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RESUMO

Prot6tipo desenvolvido com 0 intuito de demonstrar a utiliza<;8o de
tecnologia da informaC;8o para 0 auxilio de pequenas e medias empresas no centrale
de fichas tecnicas de roupas e acess6rios al8m da utiliz8C;80 de tecnicas de MRP
para 0 agendamento e onyamenta<;8o da prodw;ao.
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2 0 TRABALHO

2.1 INTRODUC;AO E JUSTIFICATIVA

Sendo urn dos mais importantes setores da economia brasileira, 0 setor textil

agrega mais de 30 mil empresas e emprega aproximadamente 1,5 milh6es de

trabalhadores brasileiros. (GLOBAL 21,2004)

Segundo a Abit (Assoeia9ao Brasileira da Industria Textil e de Conlee9ao),

em 2001, 0 laturamento total do setor loi de US$ 22,7 bilh6es e as exporta96es de

US$ 1,3 bilhaa. No ana passado, 0 setor gerou um supen,vit de US$ 74 milh6es e

foram eriados mais de 6 mil postos de trabalho no pais. (GLOBAL 21,2004)

Mas 0 setor quer ampliar sua inserC;8o no mercado externo. Existem

enormes espayDs a serem conquistados no mercado interna, urn dos maiores do

mundo com 170 milhoes de consumidores. Os objetivDS da entidade industrial e
fortalecer 0 setor, articular 0 calendario da moda brasileira, consolidar a identidade

do produto nacional e ate 2006 elevar as exportac;oes da cadeia textil brasileira dos

atuais U$ 1,3 bilhao para U$ 5 bilh6es, aumentando os postos de trabalho e gerando

superavits para a balan9a eomereial brasileira. (GLOBAL 21, 2004)

Como exemplo da importante participac;ao desta industria no mercado

mundial, pod em as citar a Estado de Santa Catarina que, apesar da crise de meados

dos anos 90, a industria textil e da confecyc3o destaca-se como uma das mais

importantes atividades produtivas do Estado, ocupando, sozinho, a segundo lugar na

produ~ao do Estado, sendo responsavel por 12 por eento da produ9ao do valor

adieionado em 1995. (PIMENTA, 2002).

Dentre este espantoso mercado apresentado, pode-se destacar duas areas

principais, a comercio e a confecyc3o de roupas. Onde. para a comercio, existe uma
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grande quanti dade e qualidade de sistemas de informalYoes Cujos sistemas sao

bern desenvolvidos e as custos sao razoaveis.

Porem, quando S8 tratam de sistemas au ferramentas para confecyoes de

roupas - as cham ados CAD/CAM - as solUl;6es sao escassas e as equipamentos

disponiveis sao ainda muita caras.

Urn software de desenvolvimento de fichas e desenhos tecnicos de moda

vern de encontro as necessidades de urn publico farmada par professores e

estudantes academicos de design de moda, cursos tEknicos de estilismo,

universidades e centres de capacitayao profissional na area.

Isto da inicio ao foco deste trabalho apresentado como projeto de conclusao

de curso a Universidade Tuiuti do Parana.
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2.2 FORMULA<;Ao DO PROBLEMA

Como abter um unico e portavel sistema que fornec;a a possibilidade de

desenhar peC;as de roupa e reuni-las para constru<;ao de uma pec;a completa, bern

como gerenciar seus custos e manutenc;:6es atraves de uma ficha tecnica, sem

comprometer excess iva mente 0 of9amento de pequenas empresas da industria

text;l?
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2.3 OBJETIVOS

2.3.1 OBJETIVO GERAL

Proper urn sistema que. permita desenhar uma determinada pec;a de roupa,

e 0 gerenciamento dos dados de uma ficha tecnica1, 818m da aplic8c;:ao de tecnicas

de pianejamento de prodUl;iio para 0 meihor aproveitamento da linha de produc;:iio.

Com este foeD este trabalho propoe 0 Pr6 Designer: Ficha Tecnica e

Programa9ao de Produ9ao para Confec9ao de Roupas

2.3.2 OBJETIVO ESPECiFICO

Levantar as necessidades das empresas de urn sistema portavel e de custo

razoave!;

Estudar as fundamentos do mercado de moda e vestuaria, aprofundando-se

em desenhos tEknicos e computac;:ao grafica voltada para a area.

Selecionar metodologias e ferramentas para desenvolvimento;

Analisar as requisitos funcionais e nao-funcionais da ferramenta-prot6tipo;

Permitir a administrac;ao dos dados de fornecedores, roupas, acessorios,

orc;amentos e previsao de produy8o;

Construir uma interface de desenho para montagem visual das roupas e

acessorios.

Utilizar recursos de planejamento de produy8o para agilizar e otimizar 0

processo de produyao com tecnicas de escalonamento de materiais

documenlo necessario para idenlificar e descrever uma determinada roupa e/ou acess6rio· sendo
possivel reproduzi-Ia a partir desla ficha.
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2.4 LlMITA<;OES

Tratando-se de urn sistema robusto, as estudos S8 limitam principal mente a
questao tempo, para S8 desenvolver urn sistema completo. Outra barreira imposta e

o acesso a ferramentas pre-8xistentes, uma vez que, sao adquiridos par grandes

corpora90es, on de 0 acesso e restrito.
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2.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta subdividido em 7 capitulos onde 0 capitulo 1 - 0 TRABALHO - procura

expor 0 ambiente geral desta pesquisa de mane ira direta e precis a, al8m de

salientar a forma de atuac;ao da equipe participante. 0 capitulo 2 -

FUNDAMENTA<;:Ao TEORICA - comp6em a base litera ria e cientifica do projeto

pesquisa, apresenta a mercado em que estamos atuando, solidificando a

necessidade da nossa nova ferramenta. 0 capitulo 3 - Material e metodos - Agrega

a explana~ao das ferramentas, procedimento e metodologias adotados. 0 capitulo 4

- Oocumenta9ao - documenta<;ao do prot6tipo-fruto da pesquisa. No capitulo 5 -

Conclusao - uma disserta<;ao a respeito do projeto e parecer final, tendo concluido

todas as fases da pesquisa. No Capitulo 6 - Considera~6es finais para projetos

futures - descreve 0 que mais poderia ser feito, futuramente, em trabalhos de

extensao a este que S8 apresenta.
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3 FUNDAMENTA<;:Ao TEORICA

3.1 INDUSTRIA TEXTIL

3.1.1 AS FERRAMENTAS CAD/CAM NA INDUSTRIA TEXTIL

As siglas CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided

Manufacturing) sao traduzidas, respectivamente, par Projeto Assistido par

Computador e Manufatura Assistida par Computador. Tornaram-se conhecidos na

decada de 70, no contexto de engenharia mecanica, aeronautica e civil. Utilizando-

58 dos novas recursos de computayao grafica disponibilizados pelo surgimento das

chamadas 'Workstations', estes sistemas revolucionaram a forma de 58 desenvolver

projetos. (Moda & CIA, 2004)

A medida que a tecnologia de microcomputadores avanC;8va, as sistemas de

computaC;80 grafica foram sendo adaptados para Qutros setores, inclusive 0 do

vestuario. 0 terma CAD/CAM passou a ser associado, de forma rnais livre, com

diversos programas de computac;ao grafica. (Moda & CIA, 2004)

Na area do vestuario e afins, 0 termo CAD/CAM e utilizado para designar

sistemas que criam, alteram e graduam moldes de roupa, alem de gerar os encaixes

para 0 corte dos enfestos. Tipicamente, 0 hardware utilizado no processo e
constituido de uma Mesa Digitalizadora, que serve para cadastrar as moldes pilato,

e uma Trac;:adora Gralica (Piotter), de grande porte, moldes piloto e mapas de riscos

de corte em tamanho natural (1: 1). Isso e leito sobre rolos que tem a mesma largura

do teeido a ser cortado. Alguns fabricantes reservam a sigla CAM para quando °
sistema apresenta equipamento de corte automatico do teeido, mas esta nao e uma

tendencia geral. (Moda & CIA, 2004)

A utiliza9ao deste sistema, para Ignacio Tavares (2000),
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( ... ) abriu urn novo caminho para as tecnicas de venda. sendo urn elo entre a cadeia e 0
cliente. gracas ao desenvolvimento de uma rede digital de operayaes integradas. a cliente
pode visualizar na sua residencia em tres dimens6es e em diversos tamanhos e cores 0
produlo antes mesmo que ele seja produzido.

3.1.2 INVESTIMENTOS EM TI

Recentemente Rocha & Albuquerque (1999) mostraram que existe uma

rela9ao positiva entre as investimentos em P&D e 0 tamanho da firma na industria

de confecgoes brasileira, utilizando as dad as do ECIB. Esta evidencia empirica vern

confirmar a hip6tese de que na industria confeccionista, poucas sao as pequenas

empresas que investem em novas tecnologias

Isso se deve segundo Ignacio Tavares (2000).

( ... ) ao resullado da alianc;a entre a incapacidade autofinanciamento das Micro e pequenas
Empresas e a dificuldade de se conseguir financiamento para aquisic;ao de novas
tecnologias. devido as condic,;6es para liberayao dos recursos, que exigem do empresario
uma garantia de pagamento que ele geralmente nao possui, alem das taxas de juros
extorsivas. Um sistema CAD/CAM, por exemplo, custa entre 50.000.00 e US$ 200.000,00
superando 0 faturamento anual da maioria das pequenas empresas do setof.

Alguns desses investimentos estao voltados para sistemas CAD/CAM que

produzem dados que formam as fichas tecnicas de roupas utilizadas para produc;ao.

3.1.3 FICHA TECNICA DE ROUPAS

3.1.4 0 QUE E?

A ficha tecnica e 0 documento descritivo de uma pec;a de colec;ao. E a partir

del a que 0 setor de custos e 0 departamento comercial estipularao a prec;o de

venda, que 0 setor de planejamento e controle da produc;ao calculara os insumos

necessarios para a fabricac;ao conforme os pedidos, e que 0 setor de compras

efetuara a aquisi,ao da materia - prima (tecido e aviamentos).
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o preenchimento da ficha lecnica e, geralmente, tarefa destinada a

assistentes do designer au a estagiarias, mas a supervisao desse trabalho e
responsabilidade do designer ou do setor de engenharia do produto. Erros ou lalta

de precisao no preenchimento dos dados da ficha lecnica pod em acarretar inumeros

problemas, como compra errada de insurnos (referencias trecadas, quantidade

excedente ou suliciente) e lalhas na determina,ao de custo do produto.(OIEK,2004)

o formata da ficha pode variar de uma confecc;ao para Dutra, mas existem

campos fundamentais que devem ser preenchidos. Sao eles:

3.1.5 DADOS DE IDENTIFICAc,;Ao

Dizem respeito ao tipo do prod uta, coleyao a que S8 destinam profissionais

responsaveis pelo prot6tipo. (OIEK,2004)

• Nome ou periodo da cole,ao (Ex: Verao 2004);

• Referencia do modele;

• Oescric;ao do model a (Ex: Blusa gola mandarirn. A descric;ao deve destacar a

principal caracterlstica do modela e, se possivel, sua identificac;:ao visual);

Designer responsavel;

• C6digo do molde (importante lembrar que mais de um modelo pode ser obtido

a partir de um mesmo molde, e que e comum 0 aproveitamento de moldes de

colec;:6es anteriores);

• Grade de tamanhos;

• Modelista respons8vel;

• Data de aprova,ao do modelo;

• Oesenho tecnico frente e costas do modele;
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3.1.6 DADOS SOBRE INSUMOS DIRETOS

Referem-se aDs materiais que camp ora a 0 prod uta e 0 consumo para a

pradu,ao de cada unidade. (OIEK,2004)

Tecidos: nome ou referenda do tecido, fornecedor, quanti dade consumida,

largura ou rendimento em metros por quilo, variantes de cor;

Aviamentos: nome au referencia do aviamento, fornecedor, quantidade

consumida, late minima para aquisiC;;Elo, variantes de cor. (Obs .. as etiquetas

decorativas, de tamanho e de composic;ao sao consideradas aviamentos).

