de assiduidade da sua empresa. Isto é, através da internet, é possível aceder à 

assiduidade dos funcionários com total segurança e confidencialidade.  

Esta solução é uma alternativa às ferramentas tradicionais que necessitam a instalação de um 

cliente rico (rich client). Além disso, devem ser mantidas as seguintes características: 

disponibilizadas pela internet, não necessite de instalação, a actualização é feita sem a 

intervenção do utilizador, look & feel de uma aplicação Desktop. 

O presente documento é o Relatório Final do projecto “Aplicações Web interactivas com AJAX” 

que decorreu de 18/02/2008 a 31/06/2008. 

 

Estudo e Desenvolvimento do Projecto “Aplicações Web interactivas 

com AJAX” 
 

O objectivo do projecto foi desenvolver o cliente Web garantindo as descrições abaixo 

referidas: 

 Elaboração com o supervisor do projecto  de um esquema de releases, 

 Análise e elaboração do documento UI Guidelines do novo cliente Web, 

 Estudo das tecnologias que vão ser utilizadas, 

 Análise e estudo dos vários módulos que disponibilizam os antigos clientes Web’s. 

 

Organização deste documento 
 

Este documento contém os seguintes capítulos: 

 Introdução – Apresentação do projecto “Aplicações Web Interactivas com AJAX” e 

objectivos. 
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 Especificação do projecto – onde são descritos os módulos a desenvolver, ou seja, os 

requisitos funcionais, os pressupostos e as dependências do cliente Web 2.0 e os 

requisitos não funcionais. 

 Enquadramento tecnológico – onde é descrito o estado de arte do tema do projecta e 

são apresentados as tecnologias utilizadas no projecto. 

 Conclusões – onde relata a satisfação do projecto e são apresentados os trabalhos 

futuros. 

 Anexos 
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Especificações do projecto 
 

O cliente Web 2.0 foi desenvolvido através da metodologia “Agile” que permite conceber 

aplicações baseadas nos pedidos dos clientes ou seja cada pedido do cliente é uma 

funcionalidade.  

Na próxima secção serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais e, os 

pressupostos e dependências do projecto. 

As funcionalidades dos módulos 
 

Para os futuros clientes que necessitam de integrar funções de assiduidade na intranet, o 

cliente Web 2.0 de assiduidade providencia funções de regularização, classificação, gestão de 

férias, trabalho suplementar e um circuito de autorizações para chefias. Ao contrário da versão 

existente, a nova versão servirá diferentes perfis em simultâneo e permitirá uma integração de 

segurança e visual com a intranet existente. 

Nos parágrafos seguintes estão descritos os conjuntos de funcionalidades que pressupõem os 

mesmos conceitos da versão Windows e interfaces semelhantes. Cada funcionalidade é 

representada por um work item no desenvolvimento da aplicação. 

Mapa de Assiduidade – Work Item 1082 

Os funcionários e as chefias podem visualizar o mapa de assiduidade (diário e acumulados) e 

interagir com: 

1. Acesso a informação de detalhe, 

2. Sugestões de classificação de ausências, 

3. Regularizações (picagens) directas no mapa 

Correcções genéricas 

O funcionário e a chefia devem poder visualizar, inserir e editar cada tipo de correcções 

genéricas que são: 

 Regularizações (Picagens) – Wok Item 1088 

 Justificações (Classificação de ausências) – Work Item 1081 

 Escalões (Trabalho suplementar ou outros) – Work Item 1083 

 Abonos – Work Item 1084 

 Excepções ao horário topo – Work Item 1585 

 Excepções ao horário dia – Work Item 1586 
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 Excepções ao acumulado – Work Item 1593 

 Trocas de funcionários – Work Item 1594 

 Substituições de funcionários – Work Item 1595 

 Excepções ao centro de custo – Work Item 1596 

Autorizações 

Uma chefia deve poder autorizar ou negar: 

 Os tipos de autorizações pendentes realizadas pelo funcionário em unidades de 

marcação: 

o Marcações (Piratas) – Work Item 1597 

o Auto-Justificações (Classificação de ausências) – Work Item 1588 

 Os tipos de autorizações realizadas pelo funcionário na aplicação: 

o Regularizações (Picagens) – Work Item 1591 

o Escalões de horários (Trabalho suplementar pré-paremetrizado) – Work Item 1590 

o Escalões (Trabalho suplementar ou outros) 

o Abonos – Work Item 2243 

 Os tipos de autorizações pendentes inseridas por outra chefia ou pelo funcionário na 

aplicação: 

o Justificações (Classificação de ausências) – Work Item 1587 

Consulta de despesas (Refeitórios) – Work Item 2242 

Um funcionário deve poder consultar as reservas e consumos efectuados nos refeitórios. 

Relatórios – Work Item 1087 

Uma chefia deve poder executar relatórios genéricos baseados no dicionário de dados do 

cliente Web 2.0. Os relatórios devem ser listados e deve ser possível imprimi-los. 

Escalas – Work Item 1080 

As chefias devem poder planear as escalas num vista semanal ou mensal. 

 Multi-língua – Work Item 1545 

A aplicação pode ser localizada para qualquer país 
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Pressupostos e dependências  
  

Histórico de autorizações 

Todas as acções de autorização (Pendente, Autorizado, Negado) ficam registadas com as 

seguintes indicações: 

 Utilizador, 

 Data e Hora, 

 Nível de autorização, 

 Estado/Acção, 

 Observações, 

Mesmo que uma acção anule a anterior, todos os registos são mantidos. 

Notificações 

Existem três formas de consulta de correcções pendentes: 

1. Por consulta directa da chefia na aplicação, 

2. Por execução automática/nocturna de um relatório e envio por e-mail às chefias, 

3. Pela disponibilização de um Web Service que retorna o número de correcções de cada 

tipo pendentes para uma chefia. 

O Web Service do ponto 3 pode ser aplicado à intranet existente para apresentar um conjunto 

de contadores de cada categoria pendentes. 

Níveis de autorização (workflow) 

Pretende-se que seja possível a definição de níveis de autorização por justificação 

(classificação) com possibilidade de ter 1, 2 ou mais níveis. Cada chefia terá inerente um nível 

de autorização que define as suas capacidades. 

