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E.: Fl R. Int 

1 - . Na pAgina 66, o texto: 

Alguns dos principals problemas decorridos da falta de 
integraO'o entre as ferramentas de desenvolvimento e, 
por consequencia, entre os documentos gerados, sA'o 
apresentados a seguir: 

Substitua-se por: 

Com he nos conceitos introduzidos por Pletrobon [PIE 
213, alguns dos principais problemas decorridos da fal-
ta de integra0.o entre as ferramentas de desenvolvimen 
to e, por consequtncia, entre 05 documentos gerados, 
s*A"o apresentados a seguir: 

2 - Inclua-se na bibliografia, pAgina 160, a refer6ncia: 

[PIE 917 PIETROBON, C.A.M. & VON STAA, A. Objetos de proje-
to e engenharJa de software: um enfoque pr6ti-
co. In SIMPOSIO GRASILEIRO de ENGENHARIA de 
SOFTWARE, set., 1991, Ouro Preto. Anais... Mi-
nas Gerais: SDC, 1991. 256p, p. 61-74. 
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RESUMO 

Esta dissertacao explora diversos aspectos relacionados a integracao entre 

ferramentas de edicao e entre os documentos por estas gerados durante o processo 

de desenvolvimento de software. Sao analisados para esta finalidade os conceitos de 

Hiperdocumento e Gramatica de Atributos. 

E especificada uma ferramenta que assiste o desenvolvimento de software 

atraves do use de urn mecanismo baseado em gramatica, que facilita o estabeleci-

mento e controle de seqiiencias de utilizacao das ferramentas de edicao. Na ferra-

menta, e tambem empregado o conceito de gramatica, em conjunto ao conceito de 

Dicionario de Dados Ativo, para a reavaliacao dinamica de documentos editados. A 

ferramenta incorpora ainda mecanismos corn o enfoque de hiperdocumentos, o que 

facilita a inter-conexao de informacOes contidas nos documentos gerados no processo 

de producao de software. 

sao apresentadas as caracteristicas de produtividade e qualidade no de-

senvolvimento de software e os fatores que as influenciam, analisando especificamente 

ferramentas CASE e a necessidade de integracao destas. 

Sao analisados os conceitos de Grairiatica de Atributos (GA), Editor Di-

rigido por Sintaxe (EDS) baseados em GA e Gerador de Editores Dirigidos por 

Sintaxe (GEDS), no contexto da Engenharia de Software. E apresentado urn exem-

plo de utilizacao de GA para obtencao de integracao de controle no desenvolvimento 

de software. 

sao expostos os conceitos de Hiperdocumento no contexto da Engenharia 

de Software. E apresentado urn exemplo de utilizacio de Hiperdocumentos para 

obtencao de integracao referencial no desenvolvimento de software. 

Na construcao da ferramenta, tres mecanismos com o enfoque de hiper-

documentos sao aplicados para abordar a integracao referencial: a) urn mecanismo 
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de estabelecimento de elos entre informagoes contidas nos documentos editados; b) 

urn mecanismo de "browser" de elos, que permite a visualizacio e seguimento de 

elos estabelecidos; e c) urn mecanismo de estabelecimento e seguimento de caminhos 

de leitura dos documentos gerados. 

Urn protOtipo da ferramenta, implementado em Eiffel, e apresentado. 

Alguns resultados dos experimentos realizados corn a ferramenta sic) ex-

postos. Trabalhos futuros sobre a pesquisa sac) sugeridos. 

Palavras Chave: Engenhara de Software, Hiperdocumento, Hipertexto, Gramatica 

de Atributos, CASE. 
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ABSTRACT 

This work explores several aspects about integration between develop-

ment tools and the documents generated by them in the process of software deve-

lopment. The concepts of Hyperdocument and Atribute Grammars are analysed for 

this meaning. 

A tool which aids the software development process by using a grammar 

based mechanism is specified. This mechanism facilitates the establishment and the 

control of the development tools being used. In this tool, the concept of grammar is 

also used, added to the concept of Active Data Dictionary, for dynamic revaluat ion 

of the edited documents. The tool has mechanisms with hyperdocument empha-

sis, which falicitate the relationship between documents generated in the software 

production. 

The productivity and quality features in software development and the 

factors that influence them are presented, specifically considering CASE tools and 

their necessity for integration. 

The concepts of Atributes Grammar (AG), Sintax Driven Editor (SDE) 

based on AG and SDEs generator (SDEG) are analysed in the context of Software 

Engineering. It is presented one sample of AG application for getting development 

software control integration. 

The concepts of Hyperdocument are exposed in the context of Software 

Engineering. It is presented one sample of Hyperdocument application for getting 

development software referential integration. 

In the tool, three mechanisms with Hiperdocument emphasis are applied 

to get referential integration: a) a mechanism for links establishment between edited 

documents informations; b) a mechanism for links browsing, that allows the links 
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visualization and pursuit; c) a mechanism for establishment and pursuit documents 

reading paths. 

One Eiffel prototype of the tool is presented. 

Some results of the tool experiments are exposed. Future works about 

the research are suggested. 

Key-words: Software Engineering, Hiperdocument, Hipertext, Atributes Grammar, 

CASE. 



1 INTRODUcA 0 

1.1 Mot ivacao 

1.1.1 0 desenvolvimento de software 

A Engenharia de Software estuda as caracteristicas do desenvolvimento, 

manutencio e use de software. 0 seu enfoque principal tern sido aumentar a produ-

tividade na construcio de aplicacoes. alem da busca de uma melhor qualidade nos 

programas construidos [MEI, 89]. 

A baixa produtividade e pouca qualidade se devem, em geral, a complexi-

dade das aplicacoes, demanda crescente de novas aplicacoes e a falta de metodologias 

e ferramentas adequadas para produzir software. 

Muitas metodologias tem sido propostas corn o intuito de aumentar a 

produtividade e a qualidade de software. Como apoio a estas metodologias, ferra-

mentas de desenvolvimento vent sendo construidas, visando uma maior automacio 

do processo de contrucao de programas. 

Em projeto de software, as ferramentas de desenvolvimento manipulam 

diversos tipos de objetos. Estes objetos podem ser classificados como [PRI 87]: 

(1) Documentos: objetos estruturados ou nao estruturados, regidos ou 

nao por uma notacao, para descricao de algum aspecto do sistema alvo; 

(2) Especificaciies: objetos construfdos pelo Engenheiro de Software (ES), 

seguindo algum formalismo como, por exemplo, Diagrama de Fluxo de Dados; 

18 
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(3) Programas: objetos construidos pelo ES, possivelmente corn auxilio 

de ferramentas de apoio, em alguma linguagem de alto nivel; 

(4) C6cligo: produto final do desenvolvimento de urn software, tal como 

comandos de manipulacao de banco de dados e ccidigo objeto produzido por compi-

ladores. 

Segundo Melo [MEL 89], o processo de desenvolvimento de software en-

volve uma continua producao (de objetos) e transformacao de notagoes (de urn ob-

jeto para outro), partindo-se da especificacao de requisitos ate a producao de ccidigo 

executivel. Estas producOes e transformacoes (em ambientes automatizados) sao 

suportadas por ferramentas. 

Uma caracteristica fundamental neste processo, citado por Melo, e a in-

tegracio das ferramentas de uma metodologia. Esta integracio deve, segundo Garg 

[GAR 89], ocorrer em dois sentidos: (1) pela coordenacio da utilizagio de ferramen-

tas (tanto de producao como de transformacio de objetos), de acordo corn a meto-

dologia de desenolvimento em uso: e (2) pelo relacionamento entre as informagOes 

contidas nos objetos gerados pelas ferramentas. 

0 que normalmente ocorre coin as ferramentas e o isolamento ou inde-

pendencia umas das outran. Este fato dificulta a sua integracio nos dois sentidos 

citados por Garg. 

Esta dificuldade sugere, portanto, a necessidade de urn instrumento que 

favoreca a integracio entre as ferramentas. 

1.1.2 A integracao de ferramentas 

Oferecer suporte automatico para a coordenacio do processo de desen-

volvimento de software, segundo Garg, requer a integracio entre: (1) os produtos 

gerados e utilizados durante o desenvolvimento, (2) os processos executados nas 
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geraciies e utilizacoes dos produtos (ciclo de desenvolvimento), e (3) as ferramen-

tas responsiveis pelas atividades destes processos. Estes aspectos derivam de urn 

esquema mais generic° chamado de "Web of Computing" desenvolvido por Kling e 

Scacchi [KLI 88]. Garg, modela o "Web of Computing" como mostrado na figura 

1.1. 

Figura 1.1: Modelo de Garg para o "Web of Computing". 

Segundo Garg, os sistemas de coordenacio de desenvolvimento, em geral, 

apresentam a deficiencia de suprir apenas parte do esquema "Web of Computing", 

nao podendo atender certas situac5es. Por exemplo, considerando-se o uso de cro-

nograma de atividades ou urn diagrama de PERT, pode-se definir as ctapas de um 

ciclo de desenvolvimento. No entanto, nao se pode diretamente associar os docu-

mentos produzidos e utilizados nas etapas. Isto reflete situacoes onde o tratamento 

de apenas urn aspecto do "Web of Computing", necessariamente, negligencia o efeito 

que os outros aspectos poderiam ter sobre a situacao. 

Para Price [PRI 91], a integracao do ambiente de desenvolvimento ocorre 

em 4 (quatro) nfveis: 

(1) Semantic°, atraves da definicao de regras semanticas globais do ciclo 

de desenvolvimento, ou pelo uso de dicionario de dados ativo; 
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(2) Transformational, estabelecendo regras de transformacao entre duas 

ou mais notacoes; 

(3) Referential, por relacionamentos estabelecidos (automaticamente ou 

pelo usuario) entre os componentes gerados nas diversas fases do ciclo de desenvol-

vimento; e 

(4) De controle, pelo use de mecanismos de gerencia de utilizacao das 

ferramentas de apoio as fases do ciclo de desenvolvimento. 

Seguindo esta linha, o esquema proposto pelo presente trabalho, bus-

cando a integracio a nivel referential e de controle, modela os aspectos do "Web of 

Computing" conforme a figura 1.2: 

(1) Os produtos sao parte constituinte de urn hiperdocumento; 

(2) As ferramentas sao instanciadas por Editores Dirigidos por Sintaxe 

(EDSs) para notacoes especificas, Verificadores de Integridade. Programas "Ad 

Hoc", etc. 

(3) Urn ciclo de desenvolvimento e modelado por ulna Gramatica de Atri-

butos (GA). 

1.2 Objetivos 

0 presente trabalho faz parte do projeto AMADEUS (Ambientes e Me-

todologias Adaptaveis de Desenvolvimento Unificado de Software) do CPGCC 

[PRI 91a] e pretende explorar a integracio de ferramentas de apoio no processo 

de desenvolvimento de software. Para tanto, e proposta uma especificacao de urn 

Sistema de Gerenciamento de Hiperdocumentos (SGH) para Ambientes de Desen-

volvimento de Software (ADS), corn as funcoes de: 
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EDHORES DE NOTACOES ESPECIF1CAS INSTANCIADOS 
POR GERADORES DE EDITORES DIRIG1DOS POR S1NTAXE 
VERIFICADORES DE INTEGRIDADE PROGRAMAS AD HOC; ETC 

Figura 1.2: Modelo de integragio proposto. 

(1) permitir a efetivacio de conexOes entre os elementos de documentos 

preparados atraves do EDS [FAV 89] [ESP 91] [SIL 90] do projeto AMADEUS, em 

suas diversas notacoes; 

(2) permitir a formulacao de caminhos para a navegacio entre os distintos 

objetos gerados pelo EDS; 

(3) permitir a navegacao livre sobre os documentos do hiperdocumento 

atraves de conexoes e a navegacio baseada em caminhos; 

(4) oferecer um mecanismo para facilitar a localizacao e verificagao de 

contexto do documento em relacio ao hiperdocumento sendo manipulado; e 

(5) coordenar a utilizacao das ferramentas de trabalho do usuario, coin 

base em uma especificacio do ciclo de desenvolvimento, interagindo atraves de uma 

interface que facilite o desenvolvimento e documentacio de software. 
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Como contribuicao especifica, busca-se testar esses aspectos atraves da 

construcao de um prot6tipo para a experimentacio das alternativas de implemen-

tack, do SGH. 

1.3 Plano de Apresentacio 

A figura 1.3 resume a organizacao da dissertacao, refletindo as sucessivas 

etapas da pesquisa. 

lipsalocumentoe 
em ADS 

&stem de Gerenciamerto de 
iiperoducumentas pars ADS 

Defining, de 
Ctiativos 

Dramatics a. 
Atrecital am 
ADS 

Proldipo Fipedlieacq Conchae° 

produtividade 
e Oteadede 
ern Engenhens 
de Software 

CI 	 C2 	 C3 	 CI 
	

CS 
	

CS 	 C7 

Figura 1.3: Plano de Apresentagao da Dissertagio. 

0 capftulo 2 apresenta uma analise das caracteristicas de produtividade 

e qualidade de software em Ambientes de Desenvolvimento de Software. Sao abor-

dados os principais problemas decorrentes da nao consideragio destas dugs carac-

teristicas, os fatores que as influenciam, alem de possiveis solucoes para o aumento 

da produtividade e qualidade de software. 

0 capitulo 3 introduz um conjunto de conceitos relacionados ao use do 

formalismo de Gramitica de Atributos em Ambientes de Desenvolvimento de Soft-

ware. E apresentada uma proposta de utilizack de Gramatica de Atributos para o 

controle de utilizack de ferramentas de desenvolvimento na producao de software. 
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0 capftulo 4 analisa a possibilidade de use de mecanismos de Hiperdocu-

mento como forma de apoio ao desenvolvimento de software. 

O capftulo 5 descreve a funcionalidade e interface corn o usuario do 

protOtipo de uma ferramenta, implementado ern Eiffel. Esta ferramenta auxilia 

a integracao do processo de desenvolvimento de software, corn base nos conceitos 

de Gramatica de Atributos e Hiperdocumento. 0 conceito de Gramatica de Atri-

butos a analisado para possibilitar o controle de ativacao de ferramentas de urn 

ciclo de desenvolvimento. 0 conceito de Hiperdocumento é aplicado para prover a 

inter-conexao de informacoes contidas nos produtos gerados no desenvolvimento de 

software. 

O capitulo 6 contem a modelagem da ferramenta proposta, atraves do 

paradigma de orientacio a objetos. 

O capftulo 7 conclui a dissertagio corn urn sumario das contribuiciies da 

pesquisa, e sugestoes de trabalhos futuros. 

INST 
	

TICA 
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2 0 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
HIPERD 0 CUMENTOS 

2.1 Introducao 

Historicamente, os Engenheiros de Software tern sido os tiltimos a aplicar 

ferrarnentas automatizadas para melhorar a qualidade e produtividade de seu proprio 

traballio. Se os Engenheiros de Software empregassem em seu beneficio prOprio a 

tecnologia por eles utilizada para automatizar as atividades em outras areas, eles 

melhorariam o processo de desenvolvimento e manutencao de sistemas e corn isso, 

aumentariam a produtividade de seu proprio trabalho e a qualidade dos sistemas 

produzidos. Contudo, para que a automacao seja efetiva, ela deve estar presente em 

todas as fases do ciclo de vida dos sistemas, e seus componentes integrados de forma 

hontogenea [MAC 87]. 

Para Fairley [FAI 85] existem outros fatores, alem da pouca automacao, 

que determinam a baixa produtividade e qualidade dos sistemas desenvolvidos. En-

t re ester fatores estao: 

(1) Habilidade individual. Competencia e familiaridade corn a area de 

aplicacao; 

(2) Complexidade do produto; 

(3) Notagoes apropriadas. Esclarecimento e padronizacao dos relaciona-

mentos e interacoes dos componentes dos sistemas; 

(4) Abordagem sistematica. Uso de metodos e tecnicas formais no desen-

volvimento de software; 
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(5) Nivel de tecnologia. Estabilidade e disponibilidade do ambiente corn-

putacional; 

(6) Nivel de confiabilidade; 

(7) Facilidades e recursos. Equipamentos eficientes e instalacoes de tra-

balho adequadas; 

(8) Treinamento adequado; 

(9) Habilidade de gerencia. Comando de trabalho e solucao de problemas; 

(10) Entendimento do problema; 

(11) Tempo disponivel; e 

A preocupacao corn a produtividade e qualidade de sistemas e devido ao 

crescimento tanto na demanda como no custo de desenvolvimento e manutencao de 

software [NIEL 89]. Em 1973, Boehm [BOE 81] projetou os custos de software para 

1985 em mais de 90% do custo total dos sistemas (envolvendo hardware e software). 

Os custos de hardware cairam rapidamente, enquanto que os custos corn pessoal 

para desenvolvimento e manutencao de software cresceram. A projecao tornou-se 

real i d ade. 

Hoje, a ripida marcha corn que as inova95es de hardware sac, anunciadas, 

ultrapassa a capacidade da tecnologia de desenvolvimento de software. Quando do 

lancamento do Intel 80286, por exemplo, os sistemas operacionais existentes para os 

IBM PCs (tais como MS-DOS e Xenix) nao tinham meios de utilizar todas as suas 

capacidades. Toda uma geracio de processadores surgiu e esti sendo substituida 

sem o necessirio grau de suporte de software. 