E aconselhavel indicar as dados sabre insumos diretos sob a forma de

tabela, para que 0 PCP (Planejamento e Contrale da Pradu9iio) possa emilir ordens

de aquisic;ao para 0 setor de compras indicando as cores adequadas conforme as

variantes que S8 pretend a produzir. Em pec;:as com combinac;ao de cor, 0 tecido

deve ser indicado separadamente para cada parte que for confeccionada em cor

diferente. As empresas que organizam um catalogo de aviamentos podem informar

apenas 0 c6digo do mesmo na ficha tecnica, pois os setores envolvidos terao como

localizar as informa,oes sobre 0 artigo. (OIEK,2004)

3.1.7 DADOS SOBRE ELEMENTOS DECORATIVOS

Serve para orientar a combina9ao de cores de estampas ou bordados,

quando houver. (OIEK,2004)

3.1.8 DADOS SOBRE INSUMOS INDIRETOS

Elementos de identifica9ao ou embalagens que serao utilizadas, como tags

de identifica9ao ou pre90, etiquetas adesivas de tamanho, sacos plasticos, caixas de
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3.1.9 DADOS SOBRE MAo-DE-OBRA

Sequencia de operac;6es, relacionando as maquinas envolvidas na

manufatura e 0 tempo de trabalho em cada opera9Bo. Essa informa9Bo viabiliza a

programa~ao da produ~ao e fornece ao setor de custos 0 tempo total de produ9Bo

da pe~a. (OIEK,2004)

3.1.10 MODELOS DE FICHA TECNICA

ReI.: . Pe", COMBINACOES DE CORES

TECoo ~ "'" "ffi .,,~
"'''

COM3.1

CO~POSICAO COM8.2

COM8.l
FORNECEOOR COMB.•

Figura 1 - Modelo 1 de Flcha Teemca
Utilizada em processo final de designer onde os desenhistas a partir das figuras prontas
detenninam cores e tendencias de mercado.
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FRENTE
LOGO

Modelo: _
I Cole~ao: ==========-,

Descri~ao:

Designer: Modelista:

C6digo do Mold~_~___ Grade:

INSUMOS DIRETOS

Data: I----'/~____j

Jecido Fornecj Cons. ILarg/Rend ! Corl I Cor2 Cor3 Cor4
I !

~_~~~ I L ~ ~ _

I

Aviamento Fornec.!Cons. Lote! Corl i Cor2 : Cor3 Cor4

'------ ~-- 1 ~.
1 -- _,

ELEMENTOS DECORATIVOS

ES~~~~~~U [..s~~-CQ[LF-OJ2--+_COL3_+-~

Ref.:,____ _ +---11 1 I

1 Posi~ao:_____ , r i i

INSUMOS INDIRETOS OBSERVA<;OES:

Quant.

Figura 2 - Modelo 2 de Ficha Tecnica
Face inicial contendo todos as insumos gastos para criar esta roupa, utilizada pelas empresas
de cutelaria para planejar sua prodUl,;ao.



LOGO
\

Modelo: _
Cole<;:oo:

FRENTE

DESENHO TECNICO

COSTAS

I Sequencia de Operacoes i Maquina 1

-----------------------------+----4
1 1--------'1- 1----4
j I

I-----------------------------------i------~
i I

Tempo total do Produto: I

Figura 3 - Modelo 2 de Ficha Tecnica Verso
Nesta face encontra-se 0 desenho tecnico desta "Roupa", onde pode-se realizar 0
apontamento de produc;ao.

24

Tempo
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Desi na ao:
Referencia:
Colel;ao:
Tamanilo:

Man~ria Prima
I Designal;ao Fornecedor Larqura Quantidade

I
i I
I ,

Observa<;:6es

Frente Costas

Figura 4 - Modelo 3 de Ficha Tecnica
Modelo padrao que referencia dados basicos do vestuario. Sempre composta de Cabecalho,
apontamento de materia-prima e desenho.
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Pec;a:

Espocificafilio:

CodigO:

Colec;ao: LOGO
Tamanho:

r-------------------------------------·
1

I Discriminaljaol Fomecedor ! Largura I Quantldade I Preljo OBSERVAcOes

I 1 I I

1 1 1
----+----1 ---1---1---------------1

1 1 1---.----.--~----r---I-------·----I
1

1 1 -+---._-L,__ ~-----------
----~----~---:----~--- --------------

I TOTAL I

Figura 5 - Modelo 4 de Ficha Tecnlca
Ficha que pennite descrever custos com detenninada materia-prima que compoem a roupa.
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Doto: Ref:, _

Colec;:iio: _

Migo: _

Modelo:

Tomonhos:
Moteriol,-' _

Cores:

TABELA DE MATERIAlS

Moteriol/Fornecedor Ref, Gosto

DESENHO TECNICO

--------------------- ---f---- --

1
Figura 6 - Modelo 5 de Ficha T~cnica------------------
Este item e urna varia4!rao dos modelos anteriores porem apresentando dados de forma
reduzida. Esta ficha foi escolhida como modele para este trabalho.
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3.2 DESENHO TECNICO DE VESTUARIO

Tambem conhecido como desenho planificado ou desenho de especifica(:iio.

o desenho tecnico tern par abjetivo comunicar as ideias do designer ao setor de

amostras (modelagem e pilotagem). Nonmalmente e produzido em programas de

desenho assistido por computador na linguagem vetorial. (OIEK,2004)

No desenho tecnico naD aparece urn corpo de manequim, sao evitadas

diston;6es e alongamentos caracteristicos do desenho de Moda, po is sua intenyao e

fornecer uma informac;ao precisa sabre como devera ser confeccionada a peY8. Par

i550 a riqueza em detalhes e importante e 0 modele e desenhado frente e costas.

Nao raro, partes do desenho para mostrar detalhes de costura au acabamentos. 0

comprimento e a largura podem ser especificados atraves de medidas. (OIEK,2004)

No desenho tecnico devem estar especificados as tipos e quantidades de

pespontos, 0 tamanho de aberturas (como bolsos), a posi~ao e quantidade de

bot6es, 0 trayado de recortes e pences, enfim, todo tido de informal(ao que possa

ser util a modelista ou pilotista (costureira que prepara 0 prot6tipo). (OIEK,2004)

A cor naD e utilizada no desenho tecnico, mas em casos de peyas que

possuam blocos de cor, e indicado em cada parte do desenho em que cor ela sera

confeccionada. As empresas que nao utilizam 0 desenho de moda para visualizarem

suas peyas podem colorir repetic;oes do desenho tecnico para apresentar aos

clientes as variantes de cor de um modelo. (OIEK,2004)
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Frente Costas

Figura 7 - Desenho tecnico de jaqueta frente e costas

o designer pade criar au adquirir uma biblioteca virtual de detalhes

(elementos de 8stilo) em formata de desenho tecnico, e realizar testes na tela,

aplicando golas ou mangas diferentes a uma mesma base de casaco, blusa au

Qutras pec;:as. Embora fique limitado aos recursos disponiveis na biblioteca, pod era

visualizar varias opc;:oes em pouco tempo, como S8 realizasse a etapa de esbogos

atraves do computador.

Na area da moda, trabalha-se com eriagao e produgao voltada para a

industria, par issa e importante refletir ace rca de fatores como as novas tecnologias,

sobretudo a de informaC;:8o e seu impacto sabre 0 setor vestuario.

Atualmente, urn dos setores da mod a que vern tomando partido das

inova90es tecnol6gicas, sobretudo e a desenho, seja ele tecnico ou artistico.

Ja existem softwares voltados para a desenho de moda, mas estes, para

muitas empresas sao caras. Assim sendo, ha algumas tentativas de utilizayao de

softwares graficos "convencionais" no desenho de moda, como a Coreldraw.

(OIEK,2004)
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3.3 FERRAMENTAS DISPONivEIS NO MERCADO

3.3.1 EUROGEST

o sistema Eurogest e constituido par urn conjunto de programas que S8

interligam, concebidos e realizados para dar soluc;ao eficiente a uma serie de

tarefas, calculos e processamentos muito especificos das industrias de confecc;ao e

malhas. Os programas estao estruturados de forma a poderem ser utilizados por

varios terminais, que pod em situar -se dispersos pela fabrica, conforme as

necessidades de acesso dos diversos setores. (EUROMERCANTE. 2004)

as modulos de que se com poe 0 sistema permitem uma implementac;ao

gradual e simples sem que a empresa se veja obrigada a modificac;oes substanciais

na sua propria organiza9ao. (EUROMERCANTE, 2004)

o Eurogest estabelece urn con stante dialogo de facit compreensao entre 0

operador e sistema, pelo que naD e necessaria formac;ao informatica especifica para

os operadores. Adapta-se facilmente a estrutura de cada empresa.

(EUROMERCANTE,2004)

Toda a informayao se en contra disponivel a todo 0 momenta e pode ser

consultada pelo monitor de um terminal ou em papel atraves da impressora.

as trabalhos complexos e morosos resultam mais simples e exatos, com menor

esforyo da parte dos intervenientes e as consequentes vantagens de um melhor

andamento dos diferentes processos. (EUROMERCANTE. 2004)
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Figura 8 - Area de trabalho do Eurogest. Fonte: Site Eurogest. Disponivel em:
www.euromercante.pt. Acesso em 6 jun. 2004.
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Figura 9 - Area de trabalho do Eurogest (Fichas T~cnicas).Fonte: Site Eurogest. Disponivel
em: www.euromercante.pt. Acesso em 6 jun. 2004.

3.3.2 AUDACES FICHAS TECNICAS

Proporciona 0 acompanhamento dos respons8veis e suas fun90es,

identificando de forma clara e objetiva todas as etapas de produ\'iio, a fim de manter

o padrao de qualidade desejado. (AUDACES, 2004)

Acessa todas as informa90es do modelo de forma rapida e segura.

http://www.euromercante.pt.
http://www.euromercante.pt.
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Organiza 85 atividades relacionadas a prodUC;80 de sua confecC;8o,

proporcionando uniformidade e qualidade. (AUDACES, 2004)

Possibilita 0 armazenamento das informac;oes necessarias para a confecc;ao

do produto. Centraliza assim as dados do modele, facilitando a comunicac;ao entre

os diferentes departamentos da empresa. (AUDACES, 2004)

Oferece uma ferramenta para que cada usuario desenvolva seu pr6prio

relat6rio impresso, com 0 objetivo de personalizar a ficha tecnica de acordo com

suas necessidades. (AUDACES, 2004)

Proporciona a agilidade e a seguranya necessarias na elabora«iio de sua

ficha tecnica. (AUDACES, 2004)

IHii:.IiIi '1';,,.:_1.:: •• (-.HIII,,1i M:.I:..-.A:iI •.••.•.•
.s-

.,........L ,J.J'1L ••: .•·•
'~:.,.I -: -..:.-

IlIl!iliiii!1l!!lIl!!1!ir~~:~:.~;.':'~~'.:".i'E~"~~:!.~-.•.'
Figura 10 - Ficha Tt!cnica elaborada no Audaces. Fonte: Site Audaces. DisponiveJ em:
www.audaces.com.br. Acesso em 6 jun. 2004.

http://www.audaces.com.br.
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3.3.3 GRAPHICSPEC

Desenho de roupas (eleito em 2D)

• Indica 0 tamanho e as dados de medida

• Indica as instruc;:6es e informacroes de costura

• Introduz informac;:oes sabre cores e motivQs

• Efetua simula96es com cores e motivQs

• lntroduz Qutros tipas de informaC;:8o, tais como:

o •texto

o •diagramas

o • lolhas de calculo

o • imagens digitalizadas

o • instruc;:6es de costura

o - Capaz de comprimir e descomprimir arquivos bitmap

o (TIFF. GIF)

• lmporta e descarrega diretamente as arquivos PrimaVision, exporta arquivos

em formata bitmap e oferece uma me thor imagem com a opc;:ao de reduc;:ao

dos eleitos de escada. (Adstra Systems, 2004)
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{-,,--
Figura 11 - Area de trabalho do Graphicspec. Fonte: Site Adstra Systems. Documento
GraphicSpec.pdf. Oisponivel em: www.efashionstudio.netinewsannouncement.asp?ID=158 .
Acesso em 31 Out. 2004.