O pedido só é válido para o processamento de vencimentos, após ser aprovado pela instância 

superior definida no código desse mesmo pedido. 

Todas as inserções/alterações e pedidos de anulação podem ser feitos no cliente Web pelo 

trabalhador ou pela chefia. 

A aprovação/rejeição dos pedidos será feita no Teleponto ou no cliente Web pelas instâncias 

correspondentes. 

Os pedidos terão 3 estados (Pendente, Autorizado, Negado). 
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A validação dos limites parametrizados no Teleponto só é aplicada quando o pedido se torna 

efectivo, isto é, na autorização. 

Recursos (de pedidos de férias) 

À lista de campos de histórico do ponto mais acima será acrescentado mais um: Recurso. 

Esta opção só será disponibilizada aos funcionários que tenham pedidos negados (ainda sem 

recurso) e produzirá uma excepção aos níveis de autorização do ponto anterior. 

Estes pedidos só serão visíveis a chefias que, além de nível de autorização suficiente, tenham 

uma política especial “Recurso” que só será atribuída a algumas chefias. 

Assim, será possível “saltar” um elemento da cadeia com o uso do recurso e uma configuração 

de níveis e políticas adequadas. 

Delegação de competências 

Um utilizador (1) pode delegar competências a outro (2) por registo no teleponto com 

indicação do intervalo de datas que é efectivo. 

O utilizador delegado (2) pode aceder à aplicação com o seu login ou com o do utilizador que 

delegou (1) mas sempre com a mesma palavra-chave (a sua que é a única que tem que 

conhecer). 

Quando o utilizador delegado (2) entra com o seu login, têm o perfil normal que lhe foi 

atribuído. Quando entra com o login do utilizador que delegou (1) fica com o perfil dele tal 

como é, sem heranças ou excepções. 

Todas as acções de um utilizador delegado ficam registadas com o texto Utilizador no formato: 

Utilizador1\Utilizador2. 

Quiosques 

Os quiosques disponibilizados têm duas particularidades que os distinguem dos clientes Web 

nas estações de trabalho: 

1. Têm um ecrã de baixa resolução sensível ao tacto sem teclado, 

2. Disponibilizam menos funcionalidades. 

Por este motivo terá que ser desenvolvido um “skin” específico com dimensionamento dos 

comandos adequando ao tamanho dos dedos e à limitação de 800x600 pixéis. 
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Os requisitos não funcionais 
 

Usabilidade 

O cliente Web 2.0 tem ter uma interface simples para que o utilizador final adapta-se 

rapidamente. Para tal, houve uma preocupação no desenho das interfaces e no 

comportamento destas por isso foi elaborado o documento UI Guidelines1. Com este 

documento permite que as páginas sejam desenvolvida no mesmo padrão. 

Fiabilidade 

O cliente Web 2.0 tem estar sempre disponível para o utilizador e deve minimizar as falhas aos 

pedidos ao servidor para não interpor-se com os outros pedidos que estão a ser tratados. 

Desempenho 

O cliente Web 2.0 deverá utilizar o mínimo de recursos de forma a não congestionar a rede e 

do servidor permitindo assim obter um tempo de resposta em tempo real e ter um rápido 

desempenho. 

Escalabilidade 

O cliente Web 2.0 será acedido pela chefia e pelos funcionários da empresa, ou seja, o servidor 

deverá suportar o aumento do tráfego e garantir a disponibilidade da aplicação para todos os 

utilizadores.   

 

                                                           
1
  Anexo A – UI Guidelines 
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Enquadramento Tecnológico  
 

Neste capítulo será apresentado o estado de arte e soluções alternativas que existem no 

mercado na gestão da assiduidade. Serão destacadas as tecnologias escolhidas assim como, as 

ferramentas utilizadas para este projecto. 

Estado de Arte 
 

Anteriormente, a gestão de assiduidade das empresas era feita de forma burocrática, havendo 

necessidade de contratar um grande número de responsáveis para recolher toda a 

informação, verificar a validade das marcações e controlar os acessos.  

Na comunidade Europeia é obrigatória a utilização de sistemas digitais de controlo de 

marcações. Em Portugal, uma instituição com mais de 50 funcionários tem que dispor de um 

registo electrónico de presenças. 

Com o aparecimento das unidades biométricas e de cartão proximidade revolucionou a gestão 

de assiduidade pois permite recolher todas as marcações feitas pelos funcionários. Estas 

unidades podem ser instaladas em qualquer ponto da empresa garantindo assim o controlo 

dos acessos e as movimentações das pessoas dentro da empresa.  

Com estas unidades apareceram também as aplicações para poder visualizar toda a 

assiduidade da empresa mas houve a oportunidade de adicionar novas funcionalidades como 

marcar férias, atribuir horários, autorizar as ausências, justificar as ausências, etc. 

É uma solução indispensável para qualquer pequena e média empresa porque torna a gestão 

de assiduidade mais ágil, segura e mais fácil, ou seja, aumenta a eficiência dos recursos 

humanos e melhora a comunicação com os funcionários fornecendo toda a informação em 

tempo real.  

Existem dois tipos de soluções no mercado, o cliente Windows que é utilizado pela chefia mas 

tem de ser instalada numa máquina e só pode ser acedido naquela máquina. A outra solução é 

o cliente Web que pode ser utilizado pela chefia e pelos funcionários e que é instalado no 

servidor, ou seja, acede-se em qualquer ponto da empresa com acesso a internet. 

Actualmente, a empresa Actua Software desenvolveu um conjunto de clientes Webs para 

gestão de assiduidade dependendo do utilizador que são: 

 MilleniumAdmin (figura 1): este cliente Web é destinado para os administradores e 

tem como objectivo de configurar a visibilidade dos módulos dos clientes Web. 

 Millenium.Net (figura 2): este cliente Web é destinado para a chefia permite visualizar 

assiduidade dos seus funcionários, efectuar correcções (justificações, regularizações, 

etc) e autorizar correcções inseridas pelo funcionário. 