Por outro lado, a habilidade de desenvolver sistemas para suprir novas 

necessidades esti perdendo terreno para a atividade de manutencao de software. 
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As estimativas tem mostrado que os custos corn manutencao sac) consideraveis em 

relacao aos custos corn desenvolvimento. 

Corn isto, as organizacoes estio reconhecendo como a crise de software 

as afeta. Mais do que nunca, estas organizacoes estao buscando solucoes para incre-

mentar a produtividade das suas equipes de desenvolvimento e assegurar a qualidade 

dos sistemas produzidos. 

2.2 Possiveis Solucoes 

Boehm [BOE 87) sugeriu urn conjunto de alternativas para se alcancar 

urn aumento na produtividade e qualidade de software. Este conjunto fornece as 

seguintes opcoes: 

(1) Obter o melhor das pessoas. Atraves de uma selecio adequada, mo-

tivacao e gerenciamento dos profissionais envolvidos, pode-se diminuir o tempo de 

desenvolvimento e aumentar a qualidade do software desenvolvido. 

(2) Tornar os passos mais eficientes. A utilizacao de ferramentas auto-

matizadas torna o processo de desenvolvimento mais rapido e eficiente. 

(3) Queimar etapas. A eliminacio total ou partial de tarefas (etapas 

do desenvolvimento) corn o uso de ferramentas automatizadas de edicao ou trans-

formack, aumenta consideravelmente a produtividade. 

(4) Eliminar a necessidade de refazer componentes. A produtividade 

pode ser aumentada pela reducao do tempo gasto corn ajustes em tarefas ja. con-

cluidas, corn o uso de ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering) e 

KBSA (Knowledge-Based Software Assistants), tecnicas e linguagens corn conceitos 

de orientagao a objetos, etc. 
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(5) Simplificar a construcao de produtos. Atraves da prototipacao rapida, 

da utilizacao de componentes ja desenvolvidos e do use de geradores de aplicacio, 

pode-se simplificar a construcao de produtos e, por conseqiiencia, diminuir o tempo 

de desenvolvimento. 

Martin [MAR 91] apresenta uma lista de medidas para aumentar a pro-

dutividade e qualidade no desenvolvimento de software: 

(1) Usar ferramentas de projeto mais poderosas e automatizadas; 

(2) Usar ferramentas de projeto que detectem possiveis erros e incon-

sistencias do projeto; 

(3) Usar urn gerador de programas integrado a ferramenta de projeto; 

(4) Usar ferramentas que tornem o ciclo de projetar, gerar, testar, modi-

ficar, gerar, testar o mais rapid° possivel; 

(5) Confeccionar projetos dentro de uma estrutura pre-determinada de 

pianos, modelos de dados e modelos de processos; 

(6) Usar modelos de dados normalizados corretamente; 

(7) Usar a prototipagem rapida; 

(8) Criar a documentacao automaticamente; 

(9) Criar programas de banco de dados automaticamente; 

(10) Utilizar telas, dialogos e componentes aplicativos padronizados; 

(11) Reutilizar projetos e programas; 

(12) Usar a modelagem de dados e a modelagem de processos a nivel de 

empresa para identificar os mOdulos reaproveitiveis; 
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(13) Fazer use de grupos iterativos de planejamento das necessidades e 

projeto corn ferramentas automatizadas e a participacio intensa; 

(14) Usar pacotes aplicativos quando for apropriado; 

(15) Dividir sistemas grandes em partes autenomas que possam ser de-

senvolvidas por pequenos grupos; 

(16) Usar tecnicas de verificacao automatizada da consistencia para divi-

dir sistemas grandes em pequenas partes independentes, nas quais a interface entre 

as partes seja rigorosamente definida; 

(17) Assegurar que os analistas de desenvolvimento recebam urn treina-

mento completo e adquiram pratica corn as ferramentas. 

(18) Medir a produtividade dos analistas de desenvolvimento e colocar os 

de melhor desempenho nos sub-sistemas mais urgentes; 

(19) Motivar intensamente os analistas de desenvolvimento e oferecer re-

compensas pela produt ividade Ala; 

(20) Evitar a subst it ilicao de analistas de desenvolvimento; 

(21) Usar urn ciclo de vida de desenvolvimento projetado para tirar o 

maximo proveito das ferramentas escolhidas; e 

(22) Garantir a consistencia da metodologia utilizada atraves de ferra-

mentas automatizadas. 

Ern todos os conjuntos de alternativas para o aumento da produtividade e 

qualidade de software, sugeridos pelos autores citados, existe urn ponto em comum: 

a utilizacao de ferramentas automatizadas. Para Martin [MAR 91] a Engenharia 

de Software pode atingir o seu objetivo principal de aumento da produtividade e 
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qualidade de software de varias maneiras, contudo a mais importante delas e o uso 

de ferramentas automatizadas. 

2.2.1 A solucao CASE ("Computer-Aided Software Engineering") 

A necessidade de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de 

software, entre outros, induziu, no final da decada de 70, o surgimento de metodos 

semi-formais para o desenvolvimento de software. A analise estruturada, por exem-

plo, introduzida por DeMarco [DEM 78], permite que o analista desenvolva uma 

descricao sistematica dos aspectos ldgicos (funcionais) e fIsicos (de implementacao) 

do sistema de informacoes, atraves do uso de Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs) 

e da definicao dos dados. 

A introducao destes metodos foi acompanhada de grande entusiasmo, 

porem a sua caracteristica manual limitou o seu uso mais amplo. Yourdon [YOU 74], 

um dos autores da analise estruturada. afirma que a recusa em utilizar metodos 

formais se deve a difIcil tarefa de manter modelos formals. Uma solucao possivel 

para isto, segundo Yourdon. e a emergente aplicacio de sistemas CASE, corn o 

objetivo de automacao do processo de desenvolvimento de software. 

Sistema CASE e um macro-sistema que prove assistencia automatica as 

fases do ciclo de desenvolvimento de sistemas, fornecendo suporte automatizado 

para a utilizacio de varios metodos, procedimentos e ferramentas da Engenharia de 

Software [CAS 85]. Alem disto, urn sistema CASE integra os sub-produtos gerados 

no processo de desenvolvimento, consistindo automaticamente o trabalho dos Enge-

nheiro de Software e mantendo a integridade dos produtos desenvolvidos [WHA 87]. 

Os beneficios oferecidos pela filosofia CASE sao os seguintes [MCC 89]: 

(1) Praticidade no uso de tecnicas estruturadas; 

(2) Sustentacao para a Engenharia de Software e de Informacao; 
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(3) Aumento na qualidade de software atraves de verificacOes ("checking") 

automaticas; 

(4) Prototipacao facilitada; 

(5) Simplificacao no processo de manutencao de sistemas; 

(6) Reducao de tempo no processo de desenvolvimento; 

(7) Encorajamento ao desenvolvimento incremental; e 

(8) Possibilidade de reutilizacao de software. 

Urn ambiente CASE deve oferecer ao analista de desenvolvimento facili-

dades de [CHI 88]: 

(1) Elaboracao e desenho de diagramas estruturados do sistema: 

(2) Descricao e definicao de funcOes e dados; 

(3) Identificacao e estabelecimento de relacionamentos entre os compo-

nentes do sistema; e 

(4) Colocacao de anotacOes para auxiliar no gerenciamento do projeto. 

Para McClure [MCC 89] as caracterlsticas necessarias a um sistema 

CASE devem ser: 

(1) Interface grafica para producao de diagramas estruturados; 

(2) Deposit° de dados para armazenar e gerenciar todas as informacOes 

do processo de desenvolvimento; 

(3) Conjunto de ferramentas fortemente integradas compartilhando uma 

interface comum; 
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(4) Ferramentas para atender a cada uma das fases do ciclo de desenvol- 

(5) Ferramentas de prototipacao; 

(6) Geracao automatica de codigo; e 

(7) Suporte a metodologia de desenvolvimento corn verificacOes sintaticas 

e semanticas inseridas nas ferramentas. 

Para Yourdon [YOU 90], o ambiente CASE deve oferecer os seguintes 

recursos para que a sua utilizacao seja significativa no desenvolviento de urn sistema 

complexo: 

(1) Suporte grafico para mtiltiplos tipos de modelos; 

(2) Recursos de verificacao de erros para garantir a correcao dos modelos; 

(3) Referencias-cruzadas dos diferentes modelos; e 

(4) Suporte adicional de engenharia de software. 

Varias sao as propostas de implementacao de ambientes CASE que ofe-

recem os beneficios descritos pelos autores citados. Os varios ambientes CASE 

implementados, necessariamente, aplicam diferentes conceitos para a obtencio dos 

referidos beneficios. Contudo, o interesse do presente trabalho se restringe aos am-

bientes que utilizam dois conceitos em especial, quais sejam: hiperdocumentos e 

gramaticas de atributos (GAs). 

2.2.2 CASE corn o enfoque de hiperdocumentos: o estado da arte 

Existe uma quantidade significativa de projetos em andamento corn o 

objetivo de suportar o processo de desenvolvimento de software, em todas ou parte 
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de suas fases, utilizando o enfoque de hiperdocumentos. Na sua maioria, os projetos 

sao bem recentes, nao havendo referencia na literatura consultada de algum produto 

comercial disponivel para tal fim. Contudo, alguns projetos se destacam por serem 

constantemente referenciados na literatura. Estes projetos sao aqui salientados. 

2.2.2.1 Ishys 

0 Ishys ("Intelligent Software Hypertext System") [GAR 89] e um sis-

tema de hiperdocumentos que facilita a integracao e gerencia das informacoes por-

duzidas e utilizadas nos ciclos de vida de projetos de software. Ele foi desenvolvido 

para ser usado no "System Factory", urn laboraterio experimental criado na Uni-

versity of Southern California para estudar o desenvolvimento, use e manutencao de 

sistemas de larga escala. 

A interface do Ishys e voltada para urn sistema de armazenamento de 

informacoes baseado no conceito de hiperdocumentos e para urn processador estru-

turado de documentacao. No Ishys, um hiperdocumento que contem as informacoes 

de urn software e construido atraves de urn ciclo de desenvolvimento de oito fases: 

especificacao de requisitos, especificacao funcional, especificacao estrutural, especi-

ficcao de detalhes de projeto, geracao de cedigo objeto, teste e controle de qualidade, 

geracao do manual de usuario e geracio do guia de manutencao do sistema. 

As caracteristicas principais do Ishys incluem a integracao de documentos 

de vg,rios projetos, facilidades de pesquisa das informacoes de documentos de urn 

software armazenadas em hiperdocumento, suporte ao desenvolvimento paralelo de 

documentos, interface corn varias ferramentas de engenharia de software, facilidades 

de reutilizacao de documentos, entre outras. 



2.2.2.2 Design Journal 

0 Design Journal [CON 88] e urn projeto desenvolvido por Jeff Conklin 

e Michael L. Begeman na MCC. Seu objetivo principal e o suporte a equipe de 

projeto de sistemas nos aspectos relativos as discussoes e decisoes de projeto, corn a 

intermediacao de computador. Urn protOtipo do Design Journal, chamado de gIBIS, 

foi construido para avaliar os problemas relacionados a tais aspectos. 

0 gIBIS e baseado em urn modelo de organizacao de deliberacoes chamado 

de "Issue Based Information Systems" - IBIS, desenvolvido por Horst Hittel (citado 

em [CON 88]). 0 metodo IBIS enfoca a discussio de questoes chaves na definicao 

de problemas. Cada questao ("Issue") pode ter muitos posicoes ("positions"). Uma 

posicao e uma exposicao ou depoimento que resolve a questao. Normalmente, as 

posicOes sao mutuamente exclusivas, mas o metodo nao exige isto. Cada posicao de 

uma questao, por sua vez, pode ter urn ou mais argumentos ("arguments"), os quais 

sustentam ou opoem-se a posicao. Assim, uma questao e a raiz de uma arvore, onde 

os Mhos do nodo questao sao posicOes e os filhos dos nodos posicoes sao argumentos. 

Como inecanismo de escape ou alternativa, o IBIS apresenta urn quarto tipo de nodo 

que eo tip() outgo (`other"), o qual pode conter qualquer informacao que nao seja 

uma questao. ulna posicao ou urn argumento. 

Os tipos de ligacoes possfveis entre os nodos do IBIS sao nove: "responde 

a", "sustenta", "opoe-se a", "generaliza", "especializa", "questiona", "recoloca", "é 

sugerido por", ou "outro". Desta forma, uma posicao, por exemplo, "responde a" 

uma questao. Urn argumento "sustenta" ou "opiie-se a" uma posicao. Uma questao 

"generaliza" ou "especializa", "questiona", "é sugerida por" ou "recoloca" outra 

questao. 0 tipo de ligacao "outro" tern a finalidade especial de conectar urn nodo 

do tipo outro a qualquer tipo de nodo. 

No gIBIS, as informacoes sao armazenadas em uma estutura de hiperdo-

cumentos, na qual os nodos podem ter urn do quatro tipos basicos do modelo IBIS, 

e as ligacoes podem ter urn dos nove tipos basicos do modelo IBIS. As informacoes 

34 
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armazenadas podem ser manipuladas atraves de uma interface dividida em quatro 

janelas corn funcoes distintas. A primeira contem urn "browser" grafico que apre-

senta urn resumo dos nodos e ligacoes dos hiperdocumentos. A segunda contem urn 

indite estruturado de nodos. Urn painel de controle, onde sao lancados os comandos, 

constitui a terceira janela. Por fim, a quarta janela e a area de manipulacao das 

informacoes de nodos. 

2.2.2.3 Context 

0 Context [GAR 89] foi desenvolvido para a preparacao e controle de 

documentacio do tipo manuais "on-line". Os documentos no Context sao orga-

nizados em arvore. Cada nodo da arvore corresponde a uma tela de exibicao de 

informacoes. Este sistema oferece algumas facilidades de pesquisa de informacoes 

contidas na arvore, tais como menus de nodos da arvore ou funcoes de navegacio 

("up", "down", "next" e "prior"). 

Urn mecanismo de indexacao e oferecido no Context, no qual o autor de 

urn manual pode indicar os termos do indite. Outro mecanismo oferecido e uma pilha 

de nodo visitados, de tal forma que o usuario pode retornar para qualquer ponto 

anteriormente visitado. 0 Context contem ainda urn mecanismo de impressao de 

manuais. 

2.2.2.4 Acqua 

0 sistema Acqua [MEI 91], sucessor do sistema H [MEI 89], esti, sendo 

desenvolvido pelo Grupo de Linguagens e Engenharia de Software do Departamento 

de Informatica da UFPE. A proposta deste pojeto e de urn sistema gerenciador de 

objetos para sistemas de hiperdocumentos. 
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0 modelo de Dados do Acqua, chamado de H20, e baseado em uma 

estrutura hierarquica corn os seguintes elementos basicos: biblioteca, estante, do-

cumento, no e versa° do nO. 0 nOs podem ser texto comum, cOdigo Smalltalk ou 

graficos. Os documentos sao conjuntos de nOs estruturados em uma rede que e urn 

grafo orientado, podendo ser simples ou com versa°. 

As principais caracterfstica do Acqua incluem a possibilidade de efe-

tivacao de referencias entre nOs, estabelecimento de visOes para um documento, 

correio eletrOnico, sessOes de usuarios, estabelecimento de grupos de trabalho, cami-

nhos de navegacao, entre outras. 

2.2.2.5 Neptune 

0 Neptune [DEL 86], desenvolvido pela Tektronix Laboratories, foi im-

plementado sobre urn servidor de transacOes chamado de "Hypertext Abstract Ma-

chine" - HAM. 0 HAM apresenta urn modelo generic° de hiperdocumentos que 

prove mecanismos de armazenamento e recuperacao de nodos de informacao e suas 

interligacoes. 0 HAM permite o acesso distribuido sobre uma rede de computadores, 

corn sincronizacao de acesso multi-usuario e corn recuperacao de falhas. 

As caracteristicas funcionais do Neptune sao ulna extensao da funcionali-

dade oferecida pelo HAM. 0 HAM define operacOes de criacao. modificacao e acesso 

a nodos e suas ligacOes; mantem urn historic° completo das versOes dos hiperdo-

cumentos e permite rapid° acesso a qualquer uma das versoes; alem de nao fazer 

restricOes quanto ao contend° dos nodos de informacao. 

A interface do Neptune e composta de janelas, chamadas de "browsers", 

onde sao visualizados e editados os hiperdocumentos e seus nodos. Existem tres 

tipos basicos de "browsers": o "browser" de grafos, que exibe uma visao resumida de 

sub-grafos de nodos e ligacoes de urn hiperdocumento; o "browser" de documentos, 
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que suporta a navegacao sobre a estrutura hierarquica de hiperdocumentos; e o 

"browser" de nodos, que permite a visao de nodos de informaca,o individualmente. 

O Neptune nao utiliza a tipificacao de nodos ou ligacoes, contudo permite 

a definicao de atributos para ambos. 