3.3.4 AVALlAC;;Ao

Os programas existentes no mercado para administra~o de ficha tecnica de

roupas atendem as necessidades das confect;oes. Porem, as prec;os dos programas

existentes sao inacessiveis. Parte disso S9 deve a complexidade da Computa~o

grafica. (IGNACIO TAVARES, 2000)

http://www.efashionstudio.netinewsannouncement.asp?ID=158
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3.4 PLANEJAMENTO DE REQUISIC;;Ao DE MATERIAlS

3.4.1 MRP - 0 QUE E?

o MRP original data dos anos 60. quando as letras queriam dizer Material

Requirements Planning (Planejamento de Requisiyiio de Materiais). 0 MRP permite

que as empresas calculem quanta de determinado tipo de material e em que

momento 5e fazem necessarios. Para fazer 1S50 analisa-se as pedidos em carteira

verificando assim sua necessidade. 0 MRP verifica, entaD, todos as ltens que sao

necessarios para atender estes pedidos, garantindo assim que sejam

providenciados a tempo para a execuc;;:ao e organizac;ao das tarefas.

o MRP e urn sistema que ajuda as empresa a efetuarem c!llculos de grande

complexidade e volume. Ate as anos 60 as empresas efetuavam as calculos

manualmente, com a evolu~o da tecnologia as empresas puderam langar mao dos

computadores para execuC;3o destes, garantindo assim maior eficiencia e qualidade

na produyao.

3.4.2 MRP II - 0 QUE E?

Com a necessidade de maior contrale e planejamento da sua produr;ao nos

anos 80/90 surgiu uma evoluyao do MRP. denominada MRP II. este sistema permitiu

as empresas a avaliar;ao das futuras demandas nas areas financeiras, engenharia e

de logistica, assim como analisassem as implicar;6es quanta a necessidade de

materia is em escala de precisao maior. Oliver Wight juntamente com Joseph Orlicky

sao considerados as pais do MRP moderno, descreveram a planejamento dos

recursos de manufatura como urn plano global para as empresas.

Segundo Oliver Wight. urn dos pais do MRP e MRP II. definiu MRP II como:
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Urn plano global para 0 planejamento e monitoramento de todos as recursos
de urna empresa de manufatura, marketing, finan9as e engenharia.
Tecnicamente, ele envolve a utilizatyao do sistema MRP de cicio fechado
para gerar numeros financeiros.

3.4.3 PROGRAMAQAo PARA TRAs

Ah§:m de calcular a quantidade de materiais necessarios 0 MRP tambem

considera quando cada urn destes componentes e necessaria, ista e, os momentos

da programac;:ao de materia is, ele faz isso atraves de urn processo denominado

programa9ao para tras que leva em conta a layout time de cada nivel de montagem,

buscando estas informac;:6es dos arquivos gerados durante toda aplicac;:ao do

sistema MRP na linha de produ9ao.
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3.5 COMPUTAc;:Ao GRAFICA

3.5.1 0 QUE E?

Segundo a ISO (""International Standards Organization··) a Computa,ao

Grafica pode ser definida como 0 conjunto de metodos e tecnicas utilizados para

converter dados para urn dispositiv~ grafico, via computador

Sobre a defini,ao da ISO para computa,ao gn.fica. Nedel e Cohen (2004)

especificam duas areas que tern uma estreita rela9ao com ela,

a) Processarnento de lmagens: envolve tecnicas de transforma/fao de imagens. As
transformac;:Oes visam, em geral, melhorar caracteristicas visuais da imagem como, par
exemplo, aumentar 0 contraste, melhorar 0 faco au ainda reduzir 0 ruido e eventuais
distorc;:6es.

b) Reconhecimento de Pad roes tambem conhecida como Analise de imagens, busca isolar
e identificar as componentes de urna imagem a partir de sua represenla~o visual.

3.5.2 ORIGEM

Segundo Nedel e Cohem (2004). parece existir consenso entre os

pesquisadores da hist6ria da Computagao Grafica de que a primeiro computador a

possuir recursos graficos de visualizac;ao de dados numericos, 0 'Whirtwind' foi

desenvolvido no ano de 1950 com finalidades academicas e possivelmente

rnilitares2.

Em 1962. surgiu uma das mais importantes publica,oes de Computa,ao Grafica.de

todos os tempos, a tese do Dr. Ivan Sutherland C·Sketchpad Man-Machine Graphical

2 logo ap6s 0 desenvolvimento do 'Whirlwind', 0 comando de defesa aerea dos EUA desenvolveu um
sistema de monitoramento e contrale de v60s (SAGE - Semi-Automatic Ground Enviromenl) que
cenvertia as informar;oes capturadas pete radar em imagem em um tuba de raias cat6dicos (na epaca
uma invencao recente) no qual 0 usuano podia apontar eom uma caneta 6tica. Ocorre que nesta
epoca os computadores eram orientados para fazer caleulos pesados para fisieos e projetistas de
misseis nao sendo pr6prios para 0 desenvolvimento da Computa~o Grafica.
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Communication System"), que propunha uma forma de inven,8o muito semelhante

ao que hoje chamamos de interfaces WIMP - Window-Icon-Menu-Pointer, que

chamou a atenc;:ao das industrias automobilisticas e aeroespaciais american as. Os

conceitos de estruturac;:ao de dados bern como 0 nucleo da noc;:ao de Computayao

Grafica interativa leva ram diversas grandes corporac;:oes americanas no final da

decada de 60 praticamente toda a industria automobilistica e aeroespacial S8

utilizava de softwares de CAD. (ld. lb.)

Rogers e Adams (1990), citados por Nedel e Cohen (2004), classificam a

Computac;:ao Grafica em passiva e interativa. Como Computa~ao Grafica Passiva

entende-se a usa do computador para definir, armazenar, manipular e apresentar

imagens graficas. 0 computador prepara e apresenta dados armazenados sob a

forma de figuras e 0 observador/usuario nao interfere nesse processo. Exemplos

desse tipo de atividade pod em ser simples como a gerac;ao automatica de urn

grafico de barras a partir de uma tabela, bern como a simulaC;8o do movimento de

urn veiculo espacial a partir de dados coletados em campo. Computa~ao Grafica

Interativa tambem se utiliza do computador para preparar e apresentar imagens.

Nesse caso, entretanto, 0 observador/usuario pode interagir em tempo real com a

imagem. (Nedel e Cohen, 2004)

3.5.3 VETORIZAC;Ao

Para um sistema de corte e confecC;8o de roupas, utilizarn-se basicamente

formas vetariais.

Sobre isso, Nedel e Cohen (2004) explicam que converter uma Figura

representada par urn bitmap para uma forma vetorizada tern varias vantagens, como

por exemplo, pode sofrer transfarmac;;oes sem perda de resoluC;8a e e mais

adequada para a usa reconhecimento de pad roes.



Vetoriza<;ao transforma uma figura em uma cole<;ao de vetores que
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delimitam seus limites. Uma vez que a vetorizayao parte de uma aproximayao

grasseira da Figura (a partir de uma grade de pixels), s6 pode gerar um mimera

limitado de vetores, os quais podem ser codificados como inteiros no intervalo [0, 7].

2004)

Esta coleyiio e tambem chamada de "c6digo de encadeamento". (Nedel e Cohen,

2220007666006ti64442224466443'::;!i
n: as oilo possivcis b: a represel1ta~ao bilmap co: a represenlm;iio velorizada

dlT("~Oes
Figura 12:Algoritmo original de vetoriza~ao. Fonte: Vetorlza~ao. Disponivel em
www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/. Acesso em 15 mar. 2004.

3.5.3.1 o ALGORITMO TRADICIONAL

Continuando sua explicac;ao sobre 0 processo de vetorizac;ao, Nedel e

seguir descrevemos passo a passo esse algoritmo.

Cohen (2004) avaliam e apresentam de forma didiltica 0 algoritmo tradicional. A

Primeiramente, 0 algoritmo gera os limites atraves de quatro passagens,

rastreando 0 bitmap em uma direyao da direita para a esquerda, da esquerda para a

direita, de cima para baixo e de baixo para cima. Cada fase adiciona uma camada

resullado dos dois primeiras passos: (Id. lb.).

de pixels a figura, cada vez que passa sobre um limite. A figura 13 mostra 0

http://www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/.
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••11:depois dapusagem b: depois dapassllgern
de baixo pan. elm&. dadireitapara aesquerda

Figura 13: 1° Fase - Geral,;ao dos limites (contomo). Fonte: Vetoriza~ao. Disponivel em
www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/.Acessoem 15mar.2004.

Ao encontrar urn pixel do contorno da figura, 0 algoritmo comec;a entaD 0 seu

la90 principal:

repetir

marcar (p) / / marcar a posic;:ao atual (p)

for idelta = 0 to 7 / I indice para os deslocamentos ern ardem

inversa ao re16gio

delta = vetor(idelta) 1/ obtem vetor de deslocamento

5e borda (p+delta) / / achou limite?

encadeia (delta) 1/ adiciona a cadeia

p = p + delta / / atualiza posic;:ao

enquanto HouverMovimento ()

Nedel e Cohen concluem que 0 algoritmo naD e perieito. Pais apresenta dois

problemas com bitmaps "fines" ou com bitmaps que possuem "buracos" muito

estreitos. A seguir sao apresentados estes problemas:

Problema 1: No primeiro exemplo, 0 algoritmo e aplicado a urna letra "m", pequena e
minuscula. 0 algoritmo cometya normalmente no ponto A, entao gradualmente se aproxima
de um buraco estreito (urn pixel de largura) no ponto B. Urna vez que a verificacao das
direyOes e reita em sentido anti-horfuio, ele "cai" no buraco. Porem, continuando ao longo
deste e marcando seus pixels no carninho, nao percebe que esta bloqueando sua saida.
Oessa forma, finaliza no ponto C, vetorizando apenas 113 do "m".

http://www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/.Acessoem
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•Figura 14: Urn beeD sem saida. Fonte: Vetoriza~ao. Disponivel em
www.inf.pucrs.brJ-pinho/CG/. Acesso em 15mar. 2004.

Problema 2: No segundo exemplo, 0 algoritmo e aplicado a urn numero "1~, comecando no
ponto A. Teoricamente, urn born algoritmo deveria subir pela vertical ate 0 ponto B entaD
pegar a "escada" a esquema ate 0 ponto C e por tim subir ate 0 ponto D. Parern, quando
chega ao ponto B. decide pegar urn atalho e vai diretamente ao ponto D. 0 motivo e 0
mesmo: a verificactio das direCOes e realizada em sentido anti-horflrio. Para lin has fin as de
45 graus, naD M rnaneira de saber qual rota escolher (C au D).

IJIh---.---- or.
--- '".. '"

..

a: 0 caminho correto b: tun atalho (inc orreto)

Figura 15: Urn "vazamento", Fonte: VetorIZ8!;ao. Disponivel em
www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/. Acesso em 15 mar. 2004.