20 
 

 myMillenium (figura 3): este cliente Web destinado para os funcionários e que permite 

visualizar toda a sua assiduidade e efectuar correcções. 

 

 

Figura 1 – Cliente Web MilleniumAdmin 

 

Figura 2 – Cliente Web Millenium.Net 

 

Figura 3 – Cliente Web myMillenium 

Todos estes clientes Web’s foram desenvolvidos com a tecnologia ASP.NET 1.0 – C#, ou seja, 

são aplicações Web’s tradicionais, sendo que, todo o processamento da informação é feito 

pelo servidor e o cliente tem como função apresentá-la. 

Hoje em dia, os clientes Web’s tradicionais tornam-se obsoletos e há uma preocupação de 

tornar-los em Rich Internet Applications que proporciona ao utilizador uma interactividade 
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rápida e dinâmica, isto é, favorece a fusão de um cliente Windows com uma cliente Web 

tradicional (Cliente-Servidor). 

Existem três tecnologias que permitem ter um cliente Web do tipo RIA:  

1. O Cliente é desenvolvido em AJAX/Javascript com o é o caso do site GMail2 da Google 

que só algumas partes da interface são actualizadas, 

2. O cliente Web é executado pelo browser Flash/Flex/JavaFX/Silverlight mas há 

necessidade de instalar um Plug-in no browser, 

3. O Cliente utiliza o browser utilizando componentes como Active X, Java WebStart, 

Adobe AIR e executar na mesma máquina virtual. 

Para o projecto foi escolhido a técnica de desenvolvimento AJAX porque permite obter um 

portal do tipo RIA e não necessita de instalação de um Plug-in no browser como é o caso de 

Flash/Flex. Para além disso, a maioria dos browsers que existem no mercado suportam esta 

técnica de desenvolvimento e finalmente, no lado do servidor pode-se utilizar qualquer 

tecnologia, ou seja, a tecnologia ASP.NET 2.0.  

 

Tecnologias e Ferramentas 
 

Nesta secção serão apresentadas as tecnologias que foram usadas durante o desenvolvimento 

do projecto e entender melhor em que cenários vão ser aplicados e quais foram as motivações 

da escolha. 

 

AJAX [1] 

 

AJAX não é uma tecnologia mas sim um conjunto de tecnologia, isto é, uma técnica de 

desenvolvimento.  

Esta técnica incorpora: 

 Uma presentação baseado em standards utilizando XHTML e CSS; 

 Um comportamento dinâmico e uma interactividade utilizando o DOM (Document 

Object Model); 

  A troca de dados e o seu manuseamento utilizando XML e XSLT; 

 A recuperação assíncrona dos dados utilizando XMLHttpRequest; 

 Javascript para por tudo a funcionar. 

                                                           
2
  http://www.gmail.com 
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O modelo da aplicação Web clássico funciona desta maneira: a maioria das acções dos 

utilizadores na interface activa um pedido (request) HTTP a um servidor Web. O servidor 

realiza alguns tratamentos – encontrar os dados, tratamento dos números, comunicar com 

diversos sistemas e finalmente retorna uma página HTML ao cliente.  

 

Figura 4 – O modelo tradicional para as aplicações Web (à esquerda) comparado ao modelo AJAX (à direita) 

Destaca-se um grande problema quando o servidor está em tratamento existe um tempo de 

espera por parte do utilizador, isto é, para cada etapa de uma tarefa existe um tempo de 

espera por parte do utilizador. 

Com a utilização da técnica de desenvolvimento AJAX este problema é ultrapassado pois 

elimina este “start-stop-start-stop” da interacção no Web introduzindo um intermediado – o 

motor AJAX – entre o utilizador e o servidor.  

Em vez de carregar uma página Web no início da sessão, o browser carrega um motor AJAX – 

escrito em Javascript e habitualmente incorporado numa frame escondida. O motor é 

responsável pelo conteúdo da interface que vê o utilizador e da comunicação com o servidor. 

O motor AJAX permite a interactividade do utilizador com aplicação de executar 

assincronamente, independentemente da comunicação com o servidor. Assim, o utilizador 

nunca será confrontado aos postbacks, isto é, quando a página do browser fica em branco 

porque o servidor está a executar alguma operação. 
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Figura 5 - O esquema da interacção síncrona de uma aplicação Web tradicional (em cima) comparado com o 
esquema assíncrona de uma aplicação AJAX (em baixo) 

Cada acção do utilizador que normalmente deveria gerar um pedido (request) HTTP 

transforma-se numa chamada Javascript ao motor AJAX. Toda a resposta a uma acção do 

utilizador que não requer um transporte ao servidor – tal como, uma simples validação de 

dados, a edição de dados na memória e mesmo um pedido de navegação – o motor toma em 

conta destes pedidos. Se o motor precisar de efectuar um pedido ao servidor, antes de 

responder – se submete dados para tratar, que carregue código da interface adicional, ou 

reencontra novos dados – o motor efectua alguns pedidos (resquests) assíncronos, geralmente 

com a utilização do XML, sem bloquear a interacção do utilizador com a aplicação. 
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Web Client Software Factory [2] 

 

A Actua Software baseia o desenvolvimento de software numa estrutura regida pelo modelo 

MVC (Model-View-Controller) para poder separar a parte lógica da parte interface. Para o 

projecto foi utilizado um dos modelos de Software Factory mais particularmente Web Client 

Software Factory. 

Este open-source do grupo Patterns & Practices da Microsoft permite formalizar e optimizar 

mais os processos de desenvolvimento e garante um produto fiável e de qualidade e, ou seja, 

o grande objectivo desta ferramenta é levar aos desenvolvedores e aos arquitectos um 

conjunto de práticas que são:  

 Melhorar a produtividade; 

 Reduzir os riscos; 

 Melhorar a qualidade; 

 Reduzir a curva de aprendizagem; 

 Acelerar o início de projecto; 

O WCSF é baseada em duas frameworks que são Composite Web Application Block e Page Flow 

Application Block. Nos parágrafos seguintes tem uma descrição mais pormenorizada das duas 

frameworks referidas acima. 