2.2.2.6 Grif 

O Grif [BUT 91], desenvolvido no Laboratoire de Genie Informatique de 

Grenoble, e urn software para a edicao e gerenciamento de documentos estruturados, 

que oferece alguns mecanismos corn o conceito de hiperdocumentos. 

Este sistema, alem das caracterfsticas convencionais de editores, apre-

senta algumas caracterfsticas especiais para a estruturacao de documentos. Entre 

estas caracterfsiticas especiais esta a formacao de classes de documentos. Cada classe 

de documento e definida por uma estrutura logica chamada de esquema de estrutura 

da ciassc. Na edicao de urn documento, o sistema guia o usuario e controla as suas 

operacoes, mantendo a consistencia do documento editado corn base no esquema de 

estrutura da classe em uso. 

O Grif trabalha corn urn conjunto de classes pre-definidas. Contudo, 

o usuario tern a flexibilidade de definir as suas prOprias classes de documentos. A 

definicao de novas classes e feita atraves de duas linguagens de definicao: a linguagem 

P, para a definicao do formato de apresentacao, e a linguagem S, para a definicao 

da estrutura logica da classe. 

Cada classe, por sua vez, e definida por um conjunto de elementos meno-

res. Estes elementos podem ser do tipo base (cadeias de caracteres, formas graficas, 

imagens ou sfrnbolos matematicos) ou do tipo construidos (composicoes de elemen-

tos base ou construfdos). Os elementos base sao pre-definidos, enquanto que os 

elementos contruidos sao definidos pelo usuario, atraves da utilizacio de operadores 

de contrucao oferecidos pelo Grif. 
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Os conceitos de hiperdocumento do Grif sao implementados por urn tipo 

especial de elemento chamado "link" que faz a ligacao bidirecional entre dois ou-

tros elementos. Os elementos do tipo "link" oferecidos pelo Grif sap: referencias 

bibliograficas, referencias ao glossario, referencias a tabela de contend°, lista de 

figuras, referencias cruzadas e documentos de documentos ("folders"). 

2.2.3 CASE corn o enfoque de gramatica de atributos: o estado da 
arte 

0 conceito de gramatica de atributos e utilizado em ambientes de de-

senvolvimento de software (ADS) como formalist -no para a verificacao sintatica e 

semantica de linguagens de especificacao. normalmente embutido em Editores Diri-

gidos por Sintaxe (EDS) [FAV 89]. Contudo. no ponto de interesse deste trabalho 

referente a GAs, qual seja: o use de GA como mecanismo de gerencia de utilizacao 

das ferramentas de apoio as fases do ciclo de desenvolvimento de software, nao exis-

tem experiencias anteriormente registradas. 

2.3 0 pro jeto AMADEUS 

0 projeto AMADEUS [PRI 91a] busca implementar urn ambiente que 

ofereca as seguintes facilidades: 

(1) Urn sistema de gerencia de exibicao e edicao de informacoes, que es-

tabeleca a seqfiencia de utilizacao das ferramentas, oriente e encaminhe o usuirio no 

processo de desenvolvimento de software, e integre os diversos documentos gerados 

nas fases do desenvolvimento [PER 90]; 
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(2) Editores diagramaticos e textuais dirigidos por sintaxe que facilitem 

o desenho e edicao iterativa de diagramas e textos em diversas notagoes [FAV 89] 

[ESP 91] [SIL 90]; 

(3) Um sistema de gerencia de banco de dados que armazene os docu-

mentos gerados [MRA 91]; 

(4) Um dicionario de dados ativo que integre semanticamente e verifique 

a integridade dos dados contidos nos documentos gerados [MRA 91]; 

(5) Analisadores de projeto que validem a correcio dos sub-produtos ge-

rados no processo de desenvolvimento; e 

(6) Mecanismos de gerenciamento de hiperdocumentos que permitain o 

estabelecimento de relacionamentos entre os dados contidos nos diversos documentos 

gerados. 

A figura 2.1 mostra urn esquema funcional do projeto AMADEUS. 

Figura 2.1: Esquema funcional do projeto AMADEUS. 

Este ambiente, segundo Price [PRI 91], facilita os quatro niveis de in-

tegracio no processo de desenvolvimento de software, por ele sugeridos (vide item 
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1.1.2). 0 sistema de gerenciamento de exibicao e edicao de informacoes proporciona 

a integracao de controle, os EDSs permitem a integracao semantica e transforma-

tional, o dicionario de dados ativo prove a integracio semantica e o sistema de 

gerencia de banco de dados e os mecanismos de gerenciamento de hiperdocumentos 

promovem a integracao  referencial. 

2.3.1 0 SGH 

No projeto AMADEUS, os conceitos de gramatica de atributos e hiperdo-

cumentos foram explorados em uma Unica ferramenta para a obtencao da integracao 

de controle e a integracao referencial no processo de desenvolvimento de software. 

Esta ferramenta foi denominada Sistema de Gerenciamento de iliperdocumentos 

(SGH). 

Em outras palavras, o SGH (descrito no presente t raballio) experimentou 

em urn tinico ambiente CASE o suporte a gerencia de utilizacao das ferramentas de 

apoio as fases de desenvolvimento, e ao estabelecimento de relacionamentos entre os 

componentes gerados nas diversas fases do ciclo de desenvolvimento. Este suporte 

foi implementado corn base nos conceitos de GA e hiperdocumentos. 

As caracteristicas de funcionalidade e interface, e a especificacao do SGH 

sao apresentadas nos capitulos 5 e 6 respectivamente. 0 conceitos de gramatica de 

atributos e hiperdocumentos, que deram subsidio a definicao do SGH, sao analisados 

nos capitulos 3 e 4 respectivamente. 
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3 GRAMATICA DE ATRIBUTOS EM 
AMBIENTES PARA 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

3.1 Introducao 

Dentro do projeto AMADEUS [PRI 91a], encontra-se em desenvolvi-

mento urn Gerador de Editores Dirigidos por Sintaxe (GEDS) [FAV 89] [ESP 89]. 

Urn Gerador de Editores a urn mecanismo que toma como entrada descricoes de 

linguagens, gerando Editores Dirigidos por Sintaxe (EDS) correspondentes. A me-

talinguagem de especificacao utilizada no projeto para a descricao das linguagens 

a LDE [PRI 87] [FRA 89]. 

A LDE envolve a definicao sintatica e semantica estatica de uma lingua-

gem alvo, e baseia-se no formalismo de gramatica de atributos (GA) [ESP 89]. 

Uma GA [KNU 68] e uma gramitica livre de contexto (GLC) estendida 

pela associacao de atributos aos simbolos gramaticais e regras (equacoes) semanticas 

que determinam o valor destes atributos. Cada atributo representa um valor asso-

ciado a um simbolo na arvore de reconhecimento da gramitica [ESP 89] [FAV 89]. 

0 trabalho desenvolvido por Favero [FAV 89] "apresenta uma abordagem 

para a construcao de editores para linguagens diagramaticas como as usadas na 

Engenharia de Software (por exemplo Diagrama de Fluxo de Dados e Diagrama de 

Nassi-Shneiderman). Esta nova abordagem tern por base a construcao do editor a 

partir da descricao da linguagem diagramatica no formalismo chamado gramatica de 

atributos, que a usado na construcao de reconhecedores e editores para linguagens 

textuais. Uma gramatica de atributos estende uma gramatica livre de contexto corn 

equagoes semanticas. Assim, a linguagem a descrita tanto a nivel sintatico (livre 

de contexto) como a semantica estatica (sensivel ao contexto). 0 nivel sintatico 
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compreende os aspectos relacionados com a estrutura da linguagem, estrutura de 

grafos (nodos e arcos) ou de arvore. 0 nivel de semantica estatica compreende todos 

os aspectos que nao podem ser especificados na sintaxe; por exemplo, as verificacoes 

que se fazem sobre as informacOes das tabelas de simbolos (nomes nao declarados, 

nomes duplicados, etc.)". 

Neste capitulo sao aborados alguns conceitos basicos de linguagens for-

mais, GEDS e EDS, alem da aplicacio de GAs para obtencao de integracao de 

controle em ambientes de desenvolvimento de software. 

3.2 Conceitos de Linguagens Formais 

3.2.1 Gramatica livre de contexto 

As gramaticas livres de contexto (GLC) permitem a definicao da sintaxe 

de linguagens, atraves de uma serie de producoes estabelecidas a partir de urn con-

junto de simbolos terminais e nao terminais. Trata-se do conceito geral de gramatica, 

corn uma restricao quanto a forma de suas producoes, qual seja: A -> p, onde A e 

uma variavel, e p uma palavra de simbolos variaveis (nao terminais) ou terminais 

[PRI 92]. 

0 termo livre de contexto e devido ao fato de que a GLC representa a 

classe mais geral das linguagens corn producoes da forma: A -> p. Assim, a variavel 

A deriva p sem a necessidade (livre) de analisar os simbolos que a antecedem ou 

sucedem (contexto) [PRI 92]. 

A figura 3.1 apresenta urn exemplo de GLC, que descreve uma linguagem 

de expressoes corn o operador de adicao (+), adaptado de [REP 87]. Esta GLC e 

composta pelos simbolos terminais: e !INTEGER (valor inteiro); os simbolos nao 

terminais: Exp e Gr; e o simbolo initial Gr. 

rc.P.k 
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Or --> Exp 
Exp --> Exp "+" Exp 
Exp --> !INTEGER 

Figura 3.1: GLC para a. linguagem de expressoes de adicao. 

Em outras palavras, esta gramitica gera express6es de soma de ntimeros 

interios. Como exemplos de expressoes vilidas para a linguagem gerada, tern-se: "4 

+ 2", "6 + 3 + 2", "5 + 10 + 2 + 9r , etc. 

3.2.2 Arvore sintatica 

0 caminho de derivacio percorrido em uma GLC para o reconhecimento 

de uma sentenca, frequentemente, a representado em forma de irvore, tendo o 

simbolo inicial como a raiz e terminando em folhas de simbolos terminais. Esta 

irvore a denominada irvore de derivacio ou irvore sintitica (AS). 

Uma arvore sintitica a uma representacio grifica para uma derivacio em 

uma GLC. Atraves de uma AS pode-se representar explicitamente a hierarquia que 

esti implicita na linguagem descrita pela GLC [PRI 92]. 

As caracteristicas bisicas de uma AS sic): 

(1) As suas folhas (pontas) representam os simbolos lexicos da sentenca; 

(2) A raiz da irvore corresponde ao sfmbolo inicial da GLC; e 

(3) Cada nodo interno da AS ester associado a urn simbolo nap terminal 

da GLC, e pode ser visto como uma sub-irvore. 

A figura 3.2 mostra a AS gerada no reconhecimento da expressio "4 + 

2", corn base na GLC da figura 3.1. A AS apresentada e representada por nodos 

binirios [FAV 89]. 
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Aho [AHO 86] introduziu o conceito de arvore sintatica abstrata (ASA) 

como uma extensao de arvores sintaticas. Uma ASA tern a mesma estrutura da AS, 

corn a diferenca de que em uma ASA os detalhes como pontuacao, palavras reser-

vadas e derivacoes intermediarias de producoes, nao sax) representados na arvore. 

Estes detalhes (cosmeticos) sao buscados nas producoes. 

Gr 

xp 

!INTEGER 	 !INTEGER 

Figura 3.2: Representacio da AS para a expressio "4 + 2". 

3.2.3 Gramatica de atributos 

0 formalismo de gramatica de atributos (GA) [IKIVU 68] foi idealizado 

como forma de definir semantica de linguagens. alem da sintaxe. Uma GA consiste 

de uma GLC, que expressa a sintaxe da linguagem, estendida por um conjunto 

de equagoes semanticas associadas as producoes da gramatica, que expressam a 

semantica estatica da linguagem. 

Em uma GA, podem ser associados um ou mais atributos a cada simbolo 

da gramitica. 0 valor de um atributo, referente a urn nodo da AS, e definido por 

uma equacio semantica associada a, producao que gerou o nodo. Se o valor do 

atributo de urn nodo e obtido a partir de valores de atributos de seus nodos filhos, 

este atributo e dito sintetizado. Por outro lado, se o valor do atributo de um nodo 

obtido a partir de valores de atributos do nodo pai eou de seus nodos irmaos, este 

atributo e dito herdado. 
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A definicao de uma GA e feita atraves de uma meta-linguagem de es-

pecificacao. No projeto AMADEUS, a meta-linguagem de especificagio utilizada 

a LDE [ESP 89]. A LDE consiste inicialmente da definicao da GLC da linguagem 

(ex. figura 3.1). A esta GLC e agregada a declaracao dos atributos e as equacoes 

semanticas associadas as producoes da gramitica (ex. figura 3.3). Por fim, quando 

existirem, sao definidas as fung5es utilizadas nas equacoes semanticas, e esta de-

finicao e anexada a especificacao em LDE [FAV 89]. 

%Significado dos idenfificadores: 
Gr 	: gramatica 
Exp 	: expressao 
!INTEGER : numero inteiro (terminal) 

Obs.: o simbolo ExpN significa a N-esima ocorrencia 
de Exp na producao % 

{ syn INT value : Exp, Gr; 
ext INT value : !INTEGER; 

1.0 :: Gr --> Exp 
{ Gr.value := Exp.value; ) 

2.0 :: Exp --> Exp + Exp 
{ Ex pt value := Exp2.value + Exp3.value; ) 

3.0 :: Exp --> !INTEGER 
Exp.value := !INTEGER.value; 

Figura 3.3: GA para a linguagem de express6es de adigio. 

A definicao das funcoes utilizadas nas equacoes semanticas e feita na 

linguagem de definicao Meta-IV do metodo VDM [FAV 89]. 

No exemplo de GA da figura 3.3 o simbolo terminal !INTEGER, que 

indica um numero inteiro, tern associado a si o atributo value, que define o valor 

do numero inteiro. Aos simbolos nao terminais Exp e Gr ester associado o mesmo 

atributo value, respectivamente, definindo o valor de cada sub-expressao e o valor 

da expressao total analisada. 



3.2.4 Atributos 

Urn atributo de GA representa urn valor semantic° (inteiro, real, string, 

logic° ou tipo definido pelo usuario) associado a urn simbolo da GLC, podendo ser 

sintetizado ou herdado. 

Urn atributo sintetizado de urn nodo e aquele cujo valor e computado 

a partir dos valores dos atributos associados aos seus nodos filhos. Urn atributo 

herdado de urn nodo a aquele cujo valor depende dos valores dos atributos do seu 

nodo pai eou nodos irmaos. 0 exemplo da figura 3.3 contem urn atributo sintetizado 

(value) relacionado aos sfrnbolos Gr e Exp. 

A LDE inclui uma extensio a GA pura, que sac, as classes de atributos 

local e externo. Estas classes de atributos permitem a entrada e saida de valores do 

fluxo normal de atributos. 

0 atributo local se limita ao escopo de uma equacao servant ica. sendo 

normalmente utilizado para armazenar mensagens de erro. 

0 atributo externo permite a introducao de valores externos ao fluxo de 

atributos da GA. 0 seu valor nao e obtido em funcao do(s) valor(es) de outro(s) 

atributo(s) da GA. Urn exemplo de atributo externo e o atributo valve associado ao 

simbolo terminal !INTEGER (figura 3.3). 

Urn atributo em LDE pertence a uma classe, tern urn tipo definido, urn 

nome e esta associado a urn simbolo da GA. 0 conjunto de definicees de atributos e 

declarado no infcio da especificacao de uma linguagem (figura 3.3). A classe define 

se o atributo e sintetizado (syn), herdado (inh), externo (ext) ou local (local). 0 tipo 

define se o atributo e string (STR), inteiro (INT), lOgico (BOOL), real (REAL) ou 

outro tipo definido para a gramatica. 
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3.2.4.1 Grafo de dependencias 

Na especificacao de uma GA nao existe a definicao da ordem corn que as 

equacoes semanticas devem ser avaliadas. A avaliacao de uma equacao e realizada 

atraves do calculo do valor da expressio do lado direito do sinal de igualdade, e a 

posterior atribuicao deste valor ao atributo a esquerda do sinal de igualdade. Uma 

equacao somente pode ser resolvida caso estejam definidos os valores dos atributos 

do lado direito do sinal de igualdade. Este caracteristica define a ordem de avaliacao 

das equacoes [FAV 89]. 

A dependencia entre os atributos, estabelecida pelas equacoes semanticas, 

pode ser representada atraves de uma grafo, chamado de grafo de dependencia. Este 

grafo possibilita a identificacao da ordem de avaliacao das equacoes semanticas. 

3.3 Especificagao de Linguagens Diagramaticas 
em GA 

A especificacao de ulna linguagem diagramatica em GA tern por objetivo 

possibilitar a geracao de editores a part ir da especificacao da notacao diagramatica. 

A identificacao dos itens de menu (de inclusao e exclusao) e feita a partir da descricao 

da sintaxe da linguagem atraves da G LC correspondente. 0 processamento depen-

dente de contexto e executado a partir das equacoes semanticas da GA [FAV 89]. 

Desta forma, a GA pode ser utilizada para a formatacao de diagramas. 