3.5.3.2 o NOVO ALGORITMO

Nedel e Cohen (2004) comentam uma extensiio simples ao algoritmo

tradicional que solucionara ambos as problemas indicados. Prop6em subdividir cada

pixel do bitmap em uma grade 4x4 de "pixels menores". como mostra a figura 16.

http://www.inf.pucrs.brJ-pinho/CG/.
http://www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/.
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Figura 16: conversao em 4x4 pixels. Fonte: Vetoriza~ao. Disponivel em
www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/.Acessoem 15 mar. 2004.

Nessa nova escala, 0 primeiro problema do algoritmo tradicional e resolvido.

pois nao existem buracos em um ambiente 4 x 4. Porem. neste ambiente, os

movimentos em linha reta sempre terao maior prioridade que os movimentos na

diagonal. Por isso estes ultimos s6 devem ser utilizados em ultimo caso. Oesta

das dire,oes.

forma, 0 problema 2 e resolvido simplesmente alterando-se a ordem de verificaC;80

Sabre a novo algoritmo Nedel e Cohen (2004) citam as objel'0es:

o novo algoritrno gera urn c6digo 4 x 4 que e muito mais extenso que 0 c6digo 1 x 1 e
significativamente diferente.

a c6digo gerado est~ errado! Supondo-se que 0 algoritmo seja aplicado a uma linha em 45
graus, 0 c6digo 4 x 4 gerado ser~ de urna 10nga "escada" , ao inves de urna linha obliqua.

a novo algoritmo e mais lento. Utillzando-se uma escada de 4 x, h~ 16 vezes rna is pixels
para processar.

Para eliminar estas objer;6es Nedel e Cohen (2004) propoem duas tecnicas.

A primeira e p6s-processar 0 c6digo 4x4 para gerar um novo c6digo 1x. utilizando

http://www.inf.pucrs.br/-pinho/CG/.Acessoem
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tres regras simples de busea de padr6es. Utilizamos C para indicar urn valor no

c6digo, S8 a entrada e urn c6digo em 4 x, e a saida desejada e urn c6digo em 1 x,

entao as regras de reduc;ao sao as seguintes:

ecce
cee
ec
e

->
->

c
I)

(reduzir a um,J. c6pial
(eliminari

-> CC (ignorar)
-> C (iden tidade)

A segunda tecnica ajuda consideravelmente para solucionar a seguncta

obje<;ao. Partindo do principio que 0 algoritmo original gasta a maior parte do tempo

no teste das oito direc;6es possiveis de movimento, 0 que nao e muito eficiente.

E faGil observar que urn c6digo em 4 x 4 apresenta varies segmentos longos de

valores identicos, 0 que signifiea que as vezes 0 algoritmo move-S8 na mesma

direc;ao durante varios passos. Se armazenarmos a ultimo movimento realizado e

utilizarmos este como 0 primeiro a ser testado no pr6ximo passo, 0 novo algoritmo

podera evitar varios calculos desnecessarios. (Id. lb.)
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3.6 UML - LlNGUAGEM DE MODELAGEM UNIFICADA

Neste projeto sera utilizado a UML, como linguagem de modelagem, por se

tratar de uma das mais completas, que resgata todos as beneficios gerados pel as

Qutras modelagens.

Tendo em vista que a UML foi elaborada para se adaptar a qualquer

sistema, sera utilizada, para a modelagem de urn sistema de software, das fases e

diagramas de que tratarn este documento.

3.6.1 ESPECIFICA<;:Ao

Como especificado pela OMG (2003), a UML e um metodo aberto usado

para visualizar, especificar, construir e documentar artefatos de urn sistema de

software orientado a objetos.

Oferece uma estrutura padrao para modelar conceitos, tais como regras de

negocio e func;6es de sistema, bern como ferramentas concretas como, codific8C;80

de linguagens de programacyao, objetos de banco de dados e componentes de

softwares reutiliz;3veis.

Parte de anos de estudo das melhores praticas de eng en haria que provaram

ter sucesso na modelagem de sistemas grandes e complexos. Foca-se na unificac;:ao

dos metodos de mode lag em mais usados ao redor do mundo, tendo resgatado 0

que etes tem de methor, a fim de tornar a modeJagem mais facit

o UML sucedeu os conceitos de Booch, OMT (Rumbaugh) e OOSE

(Jacobson) fundindo-os numa unica linguagem de modelagem comum e largamente

utilizada. 0 UML pretende ser a linguagem de modelagem padrao para modelar

sistemas concorrentes e distribuidos.
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o UML ainda nao e urn padrao da industria mas esse objetivo comeC;8 a S8

realisar dentro do que e esperado pelo Object Management Group (OMG). 0 OMG

pediu informac;ao aeerca de metodologias orientadas a objetos que pudessem criar

uma linguagem rigorosa de modelagem de software. Muitos lideres da industria

responderam na esperanc;a de ajudar a criar este padrao.

Barros (2004), citando a OMG (2003) enfatiza que a UML e usada no

desenvolvimento dos mais diversos tipos de sistemas. Ela abrange sempre qualquer

caracteristica de urn sistema em urn de seus diagramas e e tambem aplicada em

diferentes fases do desenvolvimento de urn sistema, desde a especificac;ao da

analise de requisitos ate a finaliz8C;30 com a tase de testes.

o objetivo da UML e descrever qualquer tipo de sistema, em termos de

diagramas orientados a objetos. Naturalmente, 0 usa mais comum e para criar

modelos de sistemas de software, mas a UML tambem e usada para representar

sistemas mecanicos sem nenhum software.

No caso dos sistemas de informayao requer armazenar, pesquisar, editar e

mostrar informal;oes para os usuarios. Manter grandes quantidades de dados com

relacionamentos complexos, que sao guardados em bancos de dados relacionais ou

orientados a objetos.

3.6.2 DISCIPLINAS DO DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EM

UML

Na abordagem de Barros (2004), existem cinco disciplinas no

desenvolvimento de sistemas de software: analise de requisitos, analise, design

(projeto), programayao e testes que, nao necessariamente devem ser executadas

nest a mesma ordem, mas concomitantemente de forma que problemas detectados
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numa certa fase modifiquem e melhorem as fases desenvolvidas anteriormente de

forma que 0 resultado global gere um produto de alta qualidade e desempenho.

3.6.2.1 ANALISE DE REQUISITOS

Esta fase captura as inten90es e necessidades dos usuarios do sistema a

ser desenvolvido atraves do usc de func;oes chamadas "cases de usoH

• Atraves do

desenvolvimento de "casas de usa", as entidades externas ao sistema - em UML

cham ados de "ala res externos" - que interagem e possuem interesse no sistema sao

model ados entre as func;oes que eles requerem func;oes estas chamadas de "cases

de usa" Os alares externos e os ucasos de usa" sao modelados com

relacionamentos que passu em comunicac;ao associativa entre eles au sao

desmembrados em hierarqui8. Cada "cases de usa" modelado sao descritos atraves

de um texto, e este especifica as requerimentos do atar externo que utilizara este

"casos de usa" 0 diagrama de "casos de uso" mostrara 0 que as atores externas, au

seja, as usuarios do futuro sistema devereo esperar do aplicatlva, conhecendo toda

sua funcionalidade sem importar como esta sera implementada. (Id. lb.)

A analise de requisitos tambem pode ser desenvalvida baseada em

processos de negocios, e nao apenas para sistemas de software. (BARROS, 2000)

3.6.2.2 ANALISE

A fase de analise esta preocupada com as primeiras abstraQoes (classes e

objetos) e mecanismos que estarao presentes no dominio da problema. As classes

sao model ad as e ligadas atraves de relacionamentos com autras classes, e sao

descritas no Diagrama de Classe. As colaboraQoes entre classes tambem sao

mostradas neste diagrama para desenvolver os "casas de uso" modelados

antenormente, estas colaboray6es silo criadas atraves de model os dinilmicos em

UML. Na analise, s6 serao model ad as classes que pertenQam ao dominio principal
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do problema do software, au seja, classes tecnicas que gerenciem banco de dadas,

interface, comunicay8o, concorrencia e Qutros naG estarao presentes neste

diagrama.

3.6.2.3 DESIGN (PROJETO)

Na fase de design, 0 resultado da analise e expand ida em soluc;6es tecnicas.

Novas classes serao adicionadas para prover uma infra-estrutura tecnica: a interface

do usuario e de perifericos, gerenciamento de banco de dad os, comunicac;ao com

Qutros sistemas, dentre Qutros. As classes do dominic do problema modeladas na

fase de analise sao mescladas nessa nova infra-estrutura tecnica tarnanda passlvel

alterar tanto 0 dominic do problema quanta a infra-8strutura. 0 design r8sulta no

detalhamento das especific8c;oes para a fase de programac;;ao do sistema.

3.6.2.4 PROGRAMA<;:Ao

Na fase de programac;;ao, as classes provenientes do design sao convertidas

para 0 codigo da linguagem orientada a objetos escolhida (a utilizac;;ao de linguagens

procedurais e extremamente nao recomendada). Dependendo da capacidade da

linguagem usada, essa conversao pode ser uma tarefa facil ou muito complicada. No

momenta da criac;;ao de modelos de analise e design em UML, e melhor evitar

traduzi-Ios mental mente em c6digo. Nas fases anteriores, os modelos criados sao 0

significado do entendimento e da estrutura do sistema, entao, no momenta da

gerac;;ao do c6digo onde 0 analista conclua antecipadamente sobre modificac;;6es em

seu conteudo, seus model os nao estarao mais demonstrando 0 real perfil do

sistema. A programac;;ao e uma fase separada e distinta onde as model os criados

sao convertidos em c6digo.
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3.6.2.5 TESTES

Urn sistema normal mente e rodado em testes de unidade, integrayao, e

aceitayao. as testes de unidade sao para classes individuais au grupos de classes e

sao geralmente testados pelo programador. Os testes de integra9c3o sao aplicados ja.

usanda as classes e componentes integrados para S8 confirmar S8 as classes estao

cooperando uma com as Qutras como especificado nos modelas. Os testes de

aceitac;:ao observam 0 sistema como uma "caixa preta" e verificam S8 0 sistema esta

funcionando como 0 especificado nos primeiros diagramas de "casas de usa".

o sistema sera testado pelo usuario final e verificara 58 as resultados

mostrados estao real mente de acordo com as intenc;6es do usuario final.

3.6.3 DIAGRAMAS

3.6.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE UTILlZA<;:AO

Segundo a OML (2003), mostra as conexoes entre os atores e os casos de

utilizac;ao. Oesta forma consegue representar as interagoes entre utilizadores e

sistemas e as funcionalidades implementadas no sistema.

Nestes diagramas sao representadas as seguintes entidades: Atores e

Casos de Utilizagao.

A) Atores

Estereotipo' padrao do UML usado para definir 0 papel que urn ulilizador

representa dentro do sistema model ado. Um utilizador pode ser uma das seguintes

entidades: pessoa; urn subsistema; equipamento hardware especializado; passagem

de tempo por omissao 0 seu icone representa a figura de um individuo.

~Metatipa au tipo que descreve urn tipo. Para urn estere6tipo podern ser definidos propriedades,
semantica, nota9ao (icones proprios) e classes.
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Uma entidade pode ser representada par varios atores, ja que pode assumir

diferentes papeis

8) Casas de Usa

Urn case de usc e urn tipo de classificador representando uma unidade

funcional coerente provida pelo sistema, subsistema, au classe manifestada par

seqGemcias de mensagens intercambiaveis entre os sistemas e urn au mais alares.

"0 casa de usa e representado par uma elipse contendo 0 nome do casa de usa"

(OMG, 2003, cap. 3, p 6).

Segundo a notagao definida pel a OMG (2003), uma associagao entre urn

alor e urn case de usa e representado par uma linha s61ida entre 0 alor e a casa de

usc.