Composite Web Application Block 

A framework Composite Web Application Block é destinada a construir aplicações Web 

modulares, como o nome indica, é composto de vários módulos independentes e que são 

integrados num servidor. 

As vantagens da utilização desta framework são: 

 De ponto de vista Alto Nível permite a separação entre a infra-estrutura da aplicação e 

a lógica de negócio; 

 O desenvolvimento dos componentes de negócio é mais independente e podem ser 

reutilizável entre eles; 

Com a framework CWAB trabalha com vários tipos de serviços, para o projecto “Aplicações 

Interactivas com AJAX ” recorreu-se a Web Services que podem ser baseados em módulos de 

negócios. 
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Figura 6 - Composite Web Client 

Page Flow Application Block 

A framework Page Flow Appication Block tem como objectivo integrar o Windows Workflow 

Foundation numa aplicação Web para gerir a sua navegação ao contrário das aplicações 

tradicionais. 

Esta framework tem as seguintes funcionalidades: 

 Navegação 

 Botão Voltar 

 Re-uso 

 Suspender e Continuar 

 Abandono 

 Constringir o acesso 



26 
 

 

Figura 7 – Funcionamento do Page-Flow Application Block 

 

ASP.NET 2.0 [3] 

 

A Microsoft revolucionou o desenvolvimento de aplicações Web com a ferramenta ASP.NET, 

proporcionando aos developers uma produtividade inigualável comparando com outras 

tecnologias. Os projectos realizados em ASP.NET a velocidade de desenvolvimento é mais 

rápido, a manutenção é mais fácil, o código pode ser reutilizável e tem um melhor retorno de 

investimento. A nova versão ASP.NET 2.0 traz novas funcionalidades e necessidades para os 

desenvolvedores para continuar a ser o líder em tecnologias de desenvolvimento em 

aplicações Web.  

C# é uma linguagem moderna, simples, totalmente orientada a objectos e type-safe que 

permite aos programadores uma rápida construção de uma ampla variedade de aplicações 

para a nova .NET framework, que fornece ferramentas e serviços que exploram quer a 

computação quer as comunicações. 

Devido a possuir um desenho elegante e orientado a objectos, C# é uma boa escolha para 

arquitectar componentes – desde objectos de alto nível a aplicações ao nível do sistema. 
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Web Services [4] 

 

Com a interligação dos computadores em rede mais particularmente através da internet, é 

possível por a funcionar aplicações em máquinas distantes. O objectivo de uma aplicação que 

funciona a distância pode à primeira vista ser inútil na medida em que as aplicações funcionam 

muito bem em local (na máquina do utilizador), entretanto uma aplicação distante pode 

responder aos seguintes problemas: 

 Os dados podem ser presentes unicamente no servidor distante, 

 O servidor distante pode dispor memoria de calculo ou de capacidade de stockagem 

superior a maquina local, 

 A aplicação distante pode ser utilizada simultaneamente por grande número de 

utilizadores e a manutenção é centralizada. 

Para todas as rações, uma interactividade entre os programadores distantes pode ser útil. Os 

Web Services trazem uma solução a este problema definindo um standard de invocar uma 

aplicação distante e de recuperar os resultados através da Web 

Os Web Services representam um mecanismo de comunicação entre aplicações distantes 

através da internet, independente de qualquer linguagem de programação e de qualquer 

plataforma de execução: 

 Utilizando o protocolo HTTP como meio de transporte. Assim, as comunicações 

efectuam-se sobre um suporte universal, dominado e geralmente não filtrado pelas 

firewalls; 

 Utilizando uma sintaxe baseado em XML para descrever as chamadas de funções 

distantes e dos dados trocados;  

 Organizando os mecanismos de chamada e de resposta. 

Com a utilização dos Web Services, as aplicações podem ser vistas como um conjunto serviços 

estruturados e correctamente descritos, dialogando através de um standard internacional em 

vez de um conjunto de objectos e de métodos desordenados.  

O primeiro benefício desta separação é a facilidade de manutenção da aplicação assim como 

interoperabilidade permitindo modificar facilmente um componente (serviço) para substituir 

por um outro, eventualmente desenvolvido por terceiros. Além disso, os Web Services 

permitam reduzir a complexidade de uma aplicação porque o programador pode focalizar-se 

sobre um serviço, independentemente do resto da aplicação. 

Os Web Services facilitam nem só as trocas entre as aplicações da empresa mas também 

permitam uma abertura para as outras empresas. Existem fornecedores de Web Services 

(bolsa, paginas amarelas, etc…) que põem a disposição aos desenvolvedores API’s (Application 

Programmable Interface), que permite integrar estes serviços numa aplicação. 
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O funcionamento dos Web Services segue o modelo em camadas, onde as três camadas 

fundamentais são as seguintes: 

 Invocação, tem como objectivo descrever a estrutura das mensagens trocadas pelas 

aplicações. 

 Descoberta, para permitir procurar e localizar um Web Service em particular nas 

páginas amarelas de serviços descrevendo o nome da empresa, o objectivo de cada 

serviço, etc… 

 Descrição, cujo objectivo é a descrição das interfaces (parâmetros das funções, tipos 

de dados) dos Web Services. 

 

Figura 8 – Funcionamento dos Web Services 

 

Visual Studio 2005 [5] 

 

Visual Studio é um conjunto de ferramenta de desenvolvimento permitindo gerar aplicações 

Web Asp.Net, Web Services XML, aplicações Windows e aplicações móveis. Visual Basic, Visual 

C#, Visual C++ e Visual J# utiliza todos, o mesmo Integrated Development Environment – IDE, 

que permite partilhar as ferramentas e facilita a criação de soluções com a utilização de várias 

linguagens. Para além disso, estas linguagens permitem tirar partido das funcionalidades da 

framework .NET, ou seja, permite ter acesso as importantes tecnologias, facilitando o 

desenvolvimento de aplicações Web ASP e de Web Services XML com a utilização de Visual 

Web Developper. 