Esta formatacio pode ser especificada em GA por urn conjunto de regras que definem 

os valores das coordenadas para os simbolos terminais (normalmente arcos e nodos) 

exibidos na tela [FAV 89]. 
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As linguagens diagramiticas, do ponto de vista de sua representacao in-

terna, podem ser classificadas em dois tipos: corn estrutura interna em forma de 
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arvore, nao havendo nodos compartilhados; e corn estrutura interna em forma de 

grafo, corn o compartilhamento de nodos. 

A especificacao de linguagens, normalmente, considera tres niveis: nivel 

lexico, contendo a definindo dos elementos lexicos terminais da descricao sintatica; 

o nivel sintatico, definindo as combinacOes validas dos elementos lexicos; e o nivel 

semantic°, definindo os detalhes da linguagem que nao sao especificaveis de forma 

adequada no nivel sintatico. 

As linguagens diagramaticas corn estrutura interna em forma de arvore 

sao semelhantes as linguagens de programacao. Urn exemplo deste tipo de lingua-

gem e a versao de diagramas de Nassi-Shneiderman apresentada em [HAL 88]. A 

construcao de editores para este tipo de linguagem e baseado na tecnologia utilizada 

para linguagens textuais, ou seja, a sintaxe e descrita por uma GLC e os aspectos 

semanticos por equacoes semanticas de uma GA. 

Para as linguagens corn estrutura interna em forma de grafo a necessaria 

uma extensao na especificacao a nivel sintatico, para que seja possivel a especificacao 

de nodos compartilhados. 

0 formalismo gramatical utiliza, para a descricao de aspectos livres de 

contexto em GLC, regras que podem ser classificadas em cinco tipos [REP 87], quais 

sejam: o tipo selecao, que define urn conjunto finito de alternativas para a formacio 

de urn nodo; o tipo opcional, que expressa a opcionalidade de uma estrutura; o 

tipo lista, que permite a especificacao de uma ou mais ocorrencias de elementos 

agrupados em urn nodo; o tipo agregagio, definindo um nodo como o agrupamento 

de urn conjunto finito de elementos; e o tipo elementar, que define urn item terminal 

da GLC. 

Ern uma linguagem corn estrutura de grafo, todo simbolo grafico corn 

representacao concreta na tela, refere-se a urn tipo elementar, e corresponde a uma 

folha na estrutura de representacao interna. Nestas linguagens, a criacao de urn arco 
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implica no compartilhamento de nodos. Para os nodos compartilhados sao gerados 

nodos de apontamento chamados de donatarios. A representaFao interna de urn 

nodo donatario e tratado como urn ponteiro para o nodo elementar compartilhavel 

que esta sendo referenciado, necessariamente ja, criado. 

Urn exemplo de definicao de notacio por gramatica de atributos especifi-

cada em LDE, e mostrado na figura 3.4, extraido de [FAV 89]. Esta GA especifica a 

notacao de Diagrama de Fluxo de Dados [YOU 90]. A especificacao inicia corn urn 

comentario que descreve o sign ificado dos identificadores da gramatica. A definicao 

das tabelas utilizadas nas equacees semanticas sao apresentadas logo a seguir. Na 

sequencia sao declarados os atributos da GA, bem como os simbolos aos quais estao 

associados. Nesta especificacio existem atributos externos (ext), herdados (inh) e 

sintetizados (syn). Os tipos elementares pre-fixados pelo operador ! representam 

simbolos graficos exibidos na tela. enquanto que os pre-fixados pelo operador ? re-

presentam nodos de apontamento. 

3.4 Gerador de Editores Dirigidos por Sintaxe 

0 Gerador de Editores Dirigidos por Sintaxe (GEDS) [FAV 89] [ESP 89] 

do projeto AMADEUS utiliza o conceito de especificacao de linguagens diagramati-

cas e textuais no formalisino de GA para a geracao de Editores Dirigidos pos Sintaxe 

(EDS). 

Para o GEDS, o conceito de GA foi estendido pela utilizacao de tabelas 

relacionais. Esta extensao se di a nivel de implementacao da Tabela de Simbolos, 

que segue a proposta referida ern [HOR 86] de uma forma alternativa e complementar 

as funcoeslistas para a construcao de Tabelas de simbolos, atraves do use de urn 

sistema de algebra relacional [DAT 81], vinculado ao mecanismo de GA. 
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%Signiticado dos identificadores: 
Dfd 	: diagrama de fluxo de dados 
Sp 	: sub-processo 
tL 	: lista de entidades 
pL 	: lista de processos 
dL 	: lista de depositos de dados 
fL 	: lista de fluxos de dados 
Osp 	: sub-processo opcional 
Node 	: dasse de elementos para apontamento 
P 	: processo (nao terminal) 
F 	: fluxo de dados (nao terminal) 
!Pg 	: processo (terminal 
?Pg 	: ponteiro para terminal processo 
!Tg 	: entidade (terminal) 
?Tg 	: ponteiro para terminal entidade 
!Dg 	: deposito de dados (terminal) 
?Dg 	: ponteiro para terminal deposito de dados 
!Ag 	: fluxo de dados (terminal) 
?Ag 	: ponteiro para terminal fluxo de dados % 

{ table DATAFLOW _( Name : string, 
From : string, TypeFrom : string, 
To : string, TypeTo : string; ); 

table TERMINATOR ( Name : string ); 
table DATASTORE ( Name : string) ; 
table PROCESS ( Name : string ); 

ext STRING Name : !Tg, !Pg, !Dg, F, !Ag; 
ext TpPOINT point : !Tg, P, !Pg, !Dg; 
inh TpPOINT point1, point2 : !AG; 
syn TpPOINT point : Node; 
syn STRING Name, Type : Node; ) 

1.0 :: Dfd --> Sp 
2.0 :: Sp --> !ID tL dL pL fL 
3.0 :: tL 	--> !Tg tL 

{ <!Tg.Name> In TERMINATOR; 
error = CheckName ( !Tg.Name, TERMIANTOR); 

A 

!Dg dL 
{ <!Dg.Name> In DATASTORE; 

error = CheckName ( !Dg.Name, DATASTORE ); 

5.1 :: pL --> A  
6.0 :: fL. 	--> F fL 
6.1 :: fL 	--> 
7.0 :: F --> lAg Node Node 

<F.Name, Node1.Name, NocletType > In DATAFLOW; 
error = CheckName ( !Ag.Name, DATAFLOW); 
!Ag.Pointl = Nodel.Point; 
!Ag.Point2 = Node2.Point; 

8.0 :: Node --> ?Tg 
( Node.Point = ?Tg.Point; 

Node.Name = ?Tg.Name; 
Node.Type = "Terminator; 

8.1 :: Node --> ?Pg 
Node.Point = ?Pg.Point; 
Node.Name = ?Pg.Name; 
Node.Type = "Process";} 

8.2 :: Node --> ?Dg 
( Node.Point = ?Dg.Point; 

Node.Name = ?Dg.Name; 
Node.Type = "Datastore"; ) 

9.0 :: P 	--> !Pg Osp 
{ P.Point = !Pg.Point; } 

10.0 :: Osp --> Sp 
10.1 :: Osp --> A 

Figura 3.4: GA para notagio DFD. 

3.1 :: tL 	--> 
4.0 :: dL --> 

4.1 	dL --> 
5.0 	pL --> 

A 

P pL 
<P.Name> In PROCESS; 
error = CheckName ( P.Name, PROCESS); 
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Nesta proposta, urn documento editado e "representado internamente por 

uma arvore sintatica associada a tabelas relacionais, combinando atributos em tu-

plas de relagOes" [FAV 89]. Desta forma, tuplas sic) relacionadas as producoes da 

gramatica corn o objetivo de armazenar os valores dos atributos visfveis na producao. 

Se a estrutura de uma producao associada a uma tupla e criada, cria-se automatica-

mente a tupla de relacao correspondente. Ao contrario, se a estrutura e removida, 

remove-se tambem a tupla de relagio. 

Esta forma de implementacao da TS tern a vantagem de permitir que urn 

atributo de uma AS possa ser definido em funcio de atributos distantes (nao apenas 

vizinhos) na AS. Esta caracterfstica nao e possivel nos mecanismos puros de GA. 

Duas restricoes foram impostas nas descric5es das producoes para facilitar 

o desenvolvimento de um protOtipo de GEDS no projeto AMADEUS. Sao elas: (1) as 

producoes devem definir uma GLC do tipo LL(1) [AHO 86]; e (2) todas as producoes 

devem ser classificadas em apenas urn dos cinco tipos descritos em [REP 87], ou seja, 

selecao, opcional, lista, agregacao ou elementar. 

0 GEDS tern como componente basic° urn Tradutor da metalinguagem 

LDE, que gera as tabelas para o EDS baseado em tabelas. 

0 tradutor processa a descricao de uma linguagem alvo em LDE e gera 

tabelas para o Editor. 

Uma descricao completa do processo de traducao efetuado pelo GEDS, 

corn detalhes sobre as tabelas geradas no processo de taducao, bem como as carac-

teristicas da LDE, sao apresentadas em [ESP 89]. 

A figura 3.5 mostra a estrutura basica de urn GEDS. 
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Figura 3.5: Estrutura b.isica de urn GEDS. 

3.5 Editor Dirigido por Sintaxe do Projeto 
AMADEUS 

0 editor dirigido por sintaxe (EDS) do projeto AMADEUS a urn editor 

baseado no formalismo de gramatica de atributos, que permite a verificacao da 

sintaxe e semantica estatica de um documento durante a sua edicao. 

No EDS, urn texto ou diagrama a representado como uma arvore de-

corada corn atributos, e pode ser modificado por operacoes que reestruturam a 

arvore de derivagao. Esta reestruturacio afeta diretamente os valores dos atribu-

tos no(s) ponto(s) modificado(s), possivelmente, tornando-os inconsistentes. Uma 

analise incremental a feita para atualizar os valores dos atributos de acordo corn as 

modificacoes [ESP 89]. 

Uma arquitetura generica para o EDS baseado em tabelas envolve urn 

nivel lexico (corn a descricao dos elementos lexicos diagramaticos e textuais), a de-

finicao da sintaxe abstrata, um mecanismo de GA e um sistema de algebra relacional, 

dando suporte para a utilizacao de tabelas associadas a GA. Todas as informacoes 

relacionadas a estes itens sap armazenadas em urn banco de dados global. 

Operacionalmente, o EDS executa duas funcoes principais: a edicao e 

a formatacao de documentos. A representacao interna do documento, na AS, 
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construida a partir de comandos de edicao orientados por menus, contidos no modulo 

de edicao. No caso de linguagens textuais, urn reconhecedor incremental auxilia na 

edicao. A formatacao, por sua vez, e realizada pelo formatador que exibe na tela o 

documento internamente representado pela AS. 

0 mecanismo de GA e o sistema de algebra relacional operam sobre a 

AS a nivel semantic°. 0 banco de dados global di suporte para as funcOes de 

armazenamento e recuperacio das informacOes envolvidas com os componentes do 

editor, sendo o banco de dados urn componente externo ao sistema. 

Uma descricao completa das caracterfsticas de cada um dos cinco corn-

ponentes mencionados para o EDS, e apresentada em [FAV 89]. 

A figura 3.6 apresenta urn exemplo de interface de urn EDS para a notacio 

de Diagrama de Fluxo de Dados (DFD). Este EDS e baseado na GA definida na 

figura 3.4. 

      

DFD Maln2 

       

Node 

      

O 
I 	I 

      

   

    

Edge 

   

    

    

    

    

Figura 3.6: Interface do EDS para a notagdo DFD. 
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3.6 Integracao de Controle por Grarnatica de 

Atributos 

0 formalismo de GA foi analisado e utilizado no projeto AMADEUS 

para a geracao de ferramentas que auxiliam o processo de edicao e formatacao de 

documentos textuais e diagramaticos. Neste trabalho, prop6e-se a utilizacao deste 

formalismo para a obtencao de integracio de controle em ambientes de desenvol-

vimento de software (ADS). 0 conceito de integracao de controle, no contexto de 

ADS, refere-se ao estabelecimento e controle automatizado de uma metodologia de 

desenvolvimento, que defina quais as ferramentas (notacoes) de desenvolvimento de-

vem ser utilizadas e em que momento elas devem ser utilizadas dentro de urn ciclo 

de desenvolvimento. 

Esta proposta parte da suposicao de que urn ciclo de desenvolvimento 

de software pode ser considerado como uma linguagem formal, podendo portanto 

ser descrito por uma meta-linguagem de especificacio. Para considerar um ciclo de 

desenvolvimento como uma linguagem formal e necessario estabelecer-se o seu nivel 

lexico, sintatico e semantic°. 0 nivel lexico de urn ciclo (conjunto de siinbolos termi-

nais) e representado pelo conjunto de notacoes a serem utilizadas pelo ciclo. 0 nivel 

sintatico (GLC) e definido pelo conjunto de combinacoes possiveis das notacoes uti-

lizadas no ciclo, ou seja, o conjunto de possiveis sequencias de utilizacao de notacoes 

no processo de desenvolvimento. Por fim, o nivel semantic° (equacoes semanticas) 

e descrito pelas possiveis relacionamento entre as informacoes (atributos) contidas 

em documentos gerados nas diversas notacoes do ciclo. 

Tomando esta suposicao como verdadeira, pode-se especificar um ciclo 

de desenvolvimento atraves da meta-linguagem de especificacio LDE do projeto 

AMADEUS. A partir da especificacio do ciclo em LDE e possivel gerar um EDS 

para tal especificacao, atraves do GEDS. Este editor, se implementado, permitiria a 

elaboracao de diagramas, nos quais os simbolos manipulados seriam icons represen-

tatives de notacoes ou ferramentas do ciclo especificado. Esta ferramenta nao teria 
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muita utilidade, uma vez que nenhum documento efetivamente poderia ser gerado, 

corn excecio de urn diagrama representando a hierarquia de utilizacio de notacoes, 

respeitando o ciclo especificado, conforme o desejo de algum usuario. 

Esta ferramenta se torna titil na medida em que se tome possivel, nao 

apenas desenhar urn (cone representativo de uma notacao, mas tambem editar o 

documento relativo a esta notacao. Corn esta filosofia, o editor gerado pelo GEDS, 

corn base em uma determinada especificacao de ciclo de desenvolvimento, pode ser 

estendido para acionar urn editor correspondente a notacao cujo icone esteja sendo 

criado na tela. Desta forma, pode-se ter um Editor de sistemas dirigido pela sintaxe 

da linguagem representativa do ciclo de desenvolvimento. Neste EDS especial os 

simbolos terminais sao (cones representando instancias (documentos) de notacoes 

relacionadas na metodologia de desenvolvimento, e o desenho de urn (cone equivale 

a ativacio de urn editor especifico para a notacao ern questa° [PRI 91]. 

Sendo uma notacao representada por urn simbolo terminal da GA, para 

que este seja atingido, a necessario que as producoes que levam a ele sejam tambem 

atingidas. Corn isto, torna-se possivel estabelecer uma sequencia ou urn conjunto de 

seqiiencias de utilizacao de notacoes, uma vez que se pode hicrarquizar as producoes 

que levam aos simbolos terminais representativos das diversas notacoes. 

A utilizacao de atributos pode ser considerada para a troca de informacoes 

entre os documentos (instancias de notacoes) gerados. Um simbolo terminal na AS 

(derivada da GA do ciclo) pode ter atributos relacionados a ele, c estes atributos 

podem ser sintetizados ou herdados atraves da AS, bem como podem ser passados 

para ou recebidos do documento representado pelo terminal. 

Nesta situagao, existe a possibilidade de: avaliacao de atributos da AS 

derivada da GA do ciclo; transmissao dos atributos de urn simbolo terminal para o 

editor do documento representado pelo terminal, e vice-versa; e controle de notacoes 

utilizadas na medida da geracao da AS do ciclo. 
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A figura 3.7 mostra uma possivel especificacao em LDE de um ciclo de 

desenvolvimento de software. 0 ciclo especificado estabelece as possibilidades de 

utilizacao ou acionamento de ferramentas das notagOes de Diagrama de Fluxo de 

Dados - DFD, Diagrama de Entidade Relacionamento - ER, "Structured Chart" 

(Diagrama Estruturado) - SC, e "File Description" (Descricao Fisica de Arquivos) 

- FD, respectivamente representados pelos simbolos terminais !dfd, !er, !sc e !fd. 

No inicio da especificagao sao declarados os atributos e funcOes utilizadas. 

Os atributos entidade, entidade-in e entidade-sy representam tabelas de nomes de 

entidades criadas em Diagramas de Entidade - Relacionamento (DERs). 0 atributo 

entidade-in e herdado e o atributo entidade-sy e sintetizado. 0 atributo entidade do 

simbolo !er e externo, i.e, permite a entrada e saida de seus valores do fluxo normal 

dos atributos. 0 atributo nome representa o nome de uma "File Description". 

As funcOes EmptyList, List e Look Up sao funcOes de manipulacao das tabelas de 

entidades. 

A definicao sintatica e semantica e especificada apOs as declaracoes ini-

ciais, atraves de producOes e equacOes semanticas associadas. 