Uma relag80 estendida e representada par uma seta pontilhada com uma a

ponta aberta a partir do casa de usa que prove a extensao ate 0 casa de usa base.

A seta e etiquetada com a palavra-chave «extend», A condic;:ao da rela9ao e

opcional e fica localizado proximo a palavra-chave. (Id. lb.)

Uma rela9ao de inclusao entre casas de uso e semelhantemente

representada, entretanto ela parte do caso de usa base e estende-se ate 0 caso de

usa inciuso. A seta e etiquetada com a palavra-chave «include».
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Tel.ephone Catalog

Supep./isor

Figura 17: Relac;ao Atar - Casas de usa. Fonte: OMG UML Specification (p. 3-95). Disponivel

http://www.omg.org/docs/formall Acesso em: 15 mai 2004

Figura 18: Cas os de usa estendidos e inclusos. Fonte: OMG UML Specification. Disponivel em:

http://www.omg.org/docs/formal/ Acesso em: 15mai 2004

3.6.3.2 DIAGRAMA DE CLASSES

UEm programay.3o, urn diagrama de classes e uma representac;ao da

estrutura e rala90es das classes que servem de modelo para objectos"

(KRUCHTEN,2004)

http://www.omg.org/docs/formall
http://www.omg.org/docs/formal/
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especificar suas propriedades. Demonstra a estrutura estatica das classes de urn

sistema onde estas representam as "eoisas" que sao gerenciadas pela aplica<;ao

modelada. Classes podem 58 relacionar com Qutras atraves de diversas maneiras:

associay80 (conectadas entre si), dependencia (uma classe depende ou usa outra

dassel, especializac;ao (uma classe e uma especializayao de outra classe), ou em

pacotes (classes agrupadas por caracteristicas similares).

As classes sao declaradas no diagrama de classes e utilizadas na maiaria

dos Qutros diagramas. A linguagem ainda prove nota<;6es graficas para declarar e

usar as classes assim como uma notac;ao textual para referenciar classes incluindo

as descri~6es de outros model os de elementos (figura 19).
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Figura 19: Supressao dos detalhes; Detalhamento ao nivel de analise; Delalhamento ao nivel
de implementa~ao. Fonte: OMG UML Specification. Disponivel em:

http://www.omg.org/docs/formal/ Acesso em: 15 mai 2004

http://www.omg.org/docs/formal/
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Oiente

Figura 20: Relacionamento entre classes. Fonte: UML. Disponivel em:
http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/umll.Acessoem 15 mai. 2004.

Uma classe num diagrama pode ser diretamente implementada utilizando-se

uma linguagem de programa,.ao orientada a objetos que tenha suporte direto para

constrw;ao de classes. Para criar urn diagrama de classes, as classes tern que estar

identificadas, descritas e relacionadas entre si conforme figura 20.

3.6.3.3 DIAGRAMA DE ESTADO

o diagrama de estado e tipicamente urn complemento para a descri,.ao das

classes. Este diagrama mostra todos as 8stados possiveis que objetos de certa

ctasse podem S8 encontrar e mostra tambem quais sao as eventos dos sistemas

que provocam tais mudanr;as. Os diagramas de estado naD sao escritos para todas

as classes de urn sistema, mas apenas para aquelas que possuem urn numero

definido de estados conhecidos e onde 0 comportamento das classes e afetado e

modificado pelos diferentes estados.

Diagramas de estado capturam 0 cicio de vida dos objetos, subsistemas e

sistemas. Eles mostram as estados que urn objeto pode possuir e como os eventos

(mensagens recebidas, timer, erras, e condi~;cjes sendo satisfeitas) afetam estes

estados ao passar do tempo. (BARROS, 2000, c.B)

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/umll.Acessoem
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Figura 21 - Diagrama de Estado. Fonte: UML. Disponivel em:
http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/umll.Acessoem 15mai. 2004.

3.6.3.4 DIAGRAMA DE SEQUENCIA

Urn diagrama de sequencia mostra a colaborayao dinamica entre as varios

objetos de urn sistema. 0 mais importante aspecto deste diagrama e que a partir

dele percebe-se a seqGencia de mensagens enviadas entre as objetos. Ele mostra a

interayao entre as objetos, alguma coisa que acontecera em urn ponto especffico da

execuyao do sistema. 0 diagrama de sequencia consiste em urn numera de objetos

mostrado em linhas verticais. 0 decorrer do tempo e visualizado observando-se 0

diagrama no sentido vertical de cima para baixo, As mensagens enviadas por cada

objeto sao simbolizadas par setas entre os objetos que se relacionam.

Diagramas de sequemcia possuem dois eixos: 0 eixo vertical, que mostra 0

tempo e 0 eixo horizontal, que mostra os objetos envolvidos na sequencia de certa

atividade. Eles tambern rnostram as interac;5es para urn cenario especffico de certa

atividade do sistema.

No eixo horizontal estao os objetos envolvidos na sequencia. Cada urn e

representado por um retangulo de objeto (similar ao diagrama de objetos) e uma

linha vertical pontilhada chamada de linha de vida do objeto, indicando a execu9iio

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/umll.Acessoem
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do objeto durante a seqClencia, como exemplo citamos: mensagens recebidas ou

enviadas e ativayao de objetos. A comunicayao entre as objetos e representada

como linha com setas horizontals simbolizando as mensagens entre as linhas de

vida dos objetos. A seta especifica S8 a mensagem e sincrona, assincrona ou

simples. As mensagens podem possuir tambem numeros seqOenciais, eles sao

utilizados para tarnar mais expHcito as sequencias no diagrama.

Em alguns sistemas, objetos rodam concorrentemente, cada urn com sua

linha de execu\OBa (thread). Se a sistema usa linhas concorrentes de cantrale, ista e
mostrado como ativayao, mensagens assincronas, ou objetos assincronos .

. coro:' ••dor 1 1 .~e 1 "1::tn:·ro;;llp,:;;;S:ssoma"il<-I ---,'-.£lla.~--,

I Imprimlr (6IIrquivo) I [impre=o-elo Livre] I
Imprlmh- (eorqulvo) :

1\
.. . .

Figura 22 - Diagrama de Sequencia. Fonte: UMl. Disponivel em:
http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/uml/. Acesso em 15 maio 2004.

Os diagramas de seqOencia podem mostrar objetos que sao criados au

destruidos como parte do cenario documentado pelo diagrama. Um objeto pode criar

outros objetos atraves de mensagens. A mensagem que cria ou destr6i um objeto e
geralmente sincrona, representada por uma seta solida.

3,6,3.5 DIAGRAMA DE COMPONENTE

o diagrama de componente e 0 de execuyao sao diagramas que mostram 0

sistema par um lado funcional, expondo as relac;6es entre seus componentes e a

organizayao de seus m6dulos durante sua execucao.

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/uml/.
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o diagrama de componente descreve as componentes de software e suas

dependencias entre 5i, representando a estrutura do c6digo gerado. Os

componentes sao a implementac;ao na arquitetura ffsica dos conceitos e da

funcionalidade definidos na arquitetura 16gica (classes, objetos e seus

relacionamentos). Eles sao tipicamente as arquivos implementados no ambiente de

desenvolvimento.

Urn componente e mostrado em UML como urn retangulo com urna elipse e

dais retangulos menores do seu lado esquerdo. 0 nome do componente e escrito

abaixo ou dentro de seu simbolo.

Componentes sao tipos, mas apenas componentes executaveis podem ter

instancias. Urn diagrama de componente mostra apenas componentes como tipos.

Para mostrar instancias de componentes, deve ser usado um diagrama de

execugao, onde as instancias executaveis sao alocadas em nodes.

A dependemcra entre componentes pode ser mostrada como uma linha

tracejada com uma seta, simbolizando que urn componente precisa do outro para

possuir uma definit;Elo completa. Com 0 diagrama de cornponentes e facilmente

visivel detectar que arquivos .dll sao necessarios para executar a aplicagao.
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Figura 23 Diagrama de Componente. Fonte: UML. Disponivel

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/uml/.Acessoem 15maL 2004.

Componentes podem definir interfaces que sao visiveis para Qutros

componentes. As interfaces podem ser tanto definidas ao nivel de cadificac;ao (como

em Java) quanta em interfaces binarias usadas em run-time (como em OLE). Uma

interface e mostrada como uma linha partindo do componente e com urn circulo na

outra extremidade. 0 nome e colocado junto do circulo no final da linha

Dependencias entre componentes podem entaD apontar para a interface do

componente que esta sendo usada.

3.6.3.6 D1AGRAMA DE EXECUt;AO

o diagrama de execu980 mostra a arquitetura fisica do hardware e do

software no sistema. Pode mostrar os atuais computadores e perifericos, junta mente

com as conexoes que eles estabelecem entre si e pode mostrar tambem os tipos de

conexoes entre esses computadores e perifericos. Especificam-se tambem os

componentes executi3veis e objetos que sao alocados para mostrar quais unidades

de software sao executados e em que destes computadores sao executados.

o diagrama de execuyiio demonstra a arquitetura run-time de

processadores, componentes fisicos (devices), e de software que rodam no

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/uml/.Acessoem
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ambiente ande 0 sistema desenvolvido sera utilizado. E a ultima descric;ao ffsica da

tapologia do sistema, descrevendo a estrutura de hardware e software que

executam em cada unidade.

o diagrama de execu\'iio e composto por componentes, que possuem a

mesma simbologia dos componentes do diagrama de componentes, nodes, que

significam objetos fisicos que fazem parte do sistema, podendo ser uma maquina

cliente numa LAN, uma maquina servidora, uma impressora, urn roteador, etc., e

conexoes entre estes nodes e componentes que juntos comp6em toda a arquitetura

fisica do sistema.

Figura 24 - Diagrama de Execuc;ao. Fonte: UML. Disponivel em:

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/uml/. Acesso em 15 maio 2004.

3.6.3.7 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO PARA 0 UML

A UML contem nota90es e regras que tarnam passive! expressar made!as

orientados a objetos. Mas ela nao prescreve como 0 trabalho tern que ser feito, OU

seja, nao possui urn processo de como 0 trabalho tern que ser desenvolvido. Ja que

a UML foi desenvolvida para ser usada em diversos metodos de desenvalvimento.

Urn metodo (processo) tradicional de desenvolvimento orientado a abjetos,

conforme ja comentado anteriormente, e dividido em analise de requisitos, analise,

design (projeto), implementa~ao, e testes.

http://www.eng.uerj.br/-araujo/disciplinas/uml/.
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Existe tambem urn processo desenvolvido pela Rational Inc., mesma

empresa que desenvolveu a UML, que monta duas vis6es do desenvolvimento de

urn sistema: visao gerencial e teeniea. A visao tecnica utiliza as tradicionais

atividades de analise, design e implementayao, enquanto a visao gerencial utiliza as

seguintes fases no desenvolvimento de cada gerac;:ao do sistema.
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3.7 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

3.7.1 A RATIONAL

A Rational e bern conhecida pelo seu investimento em orientay80 em

objetos. A empresa foi a criadora da Unified Modeling Language (UML), assim como

de varias ferramentas que a suportam, sendo a mais conhecida a Rational Rose. 0

Rational Unified Process (RUP) e uma metodologia completa criada pela Rational

para viabilizar que grandes projetos de software sejam bern sucedidos. "0 RUP e na

verdade um prod uta composto de material de referencia na forma de paginas HTML,

descrevendo toda a metodologia". (BOERING, 2004)

Nesta metodologia, Philippe Kruchten explica que 0 projeto passa par 4

fases basicas. Estas fases sao:

Inception - entendimento da necessidade e visao do projeto;

Elaboration - especificayao e abordagem dos pontcs de maior risco;

Construction - desenvolvimento principal do sistema;

Transition - ajustes, implanta980 e transferencia de propriedade do sistema.