A framework .NET do Visual Studio 2005 tem a versão 2.0 (por isso o nome de cliente Web 

2.0). Uma das novas funcionalidades desta versão é o “Deployment Designer” que permite 

validar a concepção de aplicações antes do seu deployment.  
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O Visual Studio 2005 é muito limitado a nível de controladores gráficos Web foi por isso que a 

Actua Software adquiriu à empresa Telerik, um conjunto de controladores gráficos: 

RadControls ASP.NET AJAX. Estes controladores permitam ao developer desenvolver mais 

facilmente aplicações Webs e suportam a framework ASP.NET AJAX. 

 

WIX [6] 

 

Uma das metas do projecto é tornar a instalação do cliente Web mais simples para o utilizador 

para isso foi utilizado o WIX que é uma ferramenta open-source da Microsoft e permite de 

gerar ficheiros packages de instalação Windows (MSI e MSM). 

O WIX utiliza a linguagem XML que permite descrever o aspecto de uma instalação sem se 

preocupar nos detalhes das diferentes etapas a realizar para efectuar uma instalação. 

Conclusões 

 

O cliente Web 2.0 foi desenvolvido utilizando a ferramenta ASP.NET 2.0 AJAX para garantir a 

interactividade desejado com o utilizador e a ferramenta WCSF para ter uma aplicação 

segundo o modelo MVC. Para além disso, a actua software integrar os seus três clientes Webs 

numa só uma aplicação, ou seja, o cliente Web 2.0. 

 

Figura 9 - Arquitectura do cliente Web 2.0 

A Actua Software utiliza duas metodologias para desenvolver software:  

 Agile Software Development (baseado no Microsoft Solutions Framework – MSF) que 

já referido acima; 

 Extreme Programming – XP 
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Este último consiste depois o desenvolvimento de cada módulo do cliente Web 2.0 deverá 

passar por vários processos que são: 

 Documentação (XML ou WIKI), 

 Code analysis, 

 Deployment, 

 Unitesting, 

 Cenários de teste, 

 Actualização do workitem, 

 Daily Build, 

 Log/Execução 

Foi decidido com o responsável de acompanhamento de projecto a publicação de várias 

versões3, para isso, foi escolhido um conjunto de módulos para cada versão. 

 

                                                           
3
  Anexo B – Comparação das funcionalidades dos clientes Webs desenvolvido pela Actua 

Software 
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Apresentação do Cliente Web 2.0 versão Beta 
 

Com este capítulo pretende-se apresentar as interfaces de alguns cenários de utilização do 

ponto de vista do funcionário e do administrador. 

Autenticação 
 

Um dos objectivos do projecto é a privacidade de cada utilizador para tal o utilizador terá de 

inserir os seus dados de autenticação que são: o nome de utilizador e a sua respectiva palavra-

chave.  

Depois de inserir os seus dados de autenticação o utilizador deverá escolher as seguintes 

opções: 

 Modo de autenticação: Chefia ou Funcionário.  

 Idioma que pretende utilizar. 

 O sistema de Base Dados que o utilizador que pretende trabalhar. 

 

Figura 10 – Página de autenticação do Cliente Web 2.0 

 

A escolha do idioma pode ser feita pelo utilizador ou pela aplicação: 
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 Se é a primeira vez que acede no portal a aplicação detecta a localização do browser e 

selecciona o idioma se existir na lista. 

 Se já acedeu alguma vez, a aplicação selecciona o idioma da última sessão. 

Seguidamente ao pedido de autenticação a aplicação tem o seguinte comportamento: 

 Se os dados do utilizador forem correctos o utilizador é redireccionado para a página 

principal. 

 Se a conta do utilizador está bloqueada porque não está definida nenhuma palavra-

chave. O utilizador é redireccionado para página de mudança palavra-chave para 

poder definir uma nova palavra-chave. 

 

Mudar a Palavra-Chave 
 

 

Figura 11 – Página de mudança de palavra-chave 

Este formulário aparecerá quando o utilizador tem a conta bloqueada porque tem de inserir 

uma nova palavra-chave, como já foi explicado acima, ou quando o utilizador pretende alterar 

a sua palavra-chave. 

Para tal, o utilizador deverá preencher os campos apropriados: o nome de utilizador, a antiga 

palavra-chave, a nova palavra-chave e finalmente, a repetição da nova palavra-chave. 
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 Modo Funcionário 

 Página Principal 

 

Após a validação da autenticação a aplicação redirecciona o utilizador para página principal. 

 

Figura 12 – Página principal em modo funcionário 

Toda estrutura do portal Web está uniforme definida no documento UI Guidelines: no canto 

superior direito está o intervalo de processamento permite de escolher o intervalo que 

pretende trabalhar. No canto oposto está situado um link para redireccionar a página de 

mudança de palavra-chave.  

Mais abaixo existe o menu principal onde o utilizador pode navegar à várias opções da 

aplicação. Finalmente, no meio da página é o conteúdo onde aparecerá os resultados das 

operações. 

No modo funcionário, o utilizador verá os seus dados na página principal e o menu com os 

itens que tem permissão. 
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Assiduidade 

 

Quando funcionário escolhe o item “Assiduidade” do Menu principal aparece o submenu mais 

acima com itens que ele tem permissão ou tem visibilidade. 

 

Figura 13 - Página principal com o submenu 

Mapa de Assiduidade 

 

A página do mapa de Assiduidade do funcionário é aqui que o utilizador poderá visualizar as 

suas marcações e visualizar toda a informação na sua assiduidade. Se o funcionário tiver as 

permissões poderá também justificar as suas ausências. 
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Figura 14 - Página do mapa de assiduidade 

Correcções Genéricas 

 

A página correcções genéricas permite ao funcionário de adicionar, editar ou apagar um tipo 

de correcção genérica, é claro que o funcionário tem ter as permissões necessárias ou tenha 

visibilidade para poder executar uma das operações referidas acima.  

O administrador da aplicação pode restringir a visibilidade de cada tipo de correcção para o 

funcionário o processo é explicado mais abaixo. 

Cada tipo de correcção é representado por um tab e as operações estão na barra de 

ferramenta ou na própria tabela.  
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Figura 15 - Página correcções genéricas 

Férias 

 

A página de férias é visível escolhendo o item “Férias” no submenu do lado esquerdo e tem 

como objectivo de visualizar, marcar ou apagar as suas férias. Basta para isso o funcionário 

escolher os dias pretendidos e executar a operação que ele pretende. 