Nesta GA, o atributo entidade-in e transmitido de cada nodo para seus 

nodos filhos, e preenchido corn valores do atributo externo entidade. Em outras pa-

lavras, a tabela do sistema de nomes de entidades geradas nos DERs e incrementada 

a cada geracao de urn novo DER. Os valores do atributo entidade-in sao copiados 

para o atributo entidade-sy que sobe ate o simbolo inicial da GA. Os valores do 

atributo entidade-sy sao copiados para o atributo entidade-in de outros simbolo, 

permitindo que a tabela de nomes de entidades do sistema seja transmitida para 

outras notacoes em outros ramos da GA. 

Este mecanismo permite, por exemplo, a verificacao da existencia de 

uma definicao de entidade anterior a sua "File Description" (equagao semantica 

da producao 10.0), ou a passagem da tabela de nomes de entidades do sistema para 



57 

%Significado dos identificadores: 
Soft : Simbolo inicial da gramatica 
ER : Nao terminal para a notacao Entidade Relacionamento 
DFD : Nao terminal para a notacao Diagrama de Fluxo de Dados 
SC : Nao terminal para a notacao Structured Chart 
FD : Nao terminal para a notacao File Description 

(Descricao fisica de arquivos) 
L1, L2, 13, L4, L5, L6, L7 : Simbolos nao terminais auxiliares 
!er : Terminal da notacao Entidade Relacionamento 
!dfd : Terminal da notacao Diagrama de Fluxo de Dados 
!sc : Terminal da notacao Structured Chart 
!fd : Terminal da notacao File Description 
ENV : classe de atributo indicando a definicao de tabela % 

{ func ENV EmptyList % funcao de inicializacao de tabela %; 
func ENV List (STR) % funcao de inclusao em tabela %; 
func BOOL LookUp (STR) % funcao de pesquisa em tabela %; 
inh ENV entidade_in : ER, DFD, L1, L3, L4, L5, FD, L7, !did; 
syn ENV entidade_sy : ER, L3; 
ext ENV entidade : ler; 
ext STR nome : !fd; 

1.0 :: Soft --> ER L1 
{ ER.entidade_in : EmptyUst; 

L1.entidadein = ER.entidade_sy; 
1.1 :: Soft --> DFD L2 
2.0 :: ER --> ler L3 

{ L3.entidade_in = List(!er.entidade, Er.entidade_in); 
ER.entidade_sy = L3.entidade_sy; } 

3.0 :: DFD --> !dfd L4 
{ !dfd.entidade in = DFD.entidade_in; 

L4.entidade_in = DFD.entidade_in; 
4.0 :: L1 	--> DFD L5 

{ DFD.entidade_in = L1.entidade_in; 
L5.entidade_in = L1.entidade_in; 

5.0 :: L2 --> ER L5 
6.0 :: L3 --> ER 

ER.entidadein = L3.entidade_in; 
L3.entidade_sy = ER.entidade_sy; 

6.1 :: L3 --> 
L3.entidade_sy = L3.entidade_in 

7.0 :: L4 --> DFD 
{ DFD.entidade_in = L4.entidade_in; 

7.1 :: L4 --> 
8.0 :: L5 --> SC FD 

FD.entidade_in = L5.entidade_in; ) 
8.1 :: L5 --> FD SC 

{ FD.entidade_in = L5.entidade_in; ) 
9.0 :: SC --> !sc L6 
10.0 :: FD --> !fd L7 

{ error = if not LookUp(!fd.nome, FD.entidade_in) 
then "FD para entidade indefinida" 
else ""; 

L7.entidade_in = FD.entidade_in; ) 
11.0:: L6 --> SC 
11.1 :: L6 	--> 
12.0:: L7 --> FD 

( FD.entidade_in = L7.entidade_in;) 
12.1 :: L7 --> A 

Figura 3.7: GA para urn ciclo de desenvolvimento de sistemas. 
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a consistencia de urn Diagrama de Fluxo de Dados (equagio semantica da producao 

3.0). 

Nesta especificagao existem varias sequencias possiveis para a utilizagao 

das notagoes relacionadas na GA da figura 3.7. Pode-se, por exemplo, partir de urn 

DER (representado pelo simbolo terminal !er) e apOs gerar urn DFD (representado 

pelo simbolo terminal !dfd), ou partir de urn DFD e apes gerar urn DER. 

Note-se que esta especificagao define apenas quais sa,o as notagoes que 

podem set utilizadas, e em que ordem elas podem ser utilizadas dentro do ciclo 

especificado, bem como a relagao entre os atributos de cada uma. Nao ha contudo, 

qualquer referencia a especificagio da gramatica de cada notagao individualmente. 

As gramaticas das notagoes sao especificadas para os editores a serem acionados, 

estando portanto em outro contexto. 

A sentenca a ser avaliada pela gramatica do ciclo nao e fornecida por 

inteiro. de lima vez apenas. Em outras palavras, o usuario irk necessita informar 

previaniente a sequencia desejada de ferramentas a utilizar. A informagao desta 

sentenca (sequencia de ferramentas) e fornecida interativamente. Cada ferramenta 

escolliida pelo usuario e analisada como urn simbolo da sentenca a ser avaliada. A 

represent acAo interim deste processo e feita por uma AS. A AS de urn processo de de-

senvolvintento e incrementada na medida da escolha de uma ferramenta. Para tanto, 

o editor responsavel por esta tarefa deve ser orientado por menus, que apresentem 

os simbolos terminais atingiveis na gramatica, corn base na AS ja gerada. 

0 processo de funcionamento do editor pode ser ilustrado por urn exem-

plo, tomando-se por base o ciclo especificado na figura 3.7. As opgoes iniciais de urn 

usuario do editor, neste caso, sao as notagoes DFD e ER, pois os simbolos terminais 

atingiveis a partir do simbolo initial Soft sap !dfd e !er. Supondo que o usuario 

inicie o seu trabalho por urn DFD. A producao escolhida e a 1.1, e a AS gerada 

apes a escolha e apresentada na figura 3.8. 0 conjunto de notagoes possiveis, ou 

seja, o conjunto de simbolos terminais atingiveis, continua o mesmo, porem agora 
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a partir dos simbolos L4 (producao 3.0) e L2 (producao 1.1), respectivamente po-

dendo atingir os simbolos !dfd (opcionalmente) e !er. A escolha de geracao de urn 

ER incrementaria a AS conforme mostrado na figura 3.9. Este processo continua 

ate o fornecimento total da sentenca de avaliacio por parte do usuario. 

Soft 

D
1
FD 
	

--L2 
1 
1 
1 
!dfd -------- L4 

Figura 3.8: Exemplo de arvore sintatica parcial 

Soft 

IR ----- --- L5 

Figura 3.9: Exemplo de arvore siMatica parcial 
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4 HIPERDOCUMENTOS EM AVIBIENTES 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE 

4.1 Introducao 

E comum em urn documento a referencia a trechos de, ou mesmo outros 

documentos. Neste caso, o leitor precisa abandonar a leitura do texto inicial, en-

contrar a referencia no outro documento, ler o texto sobre o assunto referenciado e 

retornar a leitura inicial. Seria interessante e mais produtivo se esta operacio fosse 

suportada e facilitada por urn computador. 

A ideia de facilitar a navegacio entre documentos originou a proposicao 

de uma nova forma de estruturacao de informacao. Em 1945, Bush [BUS 45] idea-

lizou o Nleinex, urn organizador de ideias corn base em urn esquema de indices que 

facilitavain o acesso a informacao armazenada. A proposicao era de uma organizacao 

nao linear de textos. 

Seguindo esta ideia, Engelbart [ENG 63] projetou o NLS-Augment ("oN-

Line System"). Este foi o primeiro sistema computadorizado de informacao inte-

grada, tendo como caracteristicas principais o armazenamento de informacees em 

uma estrutura hierarquica e o acesso imediato a informacao atraves de urn meca-

nismo de navegacao nesta estrutura. 

Nelson [NEL 67] criou o termo "hypertext" (hipertexto) para o conceito 

de organizacao nao linear de textos. Este conceito de hipertexto foi expandido para 

documentos nao textuais (graficos, programas objeto, som, imagem, etc.) formando 

o conceito de "hiperdocument" (hiperdocumento) [CON 87]. 
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Urn hiperdocumento e urn conjunto de documentos organizado de forma 

nio linear. Nele, as infomacoes sao armazenadas em porcoes elementares e relacio-

nadas atraves de ligacOes. 

A producio e manipulacao de hiperdocumentos e feita por urn Sistema 

de Gerenciamento de Hiperdocumentos (SGH), composto basicamente de: 

(1) Ferramentas para a geracio e edicao dos documentos em varias nota-

goes (texto comum, texto dirigido por sintaxe, diagramas, graficos, etc.); 

(2) Mecanismos de estabelecimento de elos entre documentos, para per-

mitir a formacao de uma estrutura de ligacOes sobre a informacao armazenada; 

(3) Mecanismos de navegacao entre os documentos atraves dos elos para 

a visualizacao da informacao de forma estruturada; e 

(4) Sistema de armazenamento e recuperacao das informacOes dos hiper-

documentos. 

Este enfoque tem sido utilizado em varias areas (le aplicacao. Em ambien-

tes para desenvolvimento de software urn SGH pode scr muito util, sendo utilizado 

para integrar as partes do ambiente, proporcionando urn interface Unica e amigavel, 

que ao mesmo tempo facilite o desenvolvimento e a documentacio [MEI 89]. 

4.2 Conceitos Basicos 

Esta secao apresenta os principais conceitos de hiperdocumentos como 

usuados neste trabalho. Alguns sistemas contem recursos relacionados a seguir em 

diferentes variacoes. Contudo, a intencao aqui nao e uma discussao exaustiva, e 

sim uma introducao aos conceitos basicos necessarios sobre o assunto para o born 

entendimento dos demais capitulos. 



4.2.1 Documento 

Documento em um hiperdocumento a um conjunto de elementos de uma 

notacio (textual, diagramitica, etc.), que usualmente expressa uma ideia sobre de-

terminado assunto. 

0 documento pode ser criado, removido ou alterado por uma ferramenta 

de edicao correspondente a sua notacio. 0 acesso a uma ferramenta de edicao deve 

ser controlado pela interface do SGH. Cabe ao sistema, quando destas operacoes, 

garantir a integridade dos documentos e elos existentes. 

4.2.2 Elo 

Elo a uma conexao entre as inforinacOes contidas nos documentos (ligacio 

intra ou inter documentos), ou seja, o elo estabelece um relacionamento entre urn 

sub-conjunto de unidades de informacio de urn documento A e urn sub-conjunto de 

unidades de informacao de urn documento B. sendo A e B distintos ou nao. 

0 estabelecimento ou supressio de um elo e feito manualmente pelo 

usuario, atraves de programas aplicativos ou automaticamente por processos em-

butidos no SGH. Nestas operacOes, a integridade dos elos é mantida pelo sistema. 

4.2.3 Hiperdocumento 

Hiperdocumento a urn conjunto de documentos. Sobre este conjunto 

existe uma estrutura nao-linear (grafo) de relacionamentos, definida pelos elos esta-

belecidos entre os documentos. 
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4.2.4 A.' ncora 

Ancora de urn elo e o sub-conjunto de unidades de informacao contido em 

um documento (um caracter, uma palavra, urn ou mais elementos de urn diagrama 

ou ate mesmo todo urn documento) tornado como base para o estabelecimento de 

urn elo. A Ancora e a informacao do documento que esti. envolvida no do. 

4.2.5 Janela 

A interface de urn SGH e baseada no use de janelas onde sao exibidos 

os documentos. Esta caracteristica proporciona uma melhor visualizacao dos docu-

mentos e seus respectivos elos, pois estes podem ser apresentados simultaneamente 

na tela. 

As janelas podem ser movimentadas na tela. ter seu tamanho alterado, se-

rem invocadas ou fechadas corn facilidade, alem de permitirem rolagem de contetido 

tanto horizontal como verticalmente. 

4.2.6 Navegacao livre 

A navegagao livre e uma das principals operacoes de urn SGH. Ela consiste 

no ato de seguir urn elo, ou seja, passar do contexto de urn documento para outro, 

atraves da selecao de urn elo de uma determinada Ancora. 

0 usuario tem ern determinado instante a visao de um documento e seus 

elos (identificados por suas respectivas ancoras). Neste momento ele sabe que o 

documento tern uma ou mais relacCies corn outro(s) documento(s). Para verificar 

cada uma destas relacoes, o usuario deve acionar o elo respectivo. 0 acionamento 

de um elo forca a apresentacao (em uma outra janela) do outro documento envolvido 
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no elo, corn a respectiva ancora identificada, mantendo exibido o documento anterior. 

A partir dal, o usuario pode acionar novos elos no segundo documento (caso este os 

tenha) ou retornar ao documento anterior. 

4.2.7 Caminhos 

Devido a caracteristica nab linear, o SGH apresenta mecanismos de es-

tabelecimento de linhas de leitura do hiperdocumento. Estas linhas de leitura sao 

chamadas de caminhos ou visOes. 

Um caminho e uma seqiiencia de elos, definida pelo autor do hiperdocu-

mento ou pessoa autorizada, para ser seguida por urn usuario em uma particular 

leitura do hiperdocumento, ou seja, uma seqiiencia de acesso aos documentos do 

hiperdocumento. 0 autor pode estabelecer varios caminhos para um mesmo hiper-

documento, para que este possa ser apresentado de varias formas. 

A navegacio por urn caminho consiste na leitura do hiperdocumento com 

base em urn caminho pre-estabelecido. Nesta operacao o usuario pode ou nao alterar 

os documentos visitados (dependendo da sua autorizacio), hem como avancar ou 

retroceder no caminho. 

Contudo, em certas situacoes o usuario pode ter a sua nocao de contexto 

prejudicada durante uma navegacio, devido a complexidade de algumas redes de 

elos. Por isso, os SGHs normalmente apresentam urn "Browser" ("folheador"). Este 

mecanismo, normalmente grafico, mostra uma visa() geral do hiperdocumento (seus 

documentos e a rede de elos) de forma resumida, exibindo a posicao atual do usuario, 

facilitando a localizacio no hiperdocumento. 

0 "Browser" pode ser de ambito global (envolvendo todo o hiperdocu-

mento) ou local (apresentando apenas o contexto de urn documento e seus elos). 
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4.2.8 Ferramenta de edicao de documentos 

A ferramenta de edicao (editor) objetiva produzir documentos em uma 

determinada notacao. Estes editores apresentam caracteristicas (ou operacOes dis-

ponlveis) especificas para SGH's. Entre estas caracteristicas estao as funcoes de 

criacao, alteracao e remocao de elos, e funcOes de navegacio (acionamento de elos), 

alem das funcOes usuais de criacio, modificac5,o e visualizacao de documentos. 

4.2.9 Sistema de gerenciamento de hiperdocumentos 

Urn sistema de gerenciamento de hiperdocumentos e urn sistema que ofe-

rece facilidades para a producao e manipulacao de hiperdocumentos. 

Sin&limos de SGH, encontrados na bibliografia, 	sistema de hiper- 

texto [CON 87], sistema de hipermidia [YAN 88], Sistema de Gerencia de Documen-

tos Estruturados [LIM 92] e Bando de Dados de Documentos [LIM 92]. 

4.3 Classificacao de Sistemas de Gerenciamento 
de Hiperdocumentos 

Conklin [CON 87] classificou os sistemas de gerenciamento de hiperdocu-

mentos em quatro areas de aplicagao: 

(1) Sistemas Macro-Literarios: estudo de tecnologias de suporte a grandes 

bibliotecas "on line" nas quais as ligaciies entre documentos Sao mantidas por corn-

putador. Estes sistemas visam a integragio dinamica do grande volume de literatura 

existente; 
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(2) Ferramentas para Exploracao de Problemas: ferramentas para estru-

turacao e organizacao de ideias na solucao de problemas, oferecendo facilidades para 

suprimir detalhes especificados pelos usuarios, em varios theis; 

(3) Sistemas Folheadores: similares aos Sistemas Macro-Literarios, porem 

em menor escala. Os folheadores tem por objetivo oferecer acesso rapid° e facil 

informacao, dando enfase a leitura e nao ao desenvolvimento do hiperdocumento; e 

(4) Sistemas de PropOsito Geral: projetados para suportar os mais diver-

sos tipos de aplicacao utilizando o conceito de hiperdocumentos. 

4.4 Hiperdocumento em Ambientes de 
Desenvolvimento de Software 

4.4.1 Dificuldades no processo de desenvolvimento de software 

No pocesso de desenvolvimento de software, da especificacio a imple-

mentacao, varias ferramentas e notacees sao utilizadas para atender as varias fases 

deste desenvolvimento. 0 que normalmente ocorre corn estas ferramentas e o iso-

lamento ou independencia umas das outras, dificultando o relacionamento entre os 

objetos (documentos) utilizados e gerados neste processo. 