Pass ados estas fases. 0 produto existente estara envolvido numa proxima

gera980, IStO e, a repeti980 das mesmas quatro fases descritas. Obviamente, esta

passagem e dada com uma enfase diferente da anterior. Esta fase e chamada pela

Rational de perfodo de evolution (Evolu980). Uma vez atravessando todo ° cicio,

uma nova gera9ao e iniciada.
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Figura 25 - Ciclos e Fases. Fonte: A Rational Development Process.

3.7.2 COMO ADOTAR

Sobre 0 RUP, Boering cila:

Com base nestes recursos a adoyao do RUP pade ser feita de rnais de uma
maneira. Urn extrema seria usaf 0 RUP a risca, ou seja, aplicar todos as
metodos e processos exatamente como sao propostos. A vantagem desta
abordagem e que nada deve ser alterado, pais 0 RUP e bern completo e
detalhado. Porem existe um pre!;o a ser pago, pois 0 RUP na integra e
complexo. Esta abordagem implicaria em treinamentos, projetos piloto, etc.
Propostas de projetos de ado9ao do RUP sao descritos no proprio produto.

o extrema apasto seria adotar Dutro modelo de processo rna is simples ou
conhecido (0 aluat, se existir) e utilizar 0 material do RUP como fonte de
referencia complementar para assuntos nao abordados em outro modelo
como, par exemplo, as modelos de document as.
A primeira abordagem e interessante para empresas que precisam de uma
grande formaliza~o do processo de desenvolvimento de software e cujo
metodo atual seja totalmente inadequada au inexistente. A segunda
abordagem seria interessante para quem ja tern alguma metadaJogia que
cansidera adequada. mas que tem deficiencia em alguma area como, por
exemplo, suporte a UML. SoluQoes intennediarias tambem sao possiveis.

Par isso, esse trabalho abordara a fase de constru9ao do software

(prot6tipo) que, possuem as subfases ou "workflows" do cicio de desenvolvimento

(REZENDE, 2002), especificadas pelo RUP descriminadas a seguir.

3.7.3 ANALISE (REQUISITOS)

Esta disciplina tern par objetivo obter e documentar todos as requisitos que a

produto de Software devera atender (defini9.3o e detalhamento do escopo), e e
atraves deles que a Sistema e avaliado, sobretudo para constatar se ele realmente
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8tende as necessidades do cliente. De forma sintetica, esta fase responde a

pergunta "0 que?" 0 software atende as funcionalidades, as caracteristicas, a infra-

estrutura tecnologica envolvida e a intera~ao que 0 mundo externo fara com 0

Sistema.

Durante a analise e efetuado 0 levantamento e especific8C;80 de requisitos,

entrevistas com 0 Cliente, analise de sistemas existentes, documentaC;30 dos

fluxQs/processos de neg6cio e par fim a representaC;30 c.onceitual do software que

deve ser desenvolvido, no formato de prot6tipos Os artefatos gerados no Estudo de

Viabilidade servem de base para esta disciplina.

Todos as artefatos e documentos gerados na analise devem ser uteis para a

processo de validac;ao junto 80 cliente, para permitir com que a equipe de projeto de

continuidade ao seu desenvolvimento. A disciplina de Analise nao sera finalizada

enquanto a Cliente nao aprovar tad a a definir;ao e prototipa<;ao gerada pel a mesma.

o objetivo, conforme abordado por Rezende, e gerar modelos do sistema

focados na futura implementa<;ao adequados ao ambiente de funcionamento.

Principais Atividades:

=> Reunioes e entrevistas com os usuarios;

:::::> Levantamento dos fluxos, operar;oes de negocio, ambiente social e

econ6mico que a orgamza<;ao opera;

=> Analise de Sistemas e documentos existentes;

=> Acompanhamento do trabalho junto ao usuario final;

:::::> Elaborar;ao e refinamento de diagramas de casas de usa;

:::::> Elabora<;ao de Prot6tipos das interfaces e relat6rios;

=> Reunioes de revis80 e inspey8o;

"" Valida,8o da lase junto ao Cliente;



62

3.7.4 PROJETO (DESIGN)

Esta disciplina tern par finalidade modelar a forma como a software deve ser

construido e como sera a relacionamenta entre seus componentes. Define como a

equipe desenvolvera 0 software para cumprir os requisitos produzidos na fase de

analise.

E aqui que S8 obtem a soluyao "J6gica" do software, ou seja, sao definidos

todos as componentes de software que serao codificados para atender as

necessidades do projeto. A implementa~o ainda naG aconteceu, mas naG e mais

responsabilidade do programador definir "como" ira resolver determinado problema.

Isto ja loi solucionado pelo "projetista" (lase de projeto), garantindo a documenta9iio

adequada da solu9iio do projeto (se comparada a uma listagem de c6digo lonte).

Evidentemente, 0 "projetista" deve conhecer a tecnologi8 na qual a projeto

sera implementado, e a partir dai conhecer todas as alternativas que possui para dar

maior velocidade e produtividade ao projeto, como a definic;ao do uso de frameworks

proprios ou de mercado, previamente aprovados com a Cliente.

Principais Atividades:

Definic;ao dos casos de uso;

Modelagem dos Oiagramas de InteraC;ao;

Modelagem dos diagramas de classe;

3.7.5 IMPLEMENTAc;:Ao (CODIFICAc;:AO)

Esta disciplina e conhecida como programac;ao, onde a finalidade e gerar a

codigo Fonte que ira garantir a funcionamento do prod uta final. E uma fase separada

e distinta onde os modelos criados nas fases de analise e projeto sao convertidos

em c6digo.
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Urna preocupaC;c30 que deve ser tomada nest a fase e com as boas praticas

de programa<;ao, isto signifiea codigos de facil [eitura, manutenibilidade, padroes de

escrita de c6digo, nomenclaturas de variaveis e objetos etc. Quest6es relacionadas

com reutiliz8C;c3o, heranC;8 e poiimoriismo sao geralmente' responsabilidades do

profissional envolvido na fase de Projeto.

Rezende acrescenta que, nesta etapa S8 realizarao as primeiras testes dos

componentes em termos de unidade e a integrac;c3o delas.

3.7.6 TESTES E VALlDA<;;AO

Sabre esta disciplina, Rezende indica a necessidade de S8 avaliar as

requisitos funcionais, observando seu cumprimento e tambem as eventuais defeitos

que sen30 removidos antes da implantac;c3o.

Em seu site, a Sena Informatica amplia 0 escopo da fase de testes indicando

que esta fase tem por finalidade definir todos os tipos de testes no qual 0 software

sera submetido, alem de elaborar roteiras e utilizar criterios de aceitayao do

Software por parte do Cliente. Podemos destacar pelo menos dois tipos de testes·

Funcionais e de Aderencia.

A medida que as partes do software sao testadas, existe um momenta onde

ocorre a integrayao entre elas, e nova mente mais testes sao realizados, agora sobre

o funcionamento de varias partes interagindo entre si (tambem conhecido como

testes de integrayao). Os testes de aderencia sao tambem conhecidos como testes

de "caixa preta", pois verificam S8 0 Sistema atende aos requisitos de qualidade e de

negocio nos quais ele foi construido. Embora um software possa demonstrar um

baixo grau de erras, ele pode ser invalido por nao atender as necessidades que a

originou. Estes testes sao realizados para garantir que 0 Software cumpriu com sua

missao, e sao geralmente feitos sob eXeCUyaOdireta do programa.
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3.7.7 IMPLANTA<;:Ao OU ENTREGA

Pam Rezende, contempla a configurag8o do sistema, visando produzir

resultados do produto e entrega-Ios ao(s) seu(s) cliente(s) ou usuario(s). Inclui beta-

teste, migragao de dados e/ou subsistemas

Para a OMG, basicamente trata da instalayao e operag3o do sistema. Seu

principal objetivo e preparar 0 Software para funcionar nas instala90es do Cliente,

ah~m de preparar sua equipe para efetiva utiliz8gao do mesmo. Nesta fase as

aspectos tecnol6gicos, equipamentos e softwares basicos sao instalados e

configurados para correta execuc;ao do Software. Inicia-s8 urn processo de

treinamento dos usuarios finais mediante urn roteiro. Em alguns projetos realizam-se

a transferencia tecnol6gica, que trata do repasse do conhecimento especifico do

projeto ao Cliente para que a mesmo possa assumir a manutent;3o do Software.

Neste caso utiliza-se a maioria dos artefatos4 gerados no desenvolvimento

como base para a transferemcia tecnol6gica.

~ Os artefatos sao categorizados como de gerenciamento ou lecnico. Sao associados a uma fase do
RUP au exigidas como entrada ou gerados como saida segundo a visao de Rezende.
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3.8 LlNGUAGEM DE PROGRAMAC;;Ao ORIENTADA A OBJETOS

3.8.1 0 BORLAND DELPHI 8.0

o Borland Delphi provem do Borland Pascal, que por sua vez e herdeiro das

vers6es da Borland de compiladores Pascal para DOS. Famosos par sua eficie!ncia

e robustez, esses compiladores fizeram historia na decada de 80. Nascendo sabre

essa base ja existente, 0 Delphi p6de desde 0 inicio implementar praticamente todo

o suporte a 00 que a Borland ja colocava a disposiyEio de seus compiladores mais

antigos.

3.8.2 CARACTERisTICAS

Ao comentar sabre as caracteristicas do ambiente Delphi, Fernandez (1998)

destaca que, embera as objetos de interface do ambiente Oelphi sejam pertencentes

a urna hierarquia de classes definida pelo fabricante, tambem e passivel criarmos

urna hierarquia propria a partir de classes criadas especificamente para a resolU/;ao

de urn problema. Em nosso casa a compilayao de urn componente que nos auxilie

no desenho de uma roupa

Sabre a desenvolvimento e aplica<;6es Delphi, Fernandez aborda que,

ha uma diferenc;a basica nos dais universos paralelos de classes que
convivem no desenvolvimento de uma aplicac;ao Delphi: ha as classes
criadas em Objeta Pascal, linguagem nativa do ambiente, que a
programador desenvolve para a sistema que esta criando, mas h8 tambem
uma grande hierarquia de classes referentes aos objetos que esse sistema
usara para interfacear 0 usuario com a hierarquia de classes especifica
criada para 0 problema.

Ele continua dizendo que todos as elementos visiveis da interface podem ser

considerados classes, au seja, possuem dados, (propriedades) e procedimentos

(metod as) que pod em ser acessados atraves de outras classes, alem dos internos
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(privados) nao visiveis. Essas classes fazem parte de uma hierarquia que

implement a 0 conceito de heran9a.

Para exemplificar, uma classe "botao de comando" recebe au herda de uma

classe botoes genericos, que par sua vez herda de uma classe objetos padrao

Windows e assim par diante. Os metodos das classes rna is altas podem ser

herdados pelas classes inferiores. Oesta forma, quando a Borland criou 0 objeto

"batao de comando", nao precisQu reescrever metod as como, par exemplo, pintar 0

batao na janela. Bastou herda-los de classes ande ele j8 havia sido definido, au seja,

dos objetos padr6es do Windows.

Tambem ha procedimentos anulados, ista significa que sao redefinidos em

classes hierarquicas inferiores, pois nem sempre a mesmo procedimento faz a

mesma coisa em todos as objetos. Podemos criar classes (objetos de interface),

inseri-Ia na hierarquia Delphi jil existente, para que herdem dadas (atributos) e

metodos, usando essa classe a partir dai como se ela fizesse parte do ambiente

original.

Embora essa visao de 00 seja importante e esteja no Delphi, Fernandez

(1998) destaca uma outra estrutura de classes independente dela e inerente no

Delphi: e a estrutura de classes criadas em Object Pascal. Faz-se essa

diferencia9ao entre a Delphi e a Object Pascal (OP) para que a separa<;iio dessas

estruturas fique clara.