 

Figura 16 - Página de férias 

Modo Chefia 
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Página Principal – Filtro de Funcionários 

 

A página principal em modo chefia é diferente que do modo funcionário pois o utilizador 

poderá visualizar toda a informação existente na área da assiduidade de todos os funcionários.  

 

Figura 17 - Página de página (modo chefia) 

 

Para não trabalhar com a informação de todos os funcionários, a Chefia tem a possibilidade de 

efectuar uma pesquisa, basta para isso, preencher os campos do formulário “Filtro dos 

Funcionários”. 



38 
 

 

Figura 18 – Página do filtro de funcionários 

A página representada abaixo é o resultado da pesquisa de funcionário pelo código “301”.  

 

Figura 19 - Página resultado do filtro de funcionários 

Configuração 

 

Esta página é acessível pela chefia mas que é também administrador do sistema, basta para 

isso, tem que seleccionar o item “configuração” do menu principal.  



39 
 

O objectivo desta página é de restringir a visibilidade dos módulos em cada página, atribuir 

algumas permissões para poder editar alguma informação e também, personalizar o cliente 

Web 2.0 (o titulo, o logótipo).  

 

Figura 20 – Página de configuração 

Assiduidade 

Mapa de Assiduidade 

 

Quando a chefia acede a página de assiduidade, aparece uma lista de funcionários. É claro, o 

número de funcionários que aparece na lista depende do filtro que foi aplicado no “Filtro de 

Funcionários”.  

Para visualizar o Mapa de Assiduidade de um funcionário, a chefia deverá seleccionar o link da 

coluna “Mapa” que fica do lado direito da tabela.  
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Figura 21 - Página de assiduidade (Lista de funcionários) 

A página de mapa de assiduidade tem as mesmas funcionalidades referidas mais acima (Modo 

Funcionário – Mapa de Assiduidade) mas a chefia tem todas permissões.  

 

Figura 22 – Página de mapa de assiduidade (modo de chefia) 

 

 

Correcções Genéricas 
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A página correcções genéricas tem as mesmas funcionalidades mais acima (Modo Funcionário 

– Correcções Genéricas). Para além disso, aparece uma lista de funcionários do filtro do 

mesmo na barra de ferramentas onde a chefia poderá seleccionar o funcionário que pretende 

efectuar as operações desejadas.  

 

Figura 23 – Página de correcções genéricas 

Autorizações 

 

A página de autorizações é acedida quando a chefia selecciona o item do submenu 

“Autorizações”. Nesta página, a chefia tem a possibilidade de validar ou negar autorizações 

pendentes que foram realizadas pelo funcionário em unidades de marcação, na aplicação. 
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Figura 24 - Página de autorizações 

 

Férias 

 

A página férias tem as mesmas funcionalidades referidas mais acima (Modo Funcionário – 

Férias). Para além disso, aparece uma lista de funcionários do filtro do mesmo na barra de 

ferramentas onde a chefia poderá seleccionar o funcionário que pretende efectuar as 

operações desejadas.  
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Figura 25 - Página de férias (modo chefia) 

 

Escalas 

 

Para aceder esta página a chefia tem de escolher o item “Escalas” do submenu. A chefia tem a 

possibilidade atribuir horários para os seus funcionários: pode ser uma atribuição semanal ou 

mensal.  

Basta para isso, a chefia escolher o tipo de atribuição (semanal ou mensal) seleccionando um 

dos tabs. Escolher na barra de ferramentas um funcionário e atribuir na tabela, o tipo de 

horário nas colunas dos dias ou dos mês e se a chefia pretende gravar ou cancelar basta 

escolher a operação na barra de ferramentas. 
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Figura 26 - Página de escalas 
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Conclusões 
 

Satisfação dos objectivos 
 

O desenvolvimento do cliente Web 2.0 não está concluído pois falta desenvolver os módulos 

da versão final que são: 

 Correcções Genéricas – Excepções Horário Topo, 

 Correcções Genéricas – Excepções Horário Dia, 

 Correcções Genéricas – Trocas Funcionários, 

 Correcções Genéricas – Substituições Funcionários 

Neste momento o cliente Web 2.0 está na versão Beta e encontra-se em fase de testes que 

estão a ser realizados pela Quality Assurance.  

Quando o cliente Web 2.0 da versão Beta passar para o estado release, ou seja, quando passar 

a fase de testes, a aplicação será integrada na nova aplicação Windows, Millenium 3. 

Em relação ao projecto senti algumas dificuldades em acompanhar o ritmo de trabalho exigido 

porque houve, por parte da empresa, necessidade realizar trabalhos extras a parte do 

projecto, ou seja, estive a 70% na realização do projecto sendo esta a principal justificação 

para o não cumprimentos dos objectivos inicialmente propostos. No entanto, na medida do 

possível tentei sempre fazer o meu melhor para empresa e para o projecto. 

Mesmo assim o projecto realizado na Actua Software foi extremamente gratificante de ponto 

de vista do conhecimento das metodologias de desenvolvimento, técnicas de programação e 

na utilização de novas ferramentas.  

Trabalho Futuro 
 

Os trabalhos que deveriam ser feitos para o projecto: 

 Realizar testes de usabilidade com utilizadores reais para garantir a usabilidade e 

interactividade do cliente Web 2.0; 

 Substituir os controlos gráficos Telerik para DevExpress para ter o mesmo aspecto que 

do cliente Windows; 

 Substituir os Web Services para Windows Comunication Foundation já que este traz 

vantagens para o cliente Web 2.0 – garante a fiabilidade da entrega das mensagens, 

segurança no acesso interno e externo aos serviços e optimizar a gestão de segurança, 

as ligações e os erros. 
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Anexo A – UI Guidelines 
 

Template 

O Cliente Web 2.0 segue esta estrutura: 

 

Figura 27 – Estrutura do Cliente Web 2.0 

Visual Design 

Todo o aspecto visual do cliente Web 2.0 (font, largura, altura, posicionamento, etc...) está 

definido no style sheet. 