Alguns dos principais problemas decorridos da falta de integracio entre as 

ferramentas de desenvolvimento e, por consequencia, entre os documentos gerados, 

sao apresentados a seguir: 

(1) dificuldade de entendimento da fungio de urn objeto no contexto geral 

do sistema. A inexistencia de informacOes associadas a objetos, que o expliquem ou 

o relacionem corn outros objetos do sistema, cria dificuldades na compreensao do 

que ele faz ou representa no sistema. Por vezes, alguns comentarios sac) anotados 
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ao longo de urn documento, como forma de sanar esta dificuldade. Contudo, estes 

comentirios sao quantitative e qualitativamente insuficientes. Esta situacio torna 

a atividade de manutencao especialmente trabalhosa. 

(2) perda de parte do esforco dispendido durante a construcao do soft-

ware. Durante o processo de desenvolvimento, analistas e projetistas identificam 

os relacionamentos entre os objetos gerados e os registram, normalmente, de uma 

maneira nao formalizada ou pessoal. Estes registros tornam-se muito uteis para 

atividades posteriores, como por exemplo a manutencio. Caso estes registros nao 

existam ou nao sejam inteligiveis, todo ou parte do esforco dispendido pelos analistas 

e projetistas para este fim e perdido. 

(3) dificuldade de avaliack e propagacio de alterag6es em urn sistema. 

A alteracao de uma parte de urn sistema implica )ea necessidade de verificacao e, 

possivelmente, alteracao de outras partes que de alguma forma se relacionam corn 

a parte alterada. Neste caso, se nao existirem registros dos relacionamentos, a 

atividade de alteracao do sistema se torna exaustiva e extremamente propensa a 

erros. 

(4) rara reutilizacao de objetos de soft ware. Apesar da natureza repetitiva 

do desenvolvimento, normalmente, todo novo desenvolvimento inicia do nada. Seria 

interessante e produtiva a possibilidade de iniciar urn processo de desenvolvimento 

atraves da selecio de objetos ja, criados. Contudo, para que se possa selecionar urn 

objeto como ponto de partida de urn desenvolvimento, e necessario que se tenha 

informac5es suficientes para definir se o documento a reutilizavel ou nao. Estas 

informacOes, muitas vezes, ficam restritas ao "pensamento" dos autores dos objetos. 

(5) complexidade da estrutura de armazenamento (organizacao ffsica) do 

conjunto de objetos gerados no desenvolvimento. Os diferentes padrOes de armazena-

mento das diferentes ferramentas de desenvolvimento, dificultam o estabelecimento 

de uma base de objetos de desenvolvimento. 
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(6) ocorrencia de erros nos processos de transformacao entre notacoes de 

diferentes ferramentas. Se as ferramentas nao oferecem interacao entre si, a trans-

formacao de objetos de uma notacio para outra é, geralemente, realizada artesanal-

mente por urn processo nao padronizado e, eventualmente, nao automatizado. Esta 

caracteristica implica, frequentemente, 1'a ocorrencia de erros de transformacao. 

4.4.2 Hiperdocumentos e a integracao referencial 

0 enfoque de hiperdocumentos em ADS tern sua aplicacao principal na 

possibilidade de integrar todo o ambiente de desenvolvimento, considerando-se a 

especificacao, a implementacao e a documentacao. Deste modo, pode-se ter espe-

cificacoes conectadas a programas correspondentes e vice-versa e, ainda, ligadas 

respectiva documentacao. Este tipo de organizacao facilita o entendimento do sis-

tema, facilita o acesso a informacao e possibilita urn conhecimento em varios nfveis, 

do mais abstrato (abrangente) ao mais detalhado [MEI 89]. 

Hiperdocumento a uma maneira pratica e eficiente de documentar varias 

porcoes de um sistema ou prograina seni as restricoes dos editores de textos lineares. 

A integracao de hiperdocumentos com os EDSs pode facilitar a documentacao, per-

mitindo que as decisoes do projeto sejam ligadas corn a documentacao do programa 

e corn o cOdigo fonte do mesmo [1■1EI, 89]. 

A integracao referida por Meira e Mello a chamada de integracao referen-

cial. Esta integragao, realizada por uin SGH, pode oferecer [PRI 91]: 

(1) rastreabilidade. Quando da necessidade de alteracao de urn docu-

mento, o usuario pode verificar qual a amplitude desta alteracao, ou seja, quais 

outros documentos serao afetados; 
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(2) visualizacao do hiperdocumento de varias formas, para diferentes tipos 

de usuarios. Diferentes seqiiencias de acesso aos documentos podem ser obtidas 

atraves da formulacio de diferentes caminhos; 

(3) possibilidade de colocacao de anotacOes, argumentacOes, opinioes, su-

gestOes, agenda de trabalho, etc., sobre o projeto em andamento, todos estes conec-

tados diretamente aos documentos a que se referem atraves de elos; e 

(4) conotaca.o de "unicidade" na analise. 0 sistema como um todo pode 

ser considerado como urn link° hiperdocumento, corn associacOes entre as varias 

notacoes e, por conseqiiencia, corn integracao entre os produtos oriundos da analise. 

Neste caso, a documentacao e urn subproduto real do trabalho. 

A figura 4.1 mostra urn exemplo onde aparecem algumas possibilidades 

de integracao referential no processo de desenvolvimento de software. 

Neste exemplo sao utilizadas as notacOes de Diagrama de Fluxo de Dados 

(DFD), Diagrama de Entidade - Relacionatnento (DER), Diagrama de Estrutura de 

Programas (DEP), Descricao de Processos, Projeto de Comunicacao e Definicao de 

Programas [YOU 90]. Nele sao mostradas algumas possibilidades de interligacao 

entre os elementos das varias notacOes. 

No hiperdocumento do exemplo, cada documento de uma notacao e re-

presentado por um quadrado reforcado e cada possivel elo e representado por uma 

linha pontilhada. 

4.4.3 Outros usos de hiperdocumentos em ambientes de 
desenvolvimento de software 

0 conceito de hiperdocumentos pode ser utilizado de varias formas no 

processo de desenvolvimento. A primeira delas e auxilio a documentacao. 0 ar-

mazenamento de documentos gerados nas varias fases do desenvolvimento pode ser 
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Figura 4.1: Exemplo de integragao referencial. 
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feito atraves de urn banco de dados ou arquivos individuais criados pelos editores de 

texto ou diagrama utilizados no processo. A vantagem obtida da utilizacao do en-

foque de hiperdocumentos é a possibilidade de associacao livre ou automatica entre 

o contaido dos documentos gerados, e a posterior navegaao por estas associacoes. 

Desta forma e possivel, por exemplo, associar-se um processo de urn DFD 

a urn pseudo-c6digo de urn programa fonte que execute a mesma funcio, ou entao a 

associacao de uma tela a imagem de urn formulario de entrada que deva ser utilizado 

para o preenchimento dos campos desta tela. 

A possibilidade de associacao entre os diversos documentos gerados no 

desenvolvimento transforma a documentacao ern urn elemento ativo no processo. 

Deste modo, a documentacio pode ser analisada e atualizada na medida do surgi-

mento de novos requisitos defenidos pelo usuario ou da deteccao e correcao de erros. 

0 efeito desta caracteristica a uma maior facilidade para a execucio da atividade 

de manutencao de software. 

Outro use provivel de hiperdocumentos em ADS a no auxilio ao traba-

lho de equipe. 0 trabalho de equipe a essencialmente definido pela comunicacao 

entre os elementos da equipe. Neste processo existe a comunicacao formal, normal-

mente feita atraves de documentos, e a comunicacao informal, atraves de reunioes 

ou contatos diretos entre os elementos da equipe. As ferramentas tradicionais de 

coordenacao de trabalho em equipe conseguem geralmente gerenciar apenas a comu-

nicacao formal. Contudo, e certo que muitas informagoes importantes ao processo 

de desenvolvimento sao gerados informalmente. 0 arma.zenamento das informagoes 

oriundas da comunicacao informal e de dificil execucao, justamente pela sua carac-

terfstica informal nao prevista na maioria dos processos de documentacao. 

0 conceito de hiperdocumento pode ser aplicado neste caso como meio 

de armazenar os resultados da comunicacao informal. A facilidade de associacao 

de ideias dos sistemas de gerenciamento de hiperdocumento permite a combinacao 

harmonica entre a documentacao formal e informal. A coordenacao de urn ambiente 
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de desenvolvimento baseada no enfoque de hiperdocumentos torna possivel a geracao 

de informacao e o compartilhamento desta informacao pelos varios elementos da 

equipe, de forma distribuida pelas varias etapas do desenvolvimento de software. 

Os softwares atuais, devido a sofisticacao alcancada, sao documentados 

em manuais que sao geralmente divididos em alguns volumes, corn referencias cru-

zadas entre as paginas. Estes softwares podem ainda apresentar varias versoes, por 

varios motivos tais como o tipo de maquina a ser utilizada ou o tipo de usuario ao 

qual o software se destina. Neste caso, pode-se utilizar sistemas de gerenciamento 

de hiperdocumentos pars documentar o software e integrar os manuais em uma bi-

blioteca eletrOnica. A documentacao armazenada na forma de hiperdocumento pode 

oferecer visOes diferentes do mesmo software, considerando diferentes suas diferentes 

verso:es ou partes integrantes [MEI 89]. 

Considerando que as partes de um sistema desenvolvido e documentado 

na forma de hiperdocumento estao todas interligadas, um sistema de gerenciamento 

de hiperdocumentos pode ser utilizado para manter restricOes de integridade en-

tre os programas, especificacOes e documentacao de sistema~ por mein de processos 

automaticos ou semi-automaticos. Nestas condicoes, qualquer alteracao feita em 

urn documento do sistema que apresente relacionamento coin outros documentos, 

pode ativar processos mantenedores de integridade que modifiquem tambem as in-

formacks correpondentes a informacao alterada, automaticamente ou nao. 

4.4.4 Tipificacao de elos e documentos 

0 conceito de tipo tern sido gradativamente anexado aos sistemas de ge-

renciamento de hiperdocumentos, corn o objetivo de estabelecer maior semantica as 

informagOes contidas nos elos e documentos. Desta forma, pode-se ter uma ideia do 

contend° de urn documento antes mesmo de visita-lo. Alem disto, a tipificagao per- 
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mite a associacio de atributos a elos e documentos, e consequentemente possibilita a 

inclusio de restricoes de integridade aos processo de manipulacio destes elementos. 

A tipificacao de documentos é, normalmente, definida a partir do contetido 

dos documentos, isto é, o tipo de documento e ditado pelo tipo de informacao nele 

contida. Exemplos de tipos de documentos para uma documentacio de sistema na 

forma hiperdocumento s5o: tipo modelagem de processos, tipo modelagem de dados, 

tipo especificac5o de requisitos, tipo programa fonte, tipo programa executavel, etc. 

Existe geralmente urn tipo especifico de ferramenta para a gerack de cada urn dos 

diferentes tipos de documentos. 

No caso dos elos, existe ainda a possibilidade de associcao de processos 

que s5,o executados quando do seguinto de urn elo. Esta caracterfstica permite que 

sejam executadas awes automaticas pela simples ativacio do do. Urn exemplo do 

use desta caracteristica c o estabelecimento de um do que relacione dois documentos 

de diferentes notacoes, e que execute um processo de formatack do documento 

destino deste elo. dependendo do contexto no momento da sua ativacao. Corn esta 

possibilidade, pode-se exibir o mesmo documento de varias formas, dependendo do 

elo (ou processo do do) que o acione. Outro exemplo e a situacio de urn elo de 

transformacio automatica de um documento na notacao Diagrama de Navegacao 

em urn documento na notacao de Diagrama de Acio. 

Alguns tipos de elos, bem como os atributos e processos a eles vinculados, 

dependem das ferramentas ou notacoes utilizadas no processo de desenvolvimento 

de software em que estejam envolvidos, como por exemplo: do de a.ssociacao entre 

elementos de documentos de diferentes notacoes (associacao entre uma entidade 

de ER e um deposit° de dados de urn DFD) e elo de formataci,o de documentos. 

Outros tipos de elos sao independentes de contexto, tais como: anotack, opiniao 

ou sugestao, podendo ser estabelecidos ou utilizados em qualquer ambiente. 



4.4.5 Usuarios e seguranca 

Os usuirios podem assumir basicamente dois papeis na utilizacao de urn 

sistema de gerenciamento de hiperdocumentos: autor e leitor. 0 usuirio autor e 
aquele que cria um hiperdocumento ou parte dele, isto e, que define o conettido dos 

documentos e os elos entre des. 0 usuirio leitor e aquele que utiliza as informacoes 

dos hiperdocumentos para obter algum conhecimento, atraves da visitacao dos do-

cumentos e da navegacao atraves dos elos pre-definidos pelo autor ou autores do 

hiperdocumento. Em alguns casos, e permitido ao usuirio leitor o estabelecimento 

de elos ou mesmo a criacao de documentos que acredite ser relevante ao hiperdocu-

mento. Eventualmente, o usuirio leitor pode sugerir urn novo caminho de leitura 

para urn hiperdocumento, diferente daqueles ja existentes. 

A seguranca das informacOes em sistemas de gerenciamento de hiperdo-

cumentos esti diretamente relacionada a restricio de acesso aos documentos e elos 

de hiperdocumentos. Em outras palavras, a seguranca esti no controle das awes dos 

usuirios no sentido da criacio, modificacao ou visitacao de documentos, elos e ca-

minhos. Esta caracterfstica implica, inicialmente, gla necessidade de urn mecanismo 

de controle de usuirios embutido no sistema de gerenciamento de hiperdocumentos. 

A partir do controle de usuirios e possfvel e necessirio estabelecer-se urn controle 

de autoria de documentos, elos, caminhos e hiperdocumentos, para que se possa 

restringir o acesso ao mesmos. 

74 
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5 FUNCIONALIDADE E INTERFACE DE 
UM PROTOTIPO DA FERRAMENTA 

5.1 Introducao 

Em trabalho anterior [PER 90] apresentou-se subsidios para a aplicacao 

do enfoque de hiperdocumentos como meio de integracio dos documentos gerados 

em ADS, concluindo-se que e necessario, em ambientes de desenvolvimento de soft-

ware, um mecanismo que ofereca facilidades: (1) para o inter-relacionamento das 

informacoes contidas nos diversos documentos produzidos durante o processo de de-

senvolvimento de software, bem como de visualizacao destes inter-relacionamentos; 

e (2) para a formulacio de caminhos alternativos de visualizacao (leitura) e mani-

pulacao do conjunto de documentos gerados para urn software. 

0 presente capitulo apresenta as caracteristicas de funcionalidade e in-

terface de urn protOtipo do Sistema de Gerenciamento de Hiperdocumentos (SGH), 

que propoe a utilizacao do formalismo de gramatica de atributos (GA) e do enfoque 

de hiperdocumentos para se obter a integracio de controle e a integracao referential 

dentro de urn ambiente para desenvolvimento de software. 

0 protOtipo da ferramenta foi implementado na linguagem Eiffel, em am-

biente Open\Vindows, em equipamento Sun Sparc Unix work station, corn sistema 

operational SunOS (Unix). A possibilidade de experimentar o paradigma de ob-

jetos e as facilidades de prototipacao rapida de Eiffel, alem de sua utilizacio no 

projeto AMADEUS [PRI 91a], motivaram esta escolha para a linguagem de de-

senvolvimento. 0 Anexo A-1 contem urn resumo das principais caracteristicas da 

linguagem Eiffel. 
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5.2 Funcionamento e Componentes Basicos do 

Sistema 

A figura 5.1 mostra o funcionamento basic° do prototipo. Nela sao iden-

tificadas as macro-funcaes executadas: (1) cadastro da tabela de tipos de elos, (2) 

geracao da estrutura de dados do ciclo de desenvolvimento, (3) controle de edicao 

de documentos, e (4) edicao de documentos. 

TIPOS DE ELO 

CICLOS DE 
DESENVOLV1MENTO 

Figura 5.1: Funcionamento basic() do protOtipo. 
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A Tabela de Tipos de Elos (TTE) contem a descricao dos tipos de elos 

que podem ser estabelecidos. 

A gramatica do ciclo de desenvolvimento e especificada em LDE [ESP 89]. 

Tem como simbolos terminais o nome das notacoes de documentos utilizadas nas 

fases do desenvolvimento ou de acoes semanticas embutidas na gramatica. Desta 

forma, a gramatica estabelece os possiveis caminhos de utilizacao destas notacoes, 

ou seja, os possiveis caminhos de utilizagao das ferramentas de edicao de documentos 

correspondentes as notacoes, alem de determinar os pontos de execucao automatica 

de acoes semanticas para urn ciclo de desenvolvimento. 

Na geracao da estrutura de dados para urn ciclo de desenvolvimento, urn 

tradutor de gramaticas transforma a especificacao de urn ciclo de desenvolvimento 

(GA) em uma estrutura de dados corn maior facilidade de manipulacao. A esta 

estrutura de dados sao vinculados os tipos de elos que poderao ser estabelecidos 

para o ciclo em questa°. 

A estrutura de dados de um ciclo de desenvolvimento selecionado pelo 

usuario serve de base para o controle do acesso as ferramentas de edicao, tanto na 

criacao como na alteragao de documentos. Esta tarefa e chamada de Controle de 

Edicao de Documentos (CED). 