Uma cia sse criada no codigo OP e usada especificamente em urn problema,

embora, como qualquer outra classe, possa ser reutilizada. Isso deve ser entretanto,

feito explicitamente.

A estrutura de classes do Delphi, que e um ambiente e nao uma linguagem

de pro9rama9aO, diz respeito ao proprio ambiente e suas facilidades, ou seja,
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classes de objetos de interface au de implementaC;80 de facilidades de

programac;80. oesta forma, 0 c6digo OP nao precisa ser orientado a objetos. (Id. Ib)

o polimorfismo5 e implantado em OP com 0 uso das palavras virtual e

override. 0 procedimento na classe hierarquicamente superior recebe a palavra

virtual ap6s sua declaraC;8o, enquanto que na classe que vai implementar urna nova

versao desse procedimento ha a usa da palavra override apas a declarac;ao do

procedimento. Tambem ha a possibilidade de criarmos urn procedimento na classe-

fitha que naG anule inteiramente 0 procedimento de mesma nome ja existente na

dasse-mae. Neste caso, naG usamas nem virtual nem override, mas apenas

implementamos 0 c6digo do procedimento na classe-filha e dentro do mesmo

chama mas a versa a anterior com inherited. Desta forma, a procedimento nao sofre

anulayao total. Caso a procedimento na cia sse-mae nao possua implementayao e

esteja declarado nela apenas para efeito de heran<;a, usa mas a palavra reservada

abstract na declaraC;ao do mesmo, informando que este procedimento sera

implementado apenas nas classes-filhas.

Devido as caracteristicas inerentes ao sistema operacional, as linguagens

visuais para Windows apresentam duas vis6es distintas de orientac;ao a objetos.

Inicialmente, podemos facilmente perceber que a palheta de objetos presente em

praticamente todas essas linguagens na verdade poderia se chamar palheta de

classes, de onde a programador tira as objetos que comporao a interface do

sistema. Esses objetos sao as instElncias da classe ativas no programa.

Possuem seus metodos e propriedades, estas fazendo a papel dos dadas.

o conceito de orienta<;ao a objetas se encaixa perfeitamente nessa conjuntura: cad a

Polirnorfismo, na eoneepc;aode Jacques Philippe Sauve· em seu artigo, 0 que e Poiimorfismo? -
signifiea que urna ehamada de metodo pode ser exeeutada de varias formas (ou polimorficamente).
Quem decide "a fonna" e 0 objeto que recebe a ehamada.
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objeto passui metod as que, atuando sabre suas propriedades, alteram seu estado.

3.8.3 DELPHI E VISUAL BASIC

o Delphi permite a criag80 de novas classes de interface que podem ser

disponibilizadas para a ambiente. As classes de interface ja existentes estao

organizadas dentra de uma estrutura hierarquizada que facilita 0 desenvolvimento

pelo programador de novas classes aproveitando 0 mecanisme de heranc;a para

diminuir 0 trabalho e manter a coerencia entre as classes. Ha mecanismos

interativos de cri8g8o de classes que facilitam sua cria930. (Id. Ib)

o Microsoft Visual Basic vern avanc;ando timidamente nessa direg80. Ate a

versao 4.0, novos objetos de interface deveriam ser escritos em Qutras linguagens,

como C, compilados no farmato de arquivos OCX e entao disponibilizados no

ambiente. Essa visao, mais a ausencia de heranya, criaram nao uma hierarquia de

classes como no Delphi, mas modulos estanques de classes independentes.

A partir da versao 5.0, entretanto, controles Activex ja podem ser criados

com 0 uso da propria linguagem, embora a filosofia nao tenha sido muito alterada.

Nesse sentido, Delphi e Visual Basic sao muito diferentes'

o Delphi e uma linguagem de programayao com ambiente de apoio,

enquanto que 0 Visual Basic e um ambiente de programayao com uma linguagem

de apoio. Sao duas vis6es distintas que convergem uma para a outra, mas

mantendo sua identidade principal. Segundo Fernandez (1998), talvez isto se deva

as suas origens: a Barland e uma empresa famosa por seus compiladores,

enfatizando 0 lado da programayao e a Microsoft e uma empresa famosa por

sistemas operacionais e aplicativos, par isso enfatiza 0 lade do ambiente.

No Delphi, os objetos de interface se ap6iam sobre 0 c6digo. As Units sao 0

corayao do sistema.
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No Visual Basic, as cadi gas S8 apoiam nos objetos de interface. Visual Basic

armazena as' classes criadas pelo programador em urn modulo de ctasses, que e
armazenado em urn arquivo de extensao BAS. Esse arquivo e inserido via ambiente

de programayEio VB. Oentro dele, 0 programador define as atributos da dasse,

podendo optar par public ou private Tambem as metodos sao declarados neste

arquivo, seguindo as mesmas OP96es de visibilidade e herang8.

Para usarmos urn objeto da classe, precisamos declarar uma variavel em VB

do mesma tipo. E necessaria tambem que criemos uma instancia dessa classe em

VB, atraves do metoda Createobject. A partir dal, podemos criar tambem os

procedimentos (functions ou subs), definindo-os como publicos au privados.

Finalmente, para destruirmos a objeto, atribuimos a ele Nothing.

Fernandez (1998) explica que algumas outras caracteristicas da orientac;ao

a objetos tambem sao implementadas em VB, porem classes e objetos ainda sao

tratados como entidades a parte dentro do c6digo da aplicac;:ao, fazendo com que

essa metodologia ainda nao tenha sido explorada em sua total extensao.

Esta analogia entre as linguagens ou ambientes, conforme Fernandez

(1998) nos fazem concluir que 0 Delphi se apraxima mais ao desenvolvimento

apoiado em objetos, estando em harmonia com a metodologia e modelagem

escolhida para 0 projeto. Tambem nos oferece um contrale maior da metodologia de

orientac;:ao a objetos.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

4.1 PROPOSTA DE SOFTWARE

Tendo em vista as necessidades ja expostas, prop6em-se urn software de

custo acessivel de desenvolvimento de fichas e desenhos tecnicos de moda que

venha de encontro as necessidades de urn publico formado par prafessores e

estudantes academicos de design de moda, cursos tecnicos de estilismo,

universidades e centres de capacita920 profissional na area.

4.1.1 LlNGUAGEM DE PROGRAMAC;Ao

• Delphi 8.0

Utiliza-S8 em nOSSQ prot6tipo como ferramenta de desenvolvimento 0

Borland Oelphi 8.0, par ter apresentado resultados mais precis as no processo de

desenvovilmento bern como uma estabilidade maior e executaveis que exigem

menos equipamentos do que 0 Visual Basic.

4.1.2 METODOLOGIA

• Rational Unified Process (RUP)

Utiliza-s8 em nosso prot6tipo 0 processo de desenvolvimento desenvolvido

pela Rational. Uma vez que, a propria Rational, desenvolveu a linguagem de

modelagem unificada, a UML, e par isso, entende-se ser de melhor adapta9iio a ela.

4.1.3 MODELAGEM

• Unified Modeling Language (UML)

Modelagem escolhida par canter notac;:6es e regras que tornam possivel

expressar modelos orientados a objetos
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4.1.4 BANCO DE DADOS

• Banco de Oados Borland Interbase

Fai sleito como banco de dados a ser utilizado para este projeto, pois 0

Borland Inter base eleva 0 padrao em desempenho e capacidade de bases de dados

de pequeno porte. Oesenhado para usc em situ8c;oes ande naG ha urn administrador

de base de dados ou suporte TI, 0 Interbase e suficientemente poderoso para

suportar aplic8c;oes de miss6es crfticas, e compact as 0 bastante para ser rodado em

sistemas muito modestos. Ele pode ser facilmente transportado em disco, CD ou

mesma via download usanda canexao discada. Diferente das bases de dados

corporativas que requerem caras ecossistemas de suporte e manutenyao, 0

Interbase precisa, virtualmente, de nenhuma manutenc;ao.
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5 DOCUMENTAc;:Ao

5.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Nesta elapa estara sendo identificado as passos que fcram realizados para

a constru<;8odo projeto em questao.

Como linguagem de programa<;8o e utilizado a ferramenta Borland Delphi

8.0 e como banco de dados e utilizado 0 Interbas8.

Dos diagramas UML mostrados anteriormente estara sendo utilizado os

diagramas de Casas de Usa, Oiagramas de Classes e Diagramas de Componentes,

estes diagramas fcram escolhidos levando-se em conta que os mesmas conseguem

apresentar de forma clara e objetiva todos as passos utilizados no desenvolvimento

deste projeto.
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5.2 DIAGRAMAS DE CASaS DE usa

5.2.1 GENERALlZAc;:Aa

Na etapa de generaliz89ao demonstr8-se todo 0 processo do prot6tipo em

urn nivel macro de soluc;ao, sendo a partir dar derivado para seus respectivos

diagrarnas de construC;80 do sistema.

a) Administra,ao de Pessoas

Nesta etapa sao administrados as cadastrais das pessoas envolvidas no

processo quer sejam fornecedores e/au clientes do sistema, alem das informa90es

de endere,os.

b) Administra,ao de Estoque

Nesta etapa sao administrados todos as cadastros necessarios para a

aplica9iio dos processos de MRP e constru,ao das fichas tecnicas. Entre estes

processos estao 0 cadastre de produtos, (insumos, mao de obra, etc ..) e 0

cadastramento de grupos (Colec;6es, Grupos de Pessoas, etc .).

c) Ficha Tecnica

Nesta etapa sao desenvolvidas as fichas tecnicas nesta conteraa as

informac;oes de cada peC;a desenvolvida e a montagem do desenho das roupas e/ou

acess6rios.

d) Apontamentos

Nesta etapa sao medidos as tempos de confecyao de cada enfesto e 0

apontamentos das ordens de produyao

e) Produ,ao
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Nesta elapa sao importados as pedidos de venda, efetuado as

agendamentos de produtyBo, a oryamenta~o da produC;Bobern com a gerac;ao dos

pedidos de compra necessarios para S8 produzir as pedidos dos clientes

f) Relal6rios

Nesta elapa sao gerados lodos as relat6rios e/au apontamentos necessarios

para 0 acompanhamento da produ~o bem como a emissao dos desenhos tecnicos

das roupas e/au acess6rios.

5.2.2 CASOS DE usa - DIAGRAMA DE GENERALlZAI;AO

Neste diagrama sao demonstrados todas as intera¢es do cliente Pro

Designer com as requisitos do sistema.

Administra«;:a0 de Pass

Produt;so

Relat6rios

Figura 26 - Casos de Usa Geral do Sistema Pr6 Designer: Ficha Tecnica e Programacao de
Produ~o para Confecc;ao de Roupas
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5.2.3 CASOS DE usa - DIAGRAMA DE ADMINISTRAI;AO DE

PESSOAS

Este diagrama demonstra as interac;oes dentro do processo de

administra<;iio de pessoas este e respons8vel por toda a informa<;iio cadastral das

pessoas. Entenda-se par pesso8s todas aquelas que interagem no sistema, estas

pessoas podem ser fornecedores e/ou clientes. Os Fornecedores sao as pessoas

responsaveis par abastecer todo 0 estoque da empresa, quer seja de materia-prima,

quer seja de acess6rios necessarios para a confecc;ao das pec;as desenvolvidas nas

fichas tecnicas. Os clientes sao as pessoas que efetuam as pedidos para a

empresa, podem ser revendas au consumidores finais, dependendo do porte da

empresa. Este processo tambem e respons8vel pelo cadastramento dos enderec;;os

das pessoas.