Houve uma preocupação com a usabilidade do cliente Web 2.0 nos diferentes tipos de ecrãs, 

nomadamente os ecrãs de baixa resolução e sensível ao tacto sem teclado, a solução que foi 

encontrada é a utilização de skins.  

Com a utilização de skins podemos definir um padrão ao nosso Cliente Web sem necessidade 

alterar qualquer página da nossa aplicação. Por exemplo, pode-se alterar o tamanho dos 

controlos, alterar a cor das fonts, etc... 

Controlos 
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Tabela 1 - Controlos utilizados no Cliente Web 2.0 

Ícones 

A maioria dos ícones da aplicação é retirada da ferramenta Telerik. 

Há dois tipos de ícones que são object icons e action icons. 

O tamanho dos ícones é de 16x16 px. 

Exemplo: 

Actions Icons:           

Objects Icons:     

ToolBar 

A ToolBar tem como funcionalidade executar uma operação ou seleccionar um item de uma 

combobox. Aparece horizontalmente com uma largura que pode ocupar toda a janela, 

dependendo do número de itens, e com uma altura determinada na style sheet.  

É um componente opcional, ou seja, não aparece em todas as páginas.  

A ToolBar ocupa o espaço da MultiBar quando este não estiver visível. 

 

Figura 28 - Exemplo de uma toolbar 

Todos buttons da toolbar tem ter um tooltip com sua a descrição. 

Menus 

Há dois tipos de menus:  

 Menu Principal: aparece quando se faz login e permite navegar na aplicação. 

Para... Controlo 

Validar, Cancelar ou Navegar CommandButton 

Seleccionar CheckBox 

Listar, Visualizar, Seleccionar várias linhas RadGridView 

Seleccionar uma Data RadDatePicker 

Seleccionar uma Hora RadTimePicker 

Navegar entre as páginas  RadTabStrip 

Confirmar uma acção RadConfirm 

Reportar um erro RadAlert 

Navegar ou Aplicar Link 

Escrever um dado TextBox 

Listar e Seleccionar um item RadComboBox 
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 Submenu: surge quando se selecciona um dos itens do Menu Principal e  tem a mesma 

funcionalidade do Menu Principal. 

 

Figura 29 - O submenu (à esquerda) e o menu principal (à direita) 

Os itens do Menu Principal são representados por botões, um título e ocasionalmente por um 

ícone. Finalmente, os do Submenu são representados por links e ícones. A configuração do 

design é feita na escolha do “skin”. 

  

Janelas Secundárias 

A janela de mensagem de erro, alertas, confirmação e de configuração surgem no meio da 

janela principal e são representados por um componente da Telerik (radalert e radconfirm, 

radpanel). 

 

Figura 30 -  Janelas Secundárias 

Formulários  

Os formulários "inserir" e "editar" são os mesmos a diferença é que o primeiro vem com os 

campos vazios e outro não. 

Outputs 

Os resultados são inseridos numa radgridview e mostra por defeito 10 linhas em cada página 

que pode ser configurável. 

A radgridview ocupa o espaço da Toolbar e da Multibar quando estes não estão visíveis. 
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Figura 31 - Exemplo de um output do resultado filtro de funcionários 

  

Barra de Navegação 

Cada vez que o utilizador muda de página a barra de navegação guarda o "percurso".  

Os nomes das páginas são separadas por ">". 

 

Figura 32 – Exemplo de barra de navegação 

Legenda 

A legenda é visível quando há uma necessidade de explicar o conteúdo da página. 

 

Figura 33 – Exemplo de legenda da página de Férias 

Transacções nas Janelas  

A Janela principal fica disable quando executa uma operação ou quando surge uma janela 

secundária ou um formulário. 
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Figura 34 - Estado da página depois a execução de uma operação 
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Anexo B – Comparação das funcionalidades dos clientes Webs 

desenvolvido pela Actua Software 
 

Módulo Funcionalidade MilleniumPlus myWebClient WebClient.Net Webclient 2.0 

Tipo de 
Autenticação 

Funcionário  X  X 

Utilizador/Chefias X  X X 

Assiduidade 

Múltiplos Funcionários X 1 X X/1 

Mapa de Assiduidade X X X X 

Correcções 
Genéricas 

Regularizações X X X  RC 

Justificações X X X Alfa 

Escalões (H. Extras e 
Outros) 

X X X Beta 

Abonos X X  Beta 

Excepções Horário Topo X  X RC 

Excepções Horário Dia X  X RC 

Excepções ao Acumulado X    RC 

Trocas Funcionários X    RC 

Substituições Funcionários X    RC 

Excepções ao Centro de 
Custo 

X    Beta 

Escalas X   X X 

Férias X 
X 
(Visualização) 

X (externo) X 

Autorizações 

Justificações X   X Beta 

Auto-justificações X  X RC 

Escalões (Horas Extra e 
outros) 

X  X RC 

Marcações X    RC 

Escalões de Horário X  X Beta 

Regularizações X  X RC 

Abonos   X Beta 

Base Editar as UM e Políticas do Perfil X  X  

Despesas X 
X 
(Visualização) 

   

Relatórios X   X  

Acessos 
Consulta de horários X      

Pré-registo de visita X      

Administração 

Multilingua   X X 

Configuração 
Por 
Licenciamento 

Por 
Licenciament
o e 
myMillenium 

Por 
Licenciamento 
e myMillenium 

Integrada 

        
 
Alfa - Versão Alfa 
Beta - Versão Beta 
RC - Versão Release Candidate 
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Anexo C – Especificações técnicas e características da Milénio 3 

 

A tecnologia 

Do hardware 

A UMV3 foi projectada utilizando as melhores e mais recentes tecnologias de CAD/CAM, 

usando SMD (Surface Mounted Device) como tecnologia de fabrico de PCB (Printed Circuit 

Board) sendo o resultado uma “Mother Board” de elevada fiabilidade e desempenho. 

As interfaces de comunicações usam a mesma tecnologia sendo componentes internos e 

integrados na própria UM, minimizando interconexões e alimentações independentes 

contribuindo também para a fiabilidade do conjunto. 