0 CED oferece ao usuario as notacoes permitidas em cada fase do de-

senvolvimento, de acordo corn o ciclo escolhido e os documentos ja gerados. Em 

outras palavras, o CED assessora o usuario na escolha de notacoes para a producao 

de documentos dentro do processo de desenvolvimento. 

A arvore sintatica derivada da seqfiencia de notacoes (simbolos termi-

nais da gramatica), escolhidas pelo usuario na producao de urn hiperdocumento, 

representa a estrutura de criacao do hiperdocumento. 

A edicao de documentos e efetuada atraves de Editores Dirigidos por 

Sintaxe (EDS) para cada notacao especifica. 
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Embutidos no CED e no EDS estao os servigos que incrementam o pro-

tOtipo corn o enfoque de hiperdocumentos. Estes servigos sao: (1) estabelecimento 

de elos; (2) "browser" de elos; (3) formagao de caminhos de leitura; e (4) leitura por 

caminhos. 

5.3 Tabela de Tipos de Elos 

0 protOtipo contem uma interface especifica para a informagio da TTE, 

seguindo o modelo de tabelas relacionais [DAT 81]. Nela sao informados: (1) o tipo 

do elo, (2) a descrigao do elo, e (3) o nome, o tipo e o modo de informagao de cada 

atributo cujo valor deva ser solicitado quando do estabelecimento do elo. 0 modo 

de informagao estabelece se o atributo sera extraido automaticamente do sistema ou 

solicitado ao usuario. 

A TTE e implementada corn caracteristicas de lista, sendo que cada urn 

de seus nodos contem as informagoes de urn tipo de do. Nao existe rnimero maximo 

de tipos de elos, nem ndmero maxim° de atributos de elos. 

5.4 Geracao da Estrutura de Dados do Ciclo de 
Desenvolvimento de Software 

A geragio da estrutura de dados do ciclo de desenvolvimento de software 

composta de 4 (quatro) etapas: (1) a edigao da gramatica representativa do ciclo; (2) 

a tradugao da gramatica em tabelas relacionais; (3) a geragio da estrutura de dados 

parcial a partir das tabelas relacionais; e (4) a selegio dos tipos de elos permitidos 

para o ciclo e sua vinculagao a estrutura de dados. 

0 protOtipo nao apresenta urn editor de textos prOprio para a edigio da 

especfficagao da gramatica. Qualquer editor compativel corn o ambiente em que foi 
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desenvolvido o protOtipo pode ser utilizado. A situacao ideal seria a utilizacio de 

um EDS para a notacao LDE, na qual a sintaxe e semantica estatica da gramatica 

definida estariam garantidas antes mesmo do processo de traducio. 

0 tradutor de gramaticas do GEDS do projeto AMADEUS [FAV 89] 

[ESP 89] e utilizado para a geracio das tabelas relacionais. Este tradutor re-

cebe como entrada urn arquivo editado corn uma gramatica especificada na meta-

linguagem LDE, efetua urn "parsing" para esta meta-linguagem, e gera tabelas re-

lacionais que descrevem a gramatica submetida ao tradutor. Dentre as tabelas ge-

radas, as utilizadas pelo protOtipo sao as seguintes: (1) Tabela de Producoes (TP); 

(2) Tabela de Sentencas (TS); e (3) Tabela de simbolos "First" (TF). 

A TP e composta por 3 (tres) campos basicos: (1) ntimero de ordem; (2) 

nome do simbolo; e (3) ponteiro para a TS. 0 primeiro campo e o nurnero de ordem 

da tupla na tabela. 0 campo nome do simbolo contem os simbolos nao-terminais 

"headers" (cabecalhos) de cada producao da gramitica e os simbolos terminais da 

gramatica. 0 campo ponteiro contem ponteiros que relacionam cada simbolo "hea-

der" corn o corpo da producao respectivo contido na TS. 

A TS contem os simbolos referentes a cada corpo das producoes da 

gramatica. Os campos que compoem a TS ski: (1) niimero de ordem: (2) tipo 

do simbolo; e (3) ponteiro para a TP. 0 primeiro campo e o ntimero de ordem da 

tupla na tabela. 0 segundo campo indica o tipo do simbolo da tupla (Terminal ou 

Nao-Terminal). 0 campo ponteiro para a TP contem ponteiros para a TP indicando 

os simbolos do corpo de cada producao da gramatica. Na TS, o fim de urn corpo de 

producao e identificado por urn ponto (".") no campo tipo do simbolo e urn ponteiro 

para o "header" correspondente na TP. A TF contem os simbolos "first" de cada 

producao da gramatica. Os simbolos da TS sao identificados atraves de ponteiros 

para a TP. 

A figura 5.2 apresenta um exemplo de TP, TS e TF, baseado na gramatica 

da figura 3.4. 
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Figura 5.2: Exemplo de TP, TS e TF. 
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As informacOes contidas nas tabelas, relativas aos atributos da gramatica 

traduzida, sac, desconsideradas pela atual implementacao. Portanto, o protOtipo nao 

efetua avaliacio de atributos. 

A partir da TP, TS e TF e gerada a estrutura parcial do ciclo de de-

senvolvimento. Esta estrutura e baseada em listas e contem, numa so estrutura, as 

informacoes relativas as 3 (tres) tabelas. A figura 5.3 apresenta a estrutura de dados 

parcial correspondente as tabelas do exemplo da figura 5.2. 

Figura 5.3: Exemplo da estrutura de dados parcial do ciclo. 
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A esta estrutura de dados parcial sao vinculados os tipos de elos permi-

tidos para o ciclo de desenvolvimento em questa°. Os tipos de elos sao selecionados 

a partir da TTE. Esta vinculacao forma a estrutura de dados final do ciclo de de-

senvolvimento. 

5.5 Controle da Edicao de Documentos 

0 Controle de Edicao de Documentos, implementado pela classe CED, e 

semelhante a urn EDS. Na CED, os objetos editaveis sao os icons representativos 

de documentos e os tipos de objetos sao as notacoes possiveis para os documentos 

de urn determinado ciclo de desenvolvimento. A diferenca esta na caracteristica 

de acionamento de urn editor especifico quando da escolha (pelo usuario) de uma 

notacao disponivel para a criacao de urn documento (icon), ou quando da selecao 

de um documento (icon) para sua edicao. 

Inicialmente, e oferecido ao usuario urn conjunto de notacoes disponiveis 

para a criacao de documentos. Estas notacoes disponiveis refletem o conjunto de 

simbolos "first" do simbolo inicial da gramatica (representativa do ciclo escolhido). 

Na medida em que o usuario seleciona uma das notacoes disponiveis para a criacao 

de urn documento, automaticamente uma producao da gramitica e seguida e o 

conjunto de simbolos "first" e alterado, ou seja, o conjunto de notacoes oferecidas 

ao usuario e alterado. Em outras palavras, cada documento criado pelo usuario 

reflete urn avanco no processo de desenvolvimento, e corn isto novas notacoes sao 

oferecidas, de acordo corn urn ciclo de desenvolvimento refletido pela gramatica. 

0 reflexo das selec5es de notacoes e criacoes de documentos feitas pelo 

usuario, i.e., o caminho seguido entre as producoes da gramatica, e armazenado em 

uma arvore sintatica chamada de estrutura de criacao do hiperdocumento. Esta 

estrutura, implementada pela classe NODO_EST_H, mostra o ponto em que esta 
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o processo de desenvolvimento do software, bem como a relacao dos documentos 

gerados e suas respectivas notacoes. 

Corn base na. estrutura de criacao do hiperdocumento, o CED oferece 

ainda uma relacao de documentos ja criados para que o usuario possa seleciona-los 

e reedits-los. 

A selecio de urn documento para a reedicao ou de uma notacao para a 

criacao de urn documento, aciona um EDS para a notacao correspondente. 0 EDS 

permite ao usuario a edicao propriamente dita do documento. A confirmacao de 

"salvamento" do documento reeditado, causa a reavaliacao da estrutura de criacao 

do hiperdocumento (a partir do nodo relativo ao documento em questio), corn a 

reexecucao das acoes semanticas encontradas. 

5.5.1 Exemplo de funcionamento do CED 

0 exemplo a seguir tern por base a estrutura de dados do ciclo apresentada 

na figura 5.3. 

0 simbolo inicial da gramatica e o simbolo "Soft". A partir deste simbolo, 

no inicio do desenvolvimento, pode-se atingir os simbolos terminais "!er" e "!dfd". 

Com isto, estas duas notacoes sac) apresentadas como disponiveis. Quando o usuario 

seleciona uma das notacoes, por exemplo a notacao DER. o CED percorre as produ-

cOes ate chegar ao simbolo terminal selecionado. As producoes seguidas, neste caso, 

a partir do simbolo "Soft" sao: a 1.0 (nao-terminal "ER") e a 2.0 (terminal "!er" ); 

ficando pendentes os simbolos nao terminais "L3" e "Ll". Na sequencia, o CED 

aciona o EDS para a notacao DER, permitindo a criacao de urn documento nesta 

notacao, e exibe urn icon em sua interface, representando o documento criado e 

respectiva notacao. 0 "salvamento" de um documento no EDS causa a atualizacao 

do nome do documento no Icone exibido na interface do CED. 
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Em seguida, o CED oferece o novo conjunto de notaciies disponiveis. 

Partindo-se de "L3", opcionalmente, alcanca-se o terminal "!er"; e partindo-se de 

"Ll", obrigatOriamente, alcanca-se o terminal "!dfd". Assim, sao oferecidas as 

notacoes DER (opcionalmente) e DFD (obrigatoriamente). 

Neste ponto, o usuario pode escoiher uma notacao disponivel para a 

criacao de urn documento ou selecionar urn documento ja criado (atraves dos icones) 

para a sua reedicao. 

5.6 Edicao de Documentos 

A edicao de urn documento no SGH e efetuada atraves de urn Editor 

Dirigido por Sintaxe (EDS) do projeto AMADEUS [FAV 89] [ESP 89] [SIL 90]. As 

caracteristicas basicas deste editor foram apresentadas no capitulo 4. 

Urn documento e criado e editado por operacoes da classe EDS. Esta ca-

racteristica contraria a modelagem da ferramenta, a qual especifica as operacOes de 

edicao como integrantes da propria classe documento. Isto se deve a intencao de 

utilizar e integrar, na implementacao da ferramenta, os produtos ja em desenvolvi-

mento no projeto AMADEUS. 

Por outro lado, estando ainda incompleta a implementacao definitiva do 

EDS, o protOtipo utiliza uma classe de simulacio deste produto. Em se tratando de 

implementacoes em uma linguagem orientada a objetos, os servicos definidos para a 

classe de simulacao do EDS podem ser facilmente transferidos para a classe definitiva 

do EDS. 
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5.7 Enfoque de Hiperdocumentos 

Os servicos que incrementam o protOtipo corn o enfoque de hiperdocu-

mentos estao inseridas ou sao acionadas do CED ou do EDS. Estes servicos sao 

especificados a seguir. 

5.7.1 Estabelecimento de elos 

Um elo, implementado pela classe ELO, pode ser estabelecido de 3 (tres) 

formas: (1) manualmente pelo usuario; (2) atraves de programas "Ad hoc" sele-

cionados pelo usuario; e (3) automaticamente por acoes semanticas embutidas na 

gramatica do ciclo de desenvolvimento. 

0 estabelecimento manual envolve os seguintes servicos do EDS: selecio-

nar elemento, para a selecio dos elementos do documento que formarao as pontas 

de origem ou destino do elo sendo criado; marcar origem, para definir urn conjunto 

de elemento selecionados do documento como origem do elo sendo criado; marcar 

destino, para definir urn conjunto de elemento selecionados do documento como des-

tino do elo sendo criado; selecionar tipo, para definir o tipo do elo sendo criado, bem 

como os atributos a serem informados; e informar atributos, para informar o valor 

dos atributos do elo sendo criado. 

Os programas "Ad hoc" sao desenvolvidos fora do escopo da ferramenta, 

utilizando as classes e objetos definidos para o prototipo. 0 acionamento destes 

programas a feito em janelas independentes do protOtipo, uma vez que o ambiente 

multi-janelas permite tal atividade. Os elos gerados por urn programa sao tranferidos 

para o prototipo e vinculados a TTE, atraves de mensagem do programa para o 

prototipo. 0 controle de integridade das informacoes contidas nos hiperdocumentos 

manipulados pelos programas "Ad hoc", sem a integracao corn urn banco de dados, 

inexistente. 
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As awes semanticas embutidas na gramatica sao equivalentes aos pro-

gramas "Ad hoc", corn a diferenca que estas sax) acionadas automaticamente pelo 

protOtipo, quando encontradas na gramatica. 

0 conjunto total de elos de um hiperdocumento e armazenado em urn 

atributo em forma de lista da classe HIPER. 

5.7.2 "Browser" de elos 

0 servico de "Browser" de elos, implementado na classe EDS, aciona 

uma janela que fornece, a pedido do usuario, o conjunto de elos relacionados ao 

documento em edicao no EDS. Caso existam elementos selecionados do documento, 

o "Browser" limita o conjunto de elos a aqueles cuja origem ou destino seja formada 

somente pelos elementos selecionados. 

0 "Browser" permite a selecao de urn elo. 0 elo selecionado, ao comando 

do usuario, pode: (1) ser removido; (2) ter o valor de seus atributos alterados; ou 

(3) ser seguido. 0 seguimento de um elo causa o acionamento de urn EDS exibindo 

o outro documento relacionado no elo. corn os elementos componentes da origem ou 

destino em destaque. 

5.7.3 Formacao e seguimento de caminhos de leitura 

A formacao de caminhos de leitura consiste de servicos da classe CED 

e da classe EDS. 0 servico da classe CED implementa as opcoes de criacao de 

um caminho de leitura, corn a solicitacao do nome e da descricao do caminho, e 

de exibicao sintetica dos documentos e elos envolvidos em urn caminho. Os elos 

de urn hiperdocumento sao anexados ou removidos de um caminho pelo servico 

implementado na classe EDS. 
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0 seguimento de urn caminho de leitura a iniciado por urn servico da 

classe CED. Este servico, quando solicitado, ativa o caminho escolhido para a leitura 

e aciona urn EDS para o primeiro documento do caminho. No EDS, outro servico 

permite que o caminho ativo seja seguido para frente ou para tras, acionando urn 

EDS corn o documento seguinte ou anterior do caminho ativo. 

5.8 Interface corn o Usuario 

A interface do prototipo e constituida de quatro partes basicas, sao elas: 

interface de cadastro da TTE; interface da geragao da estrutura do ciclo de desen-

volvimento; interface da CED; e interface da EDS. 

As interfaces de cadastro da TTE e da geracio da estrutra do ciclo de 

desenvolvimento say textuais, e solicitam as informacoes referentes ao preenchimento 

da TTE e das gramaticas atraves de perguntas simples e textuais. Estas interfaces 

sao independentes e acionadas diretamente do sistema operational, sendo a sua 

utilizacio eventual e restrita ao usuario responsivel pela preparacao e controle dos 

ciclos de desenvolvimento, ou seja, pela geracao e atualizacao das gramaticas e da 

TTE. Isto justifica a sua simplicidade. 

A figura 5.4 apresenta o Diagrama de Transicao de Estados (DTE) das 

Interfaces da CED e da EDS. 

5.8.1 Interface da CED 

A interface da CED e composta de uma janela e um menu corn as 

operaceies basicas da classe. A figura 5.5 apresenta a janela principal da CED e 

o seu menu de operacOes. 
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Choose Cycle 

Save Hyper 

Load Hyper 

Fie 

Path ra 

Exit 

Figura 5.5: Janela principal e menu da CED. 
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As operacoes do menu da CED sac): (1) "Choose Cycle" (escolha de urn 

ciclo de desenvolvimento); (2) "Save Hyper" (atualizacio das informacoes do hiper-

documento ativo); (3) "Load Hyper" (ativagio de um hiperdocumento existente); 

(4) "File" (operacoes especificas sobre documentos selecionados do hiperdocumento 

ativo); (5) "Path" (operacoes sobre caminhos de leitura para o hiperdocumento 

ativo); e (6) "Exit" (finalizacao). 

A operacao de selecao de ciclo (1) do menu da CED aciona uma janela 

corn os ciclos de desenvolvimento existentes, para que o usuario faca a sua escolha. 

A figura 5.6 apresenta urn exemplo desta operacao. 

adelEMOMItiM 
CICLO1 

CICLO2 
CICLO3 

Figura 5.6: Exemplo de operagio "Choose Cycle". 

A escolha de urn ciclo de desenvolvimento implica na criagio de urn hi-

perdocumento. Para tanto a CED aciona uma janela para a informack do nome 

do hiperdocumento em criacao. A figura 5.7 mostra esta janela. 
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Figura 5.7: Exemplo de Janela de informagao de hiperdocumento. 
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Uma vez selecionado urn ciclo de desenvolvimento e criado urn hiperdo-

cumento, a CED apresenta uma janela de nota95es corn as possiveis nota95es para a 

criacio de documentos. A selecao de uma das nota95es, na janela de notacoes, oca-

siona o acionamento da EDS para a notack. selecionada. Urn icone representativo 

do documento e exibido na janela principal da CED. Este icone, incialmente, mostra 

a notacao do documento e urn sfinbolo ?. Este simbolo ? indica que o documento 

ainda nao foi salvo na EDS. A figura 5.8 contem urn exemplo da janela de notagoes 

e da exibicao de urn icone de documento. 