Clientes

~-------=~
Fornecedores ~

~ Pr6 Designero
Endere,<os

Figura 27 - Casas de Usa do processo de Administra~ao de Pessoas - Sistema Pro Designer:
Ficha Tlknica e Programa~ao de Produ!tao para Confec~ao de Roupas
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5.2.4 CASOS DE USO - DIAGRAMA DE ADMINISTRAGAo DE

ESTOQUE

Este diagrama demonstra as interac;6es dentro do processo de

administraC;80 de estoque ests e respons8vel par toda a administraC;80 cadastral dos

produtos e/au grupo de produtos. Os produtos sao todos 05 itens necessarios para a

confeCC;80 de roupas e/au acess6rios. Os grupos sao todas as divis6es dentro do

sistema, quer sejam slas referentes a produtos, mao de obra, colec;6es, clientes au

fornecedores

o
P"d~"~~o Pro Designer

Grupos

Figura 28 - Casas de Uso do processo de Administracito de Estoque - Sistema Pr6 Designer:
Ficha Tecnica e Programacito de Produt;ao para Confecc;ao de Roupas

5.2.5 CASOS DE USO - DIAGRAMA DE FICHA TECNICA

Este diagrama demonstra as interac;oes dentro do processo de ficha tecnica

este e respons,;vel por toda a administrayao das fichas tecnicas desenvolvidas no

sistema. As fichas tecnicas sao responsaveis por representar todas as informayoes

para a confecyao das roupas e/ou acessorios, quer seja com as informayoes dos

produtos a serem utilizadas, quer seja os serviyos necessarios para sua confecy8o.
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Neste processo tambem detem a plataforma de desenho, plataforma esta

que efetua a montagem grafica das roupas e/au acess6rios necessaria para uma

demonstrayao mais precisa do que S8 quer fabricar.

o
D'd"P""dP~ ~o Pro Designer

Plataforma de Desenilo

Figura 29 - Casos de Uso do processo de Ficha Tecnica do Sistema Pro Designer: Ficha
Tecnica e Programa~a.ode Produ~a.opara Confec~aode Roupas

5.2.6 CASOS DE usa - DIAGRAMA DE APONTAMENTOS

Este diagrama demonstra as intera"oes dentro do processo de

apontamentos.

o sub-processo de mediyao de tempos refere-s8 a cronometria de produyao

dos enfestos necessarios para a produ9Bo de determinada roupa.

o sub-processo de sequencia de produl'ao refere-se a identificayao de qual

e a ordem ideal de produyao de cada enfesto, para uma melhor utilizayao da linha

de produyao.



78

~
Medicaode Tem~ Q-~A

~ Pro Designer

Sequencia de Produc;ao

Figura 30 - Casas de Usa do processo de Apontamentos do Sistema Pro Designer: Ficha
Tecnica e Programac;ao de Produt;3:o para Confecc;ao de Roupas

5.2.7 CASOS DE usa - DIAGRAMA DE PRODUCAo

Este diagrama demonstra as intera.y6es deniro do processo de Produ9aO

este processo comp6e desde a importa..ao dos pedidos de venda ate a gera9iio dos

pedidos de compra.

o sub-processo de pedido de venda eletua a importa..ao dos pedidos

eletuados pelos ciientes. de acordo com as lichas tecnicas jil desenhadas.

o sub-processo de agendamento de produ..ao eletua a reserva da linha de

produgao e indica qual a ordem que os enfestos devem ser preparados para que

oearra urna melhor utilizag:ao da linha de produyao.

o sub-processo de orc;amentayao efetua todo 0 calculo das necessidades de

produryao, queT seja ela material ou S9 mao de obTa, prevendo assim tudo que

devera ser 9a5to e em que tempo estes itens SeTaa utilizados facilitando assim a

logistica destes materiais.

o sub-processo de pedidos de compra. eletua a solicita..ao de compra de

todo 0 material orc;ado pelo sub-processo de orc;amentayao.
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Pedidos de Vend

Pedidos de Compra

Figura 31 Casas de Uso - Diagrama do processo de produ~ao do Sistema Pr6 Designer: Ficha
Tecnica e Programa.;;:ao de Produ.;;:ao para Confec.;;:ao de Roupas

5.2.8 CASaS DE usa - RELAT6RlaS

Este diagrama demonstra as interac;6es dentro do processo de relata rio este

processo compoe toda a geragao dos relatorios de sarda, os relatorios sao:

A demonstrayao grafica da ficha tecnica, ende ira canter todas as

informac;oes para a confecyao das roupas e/au acess6rios.

o relat6rio da agenda de produyao, que demonstrara a utilizayao da linha de

produyiio.

o relatorio de o,,;amenta~ao da produyiio, que demonstrara qual 0 custo e

as necessidades de insumos para a produc;ao das fichas tecnicas pedidas pelos

clientes.
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o relatorio de pedidos de compras que representa a solicita(:iio de compra

de todas as necessidades de estoque.

o relatorio de pedidos de venda que representa a solicita98o leita pelos

clientes da empresa.

~
FichaTec~

Pedidos de Campra

Figura 32 - Casos de Uso - Diagrama do processo de relat6rios do Sistema Pr6 Designer:
Ficha Tecnica e Programa!Jao de Produ!Ja.o para Confece;ao de Roupas
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Nesta fase do projeto sao apresentados todas as classes necessarias para a

constru<;30 do prot6tipo, mostrando detalhes como opera<;oes a serem executadas,

atributos de contexto e as relacionamentos entre si.

""""'=CodGrupo
-Ntre--:"Pessoa
-Nro_D:>ctofederai
·Nlo_CQcto_Reg,ornl

---.lncLTip::UXx;IO_Feooral
Ind_Trp:l Doc R<'g>Onal

+lrdwO
+AJI"""(j
+Exd\lrO
.Consu.'l<lrO
+lrrv'mr(L'_~...J

-Cod_Matena
-NO"re_Millena
-Des_Malena

"""~=V11_lJIl'rTn_Corrpra
·Ota_Ulbrm_Co~

+lrcl""O
+AlternrO
-<&cIUIO
+Co'lsuIlarO
+lrrprmrO

e:,:PessoasCOfltatos

~~i:.,I
'S>nerornz;,uPessoaS()

I CoIe<;Oes

~-~::.:
.'rJd_CoIecao
-Ano_Cdecao

FIch:lTknleaC;Jbe<;"lho

pont::unentodeProdu.,ao

Cod_Ficha_TecnJca
.Vlr_Te~_Conc
-V1r_Terrp:U:oJ1l'~o
·O:d_Pe<;as_Med~

.,ndUlIO
+AMe<ar()
+ExciulrO
<-ConsuttarO~

-Cod_FOchil._Tecnu;a
-Cod_Malena

r;~;:E?+lrclulfO
+Mciaro
.8«;lur()
+Coosuttar()
'S,ncroruzafFicha5()

Cod_Focha_Tecnica
Dta_Cnacao
.NrrlEU:oIecao~~=
.I""IUI()
+AJterarO

:-----------~~ro
: ImPlmrO
" +SlrlcrorlZoYFichasO

Or<;amenta<;ao

Cod_Ficha_Tecroca
·Codjl,porlarrerw

:~;=~~~:~I----
ad P!~V1saO_Pecas
+CalctJarO
-tCon-;\JtarO
+1rq:<lmrO

FICh.iITtknicaDors&nhos;

-Ccd_FOCha_TecnC<!
I~~nh:l

+lrch .••rO
+MerarO
+ExCllJr()
+ConsuttarO
+Irrpnmor()
+SincronzarF~)+Incluir()

'Al!erarO
+Consu.lt<ir()
+lrTV1mrO

Figura 33 - Diagrama de Crasse - Dlagrama do proJeto de sistemas de gerenclamento de ficha
tecnica e tecnicas de MRP para confecc;ao de roupas e acessorios relacionamento fisico entre
os objetos necessarios para 0 funcionamento do prot6tipo.
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I

Figura 34 - Diagrama de Sequencia - Diagrama do projeto de sistemas de gerenciamento de
ficha tecnica e tecnicas de MRP para confec~ao de roupas e acess6rios relacionamento fisico
entre as objetos necessarios para 0 funcionamento do prot6tipo_
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Nesta fase do projeto sao apresentados os objetos necessarios para a

utilizagao do prot6tipo, 0 esquema apresentado mostra as componentes que contem

Polar Draw

o prot6tipo e as detalhes de comunicac;ao entre as mesmas.

De\! E:o.press

C::~

91c:::::::J~
\

~
l

/

[J
.

.

.

Figura 35 - Diagrama de Componentes - Diagrama do projeto de sistema de gerenciamento de
ficha tecnica e tecnicas de MRP para confec.;ao de roupas e acess6rios relacionamento dos
pre·requisitos basicos de sistema.
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6 CONCLUsAo

Atrav8S do aperfeiyoamento de tecnicas de analise e sistemas de

informa<;ao,al8m de um aprofundamento nas areas de design de moda e

planejamento de produC;80, pode-s8 obter 0 conhecimento necessario para 0

desenvolvimento deste trabalho de conclusao de curso.

o desenvolvimento deste projeto trouxe, entre Qutros beneflcios, a aplic8C;30

pra.tica de varias tecnicas adquiridas durante 0 processo academica, podendo assim

validar 0 aprendizado e tambem consolidar os metodos aprendidos.

Atraves dos metodos de engenharia de software obteve-se sucesso no

levantamenta de dados com 0 usuario, e tambem com a utiliz8c;ao das tecnicas de

mode lag em pode-s8 abter do mesma a valida~o do prot6tipo, permitindo assim urn

desenvolvimento mais segura e objetivo.

Atraves da analise dos algortimos de desenho e das ferramentas de

programac;ao e banco de dados, possibilitou a construyao de urn prat6tipo com

caracterfsticas comerciais conforme os estudados e demonstrados neste trabalho.

Na finalizal'ao do trabalho e na compilal'ao de todos os metodos e

algoritmos pesquisados, chegou-se a conclusao que as objetivos foram atingidos

com sucesso, tendo agora em maos a prot6tipo de urn Sistema de Gerenciamento

de Fichas Tecnicas e Tecnicas de MRP para a confecyao de roupas e acess6rios de

moda, podendo a mesmo ser utilizado par pequenas empresas, estudantes e/ou

profissionais de design de moda.
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7 CONSIDERA!;OES FINAlS PARA TRABALHOS FUTUROS

Ap6s 0 termine deste trabalho de conclusao de curso, surgiu-se a

possibilidade de algumas linhas de pesquisa que permitiriam a este software uma

melher usabilidade e aproveitamento par parte dos usuarios, entre estas

possibilidade estao:

1 - Estudo de novas tecnicas de desenho e aperfeigoamentos gr<3ficos que

permitam aos usuarios maior detalhamento e rna is possibilidades de vetoriZ8980 e

controle de desenhos.

2 - Estudo das tecnicas de MRP II, para a previsao financeira e a provisao

de necessidade de materiais para a linha de produgao.
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I. GLOSSARIO DE TERMOS

• Aviamentos

o Farro, linha, botoes e Qutros materiais utilizados em costura.

• Designer

o Desenhista, esboyador, programador.

• Enfestos

o Partes das roupas e au acessorios

• Insumos

o Neologismo com que S8 traduz a expressao inglesa input, que

designa lodas as despesas e investimentos que contribuem para a

obten~o de determinado resultado, mercadoria au prod uta ate 0

acabamento au con sumo final.

• Modelista

o Pessoa que, profissionalmente, faz au dirige a feitura de vestuarios

• Pences

o Pequena prega que vai afinando gradativamente, felta no avesso

do tecido, para ajustar ao corpo as diferentes partes do vestuario.

• Pespontos

o Trabalho de costura, a mao au a maquina com pontcs unidos de

modo que a linha passa duas vezes pelo mesmo orificio.

• Pilotista

o Aquele que conduz maquinas para a feitura de vestuarios.

• Workstations

o Esta,ao de Trabalho
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