As várias configurações finais foram sujeitas a apertados testes de EMC/ EMI  (RFI – Radio 

Frequence Interference, ESD – Electro Static Discharge) simulando ambientes de campo 

agressivos. Como resultado dos referidos testes foram dotadas de meios de recuperação 

automática a falhas, garantindo um desempenho em campo considerado excelente. 

A UMV3 é uma Unidade de Marcação inteligente, com autonomia de funcionamento com as 

seguintes características técnicas: 

Unidade inteligente baseada em até 3 processadores; 

 128 KBytes de memória estática não volátil; 

 4 Interfaces de comunicações possíveis: 

 1 RS485  

 1 RS232  

Opções: 

 Ethernet - TCP/IP 10Mbits UTP 

 Modem telefónico ou GSM  

 Relógio calendário próprio; 

 Bateria de lítium para salvaguarda da informação em memória e alimentação do 

relógio calendário (10 anos); 

 Bateria de "backup" para suporte, no caso de falha de alimentação; 

 Leitor de cartão magnético normalizado pista 2 (ISO 3554); 

 Opções: 
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 Leitor óptico de código de barras (code 39); 

 Leitor de proximidade por RF; 

 Leitor biométrico de impressão digital; 

 Display de 2x20 caracteres alfanuméricos; 

 Teclado de 20 teclas com simbologia de função; 

Do software 

O software Millenium foi desenvolvido com arquitectura a três níveis (“3 –tier”) a seguir 

representada. Foi ainda incluído um quarto nível sendo responsável pelas comunicações, 

garantindo total flexibilidade neste nível. 

 

 

 

 

Com esta arquitectura pretende-se:  

 Melhorar fiabilidade, escalabilidade e qualidade do código usando desenvolvimento 

baseado em componentes orientados a objectos. 

 Atingir total abstracção da base de dados. 

 Facilitar o desenvolvimento de novos clientes com novas tecnologias nomeadamente 

um cliente “Web”. 

Seguidamente apresentamos detalhes do nível cliente e aplicação. 
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De notar a arquitectura modular permitindo nomeadamente o licenciamento de parte dos 

módulos funcionais distintos: Assiduidade, Acessos e Obras. 

A arquitectura do nível comunicações a seguir representada mereceu todo o empenho no 

sentido de criar meios que suportem todas as possibilidades de layer’s físicos distintos. 

 

 

O módulo de comunicações COMserver utiliza tecnologia COM/DCOM nas suas interfaces. 

O COMserver é constituído por um LINEserver um ROUTER e vários LINEworker. 

Basicamente um LINEserver é um “listener” de pedidos do nível aplicação que faz também o 

encaminhamento destes pedidos para os LINEworker’s correctos de acordo com a informação 

que consulta no ROUTER. 

O ROUTER contém toda a informação do layer de comunicações e todas as informações 

necessárias ao estabelecimento de conexões. 

O LINEworker executa os pedidos encaminhados pelo LINEserver e conhece toda a camada do 

protocolo dependente do layer físico em causa. Existirá pelo menos um LINEworker por cada 

layer físico distinto (Ex.RS232,RS485, Ethernet – TCP/IP ou RIC). 

 

Tecnologias de Desenvolvimento 

As tecnologias eleitas para os vários níveis foram: 

 

Nível Cliente 
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RAD tools (Delphi,VB,Java) 

 

Nível Serviços (aplicação) 

 

C#/.NET 

C++/ATL 

COM/DCOM 

MTS 

ASP 

 

Nível Base Dados 

ADO/ODBC 

XML 

 

Plataformas de Exploração 

Do acima exposto resultam as seguintes plataformas de exploração: 

Nível cliente 

Windows 9x, NT, 2000 ou XP. 

 

Nível aplicação 

Windows NT , Windows 2000 ou Windows XP 

 

Nível Base de Dados 

Qualquer, desde que suporte ODBC. 

 

NOTA: não são objecto desta proposta os equipamentos informáticos de suporte ao software a 

saber: servidor(es), postos clientes e licenciamento de base de dados. 
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Características Funcionais 

Do hardware 

Possibilidade de consultas: 

 de saldos, férias e folgas; 

 Capacidade de funcionamento em modo local ou “on-line”; 

 Definição por UM, dos empregados autorizados a marcar, com interdição de marcação 

a funcionários não autorizados; 

 Auto-justificações, através da introdução de um código; 

 Manutenção local ou remota; 

 Sinalização sonora de marcação válida; 

 Sinalização sonora de marcação não válida; 

 Relé de comando para controlo de acessos/toque de sirenes; 

 Comunicação assíncrona, half-duplex; 

 Velocidade de comunicação programável, 1200, 2400, 9600 ou 19200 baud; 

 "Watch-dog" de vigilância; 

 

Do software 
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Do hardware 

Componentes funcionais e funcionamento geral 

Toda a aplicação se desenvolve num ambiente composto por zonas bem definidas e que se 

mantêm constantes ao longo de toda a aplicação. 

Assim temos: 

 Uma Tool Bar, um Menu, uma Tree View , um UI Container e um Log View. 

 A Tool Bar e o Menu são dinâmicos ao longo da aplicação e herdam funcionalidade de 

cada um dos Snap Ins que compõem a Tree View. 

 A Tree View é composta por vários Snap Ins sendo estes os vários módulos aplicativos 

que compõem a aplicação. 

 O UI Container é a zona de trabalho ao longo de toda a aplicação. 

 O Log View apresenta mensagens de execução, erros e eventos podendo esta view ser 

configurada para cada tipo de utilizador. 

 

Na Tree View estão bem diferenciados os vários módulos constituintes da aplicação: 

 Employee 

 Time Events 

 Reports 

 Time & Attendance 

 User Management 

 Topology 

 Database Management 

 

Esta aplicação poderá de futuro ser enriquecida com os Snap Ins de Controlo de Acessos, 

Obras e Refeitórios. 

De salientar que esta aplicação é multilíngua podendo ser seleccionada a língua pretendida. 

Neste momento está disponível em Português e Inglês. 

Nota: Devido à sua formatação os seguintes anexos são parte integrante deste 

relatório de estágio, mas serão incluídos à parte. 
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