Figura 5.8: Exemplo de janela de notagao. 

A operacao de ativacao de hiperdocumento (3) do menu da CED aciona 

uma janela corn os hiperdocumentos existentes, para que o usuario faca a sua escolha. 

A figura 5.9 apresenta urn exemplo desta operacao. 



93 

• 
:5Z7•7!,KVS:: 

MgatiOgigir 

hip erl 
hip erZ 
hip er3 
hip er4 

Figura 5.9: Exemplo de operacdo "Load Hiper' . 
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ApOs a ativagio de urn hiperdocumento, os icons representativos dos 

documentos ja criados sao exibidos na janela principal da CED, e a janela de notagOes 

e acionada. 

As operacoes especfficas sobre documentos do hiperdocumento ativo (4) 

sao: "Edit" (edicao do documento), "Stand By" (suspensao temporaria do docu-

mento) e "Remove" (remocao do documento). A opcao de edicao de urn documento 

causes o acionamento de urn EDS corn o documento em questa°. 0 documento a ser 

considerado pelas opciies deve estar selecionado na janela principal da CED. Esta 

selecao e feita por urn "click" do "mouse" sobre o icone representativo do docu-

mento. A figura 5.10 mostra urn exemplo de um documento selecionado e da opcao 

de edicao. 

Figura 5.10: Exemplo da opcao de edigio de documento da CED. 
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As opcoes de operacao sobre caminhos de leitura para o hiperdocumento 

ativo (5) sio: "Create" (criacao de urn caminho) e "Read" (leitura de urn caminho). 

A opcio de criagao de urn caminho ativa uma janela para informacio do nome e 

descric5o do caminho. A opcio de leitura de caminho aciona uma janela de selecio 

de caminhos corn os caminhos de leitura do hiperdocumento. A selecio de urn 

caminho aciona a EDS com o primeiro documento do caminho selecionado. A figura 

5.11 apresenta urn exemplo de janela de selecio de caminho. 

Figura 5.11: Exemplo de janela de selegio de caminho. 

5.8.2 Interface da EDS 

A interface da EDS, sendo esta uma classe de simulacio, contem apenas 

os seus servicos basicos. E composta de uma janela e urn menu corn as operacoes 
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basicas da classe. A figura 5.12 apresenta a janela principal da EDS e o seu menu 

de opera95es. 

Edit a 
Save Doc. 

Load Doc. 

Navigate a  

Make Path a  

Make link a 
Exit 

Figura 5.12: Janela principal e menu da EDS. 

As operacoes do menu da EDS sao: (1) "Edit" (operacoes especificas sobre 

elementos do documento editado); (2) "Save Doc." (atualizacao das informacOes do 

documento editado); (3) "Load Doc." (ativacao de urn hiperdocumento existente); 

(4) "Navigate" (seguimento do caminho de leitura ativo ou elos do documento edi-

tado); (5) "Make Path" (manutencio do caminho de leitura ativo); (6) "Make link" 

(manutencio de elos do documento editado); e (7) "Exit" (finalizacao). 

As operacoes especificas sobre elementos do documento editado (1) sap: 

"Create Object" (criacao de elemento do documento), "Remove Object" (remocao 

de elemento do documento) e "Select All" (selecio de todos os elementos do docu-

mento). A opcio de criacao de elemento inicia urn servico na EDS que aguarda urn 

"click" no "mouse" indicando a posicao de criacao do elemento. No prototipo, os 

elementos de documento sac> representados por quadrados corn o mimero de ordem 
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de criacao em seu interior e sao exibidos na janela principal da EDS. A opcao de 

remocao de elemento causa a eliminacao do elemento selecionado no documento. A 

opcao de selecao de todos os elementos do documento torna-os todos selecionados. 

A figura 5.13 apresenta urn exemplo de criacao de urn elemento em urn documento. 

Figura 5.13: Exemplo de criacao de elemento de documento. 

A atualizacao (2) e a ativacao (3) de documento na EDS sao semelhantes 

atualizacao e ativacao de hiperdocumento da CED. A atualizacao de urn documento 

causa a exibicao, junto ao icone respectivo na janela principal da CED, do nome do 

documento atualizado. 

0 seguimento de caminhos ou elos (4) tern as opcoes: "Path" (seguimento 

de caminho) e "Browser" ("browser" de elos). A opcao de seguimento de caminho 

ativa urn EDS corn o documento anterior ou posterior no caminho, conforme soli-

citagao. A opcao de "browser" de elos aciona uma janela corn o nome e tipo dos 

elos existentes para o documento ativo. Caso existam elementos ativos, os elos sao 

limitados a aqueles que contem origem ou destino composto pelos elementos selecio- 
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nados. A janela do "browser" de elos permite a selecao de urn elo para o seguimento. 

Esta selecao causa o acionamento da EDS corn o outro documento relacionado no 

elo, com os seus elementos envolvidos no elo em destaque (selecionados). 

A operacao de manutencao de caminho de leitura (5) tern as opcoes: 

"Insert Link" (inserir elo no caminho) e "Remove Link" (remover elo do caminho). 

Ambas as opcoes ativam o "Browser" de elos para a selecao do elo a ser incluido ou 

removido no caminho ativo. 

As opcoes de manutencao de elos (6) saw "Link (source)" (estabeleci-

mento da origem de urn elo) e "Link (Dest.)" (estabelecimento do destino de urn 

elo). A °Kai) de estabelecimento de origem de urn do cria urn elo e define a sua 

origem como sendo o conjunto de elementos selecionados do documento editado na 

EDS. A opcao de estabelecimento de destino de um do tem funcionamento seme-

lhante. 0 estabelecimento de uma origem para urn elo ja criado (destino defindo), 

ou vice-versa, ativa uma janela de tipos de elo para a selecao do tipo do elo em 

criacao. Selecionado o tipo, a EDS ativa a janela de informacao dos valores dos 

atributos do tipo do elo criado. 

A figura 5.14 exemplifica o estabelecimento de origem de urn elo, a figura 

5.15 mostra a janela de tipos de elos e a figura 5.16 apresenta a janela de informacao 

de valores de atributos do elo. 

5.9 Aplicabilidade e LimitacCies do ProtOtipo 

A aplicabilidade do protatipo esta no suporte aos niveis de integracao de 

ferramentas de desenvolvimento, referencial e de controle, respectivamente discuti-

dos nos capitulos 3 (tres) e 4 (quatro). 

Desta forma, o prototipo pode oferecer as seguintes facilidades: 
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Figura 5.14: Exemplo de estabelecimento de origem de elo. 
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Figura 5.15: Exemplo de janela de tipos de elos. 
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Figura 5.16: Exemplo de janela de informagan de valores de atributos de elo. 
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(1) transformack automatica e associacao entre notagoes. A trans-

formacio e a associacio entre notacoes no protOtipo podem ser automaticamente 

obtidas atraves de awes semanticas embutidas na gramitica do ciclo de desenvolvi-

mento a ser utilizado. A associagio entre as notaciies pode tambem ser manualmente 

estabelecida pelo usuario ou atraves de programas "Ad hoc" ativados pelo usuario. 

(2) ordenaca° das tecnicas a serem utilizadas em um ciclo de desenvol-

vimento. A sequencia de criacio e manutencio de documentos no protOtipo pode 

ser estabelecida pela especificagio da gramatica do ciclo de desenvolvimento a ser 

seguido. Os simbolos terminais da gramatica especificada (nivel lexico) permitem 

estabelecer as notacees que devem ser utilizadas no desenvolvimento. As produciies 

da gramatica (nivel sintatico) permitem a definick das possiveis combinaciies entre 

as notacies. A especificacao dos niveis lexico e sintatico estabelece a ordenagio de 

tecnicas a serem utilizadas no desenvolvimento. 

(3) possibilidade de registro de anotagies, argumentacoes, °pinkies, etc. 

Atraves do estabelecimento manual de elos, o prototipo permite que sejam anexa-

das anotacoes. argumentacoes, opiniOes, etc., aos documentos gerados no desenvol-

vimento de software. Pontos como anotagies, argumentagoes e °pinkies, podem ser 

definidos conio tipos de elos, nos quais os dados a serem informados constituem 

propriamente a anotacio, argumentacio ou opiniao. Isto facility a troca de ideias 

entre os analistas e projetistas de urn sistema, alem do registro de posicionamentos 

quanto ao projeto, evidenciando a caracteristica de trabalho em equipe da atividade 

de projeto de sistemas. 

(4) rastreabilidade. 0 processo de manutencao de um sistema no prot6- 

tipo, seja para adapti-lo a novas necessidades ou para corrigir erros de projeto, e 

facilitado pelo registro das relaciies entre os documentos gerados no desenvolvimento 

do sistema. 0 efeito de uma alteraca° em urn documento pode ser rastreado, ou 

seja, pode-se verificar quais outros documentos sera° afetados pela alteracio atraves 

dos elos existentes no documento a ser alterado. 
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(5) visualizacao do sistema de varias formas. 0 tipo de informacao a ser 

extraida da documentacio de urn sistema depende do nivel e tipo do usuario que as 

deseja. Urn programador, por exemplo, normalmente se interessa por informacees re-

lativas a implementagao do sistema. Urn analista, por outro lado, geralmente deseja 

obter informacees referentes a especificagio de requisitos do sistema. 0 prototipo 

permite a formulagio de caminhos de leitura para urn hiperdocumento, ou seja, 

permite o estabelecimento de varias formas de visualizacao das informacees de urn 

sistema (hiperdocumento), dependendo do interesse do usuario. 

(6) auxilio a documentaga.o. A estrutura de armazenarnento e recuperagio 

de informacees do prototipo define uma conotagio de "unicidade" ao processo de 

desenvolvimento de software. Urn sistema como urn todo pode ser considerado como 

urn tinico hiperdocumento. Neste hiperdocumento, as relacees entre os documentos 

componentes do sistema esti() registradas pelos elos existentes entre os documentos. 

Desta forma, a documentacio a urn sub-produto real do trabalho de desenvolvi-

mento. 

Apesar das facilidades citadas, o protOtipo ainda apresenta algumas li-

mitagoes na atual implementacao. Entre elas, destacam-se: a utilizacao de GLC ao 

inves de GA para a especificacio de ciclos de desenvolvimento; a impossibilidade 

de impressao das informacoes geradas no desenvolvimento; a falta de integracao 

corn um banco de dados; a inexistencia de urn mecanismo de protecao de acesso 

aos documentos e controle de autoria; a impossibilidade de trabalho concorrente ou 

cooperativo; e a falta de mecanismo de controle automatico de versees. 
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6 ESPECIFICAcA0 DO SGH 

6.1 Introducio 

Este capitulo apresenta a especificack do Sistema de Gerenciamento de 

Hiperdocumentos (SGH). Para a especificack do SGH foram utilizados conceitos 

constantes das Metodologias de Especificacao de Sistemas Orientados a Objetos de 

Rumbal et alii [RUM 91] e de Yourdon e Coad [YOU 90]. 

A metodologia utilizada a composta de 4 (quatro) partes basicas: Modelo 

de Classes, Modelo Dinamico, Modelo de Relacionamento de Servicos, e Descricao 

de Atributos e Servicos. 

0 Modelo de Classes mostra a estrutura das classes de objetos de urn 

sistema, ou seja, sua identificack, seu relacionamento corn outran classes, seus atri-

butos e seus servicos. Este modelo a representado graficamente corn o diagrama 

de classes, no qual sao expressas as relacoes de hierarquia, composicao e associagi'o 

entre as classes do sistema. 

Os simbolos utilizados no Diagrama de Classes sao apresentados na figura 

6.1. Uma classe a representada graficamente de duas formas: abreviada, que mostra 

apenas o nome da classe; e expandida, que mostra o nome da classe, seus atributos 

e servicos. Uma relagao entre duas classes pode ser de hierarquia, composicao ou 

associacao. Uma relack de hierarquia, representada pelo indicador de Heranca, 

caracteriza a especializacao de uma classe, ou seja, todas as caracterfsticas da classe 

acima do triangulo do indicador de Heranca sao validas para a classe abaixo do 

triangulo, nap sendo o contrario verdadeiro. Uma relack de de composicao, repre-

sentada pelo indicador de Composick, define que uma classe (ligada ao losango) 

formada por conjunto(s) de outra(s) classe(s). Uma relacao de associack, repre-

sentada pelo indicador de Associack, define uma conexao logica entre instancias 



Classe (Forma expandida) 

Nome da Classe 

Atributos 

Operacoes 
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de duas classes, ou seja, para cada instancia de uma classe existe relacionada uma 

instancia da outra classe da associacao. A associacao entre instancias de classes 

pode ser em dois niveis: urn-para-urn (indicador de Associacao - Exatamente Urn) 

ou mtiltipla (indicador de Associacao - Zero ou Muitos). 

Nome da Classe Classe (Forma Abreviada) 

Indicador de Heranca 

Indicador de Composicao 

Indicador de Associacao (Zero ou Muitos) 

Indicador de Associacao (Exatamente Urn) 

Figura 6.1: Simbologia para o Diagrama de Classes 

0 Modelo Dinamico descreve os aspectos concernentes aos eventos que 

alteram os estados dos objetos do sistema. Urn evento e considerado como urn fato 

ou uma operacao ocorrida no ambiente do sistema que interfere no estado de seus 
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objetos. 0 estado de objeto e defido pelo conjunto de valores de seus atributos. 

Se este conjunto e significativamente alterado, diz-se que o objeto teve seu estado 

alterada. 

0 Modelo Dinamico e representado graficamente pelo Diagrama de Esta-

dos. Cada Diagrama de Estados mostra a sequencia de estados e eventos possiveis 

para uma classe de objetos do sistema. Os simbolos utilizados em Diaramas de Es-

tados sao mostrados na figura 6.2. Cada estado de urn objeto e representado por um 

retangulo corn pontas arredondadas. A ocorrencia de urn evento e definida por um 

seta continua onde sao relacionados o evento, a acao desencadeada no objeto pelo 

evento e a condicao para que este evento aconteca. Urn evento ocasionado por outro 

objeto, normalmente uma mensagem, e representado por uma seta pontilhada. Os 

pontos inicial e final de um objeto representam, respectivamente, o ponto de criacao 

do objeto e o ponto de extincio do objeto. 

Estado Estado do Objeto 

  

Evento/Acao 
[condicao] Transicao de Estados causada 

por urn evento, acionando uma 
Acao, caso seja valida a condicao 

Evento/Acao 

• 
Evento enviado ou recebido de 
outro Objeto, acionando uma Acao 

Ponto Inicial 

Ponto Final 

Figura 6.2: Simbologia para o Diagrama de Estados 

0 Modelo de Relacionamento de Servicos mostra a relagao de utilizacao 

entre servicos de uma classe e servicos de outra classe. Uma seta continua partindo 
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de urn servigo de uma classe para urn ou mais servigos de outra(s) classe(s) indica 

que o servigo da primeira classe utiliza os demais para a execugao de sua tarefa. 

A Descrigao de Atributos e Servigos apresenta a definicao dos tipos dos 

atributos, bem como os procedimentos de execugio dos servicos de cada classe. Para 

a descricao dos servigos a utilizado a linguagem portugues estruturado. 

6.2 Modelo de Classes 

A figura 6.3 mostra o modelo de classes do SGH. Neste modelo sac) apre-

sentas as classes componentes do sistemas, sua relacio de hierarquia, composicao e 

associacio. 

A classe Arvore implementa a estrutura de dados convencional de arvore, 

composta de varios nodos. Os atributos e servigos desta classe sao apresentados na 

figura 6.4. Os nodos que compoem uma arvore sao implementados pela classe Nodo. 

A figura 6.5 mostra a classe nodo. 

A interface do sistema a expressa pela classe Janela. Esta classe contem 

atributos e servigos necessarios para a exibigao de informagoes em uma tela. Estes 

atributos e servigos sao apresentados na figura 6.6. 

As gramaticas de atributos que definem os ciclos de desenvolvimento de 

software, bem como as notagoes de documentos, sac, descritas pela classe Gramcitica. 

A gramatica a implementada em forma de arvore, portanto, a classe Gramcitica herda 

as caracteristicas da classe Arvore. Esta classe contem as definigoes de fungoes 

e atributos para a gramatica de atributos, e servigos de inclusao e remogio de 

produgaes da gramatica, de derivagao de urn simbolo terminal a partir de urn simbolo 

nao terminal, e de listagem de possiveis expansoes (simbolos terminais atingfveis) a 

partir de urn simbolo nao terminal. A figura 6.7 apresenta esta classe. 
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Node 
	

Arvore 
	

Janata Grafica 

A  

Document° 
	Notacao 	

G ra mat Ica 
	Cid° < 

Hiperdocurnento 
	

Caminho 

Nodo do 
Document° 

 

Nodo da 
Gramatica 

Nodo do 
Htperdocumento 

  

Nodo Terminal 
do Documento 

Origem 

Destino 

Nodo Nao 
	

Nod° Terminal do 
Terminal 
	

Htperdoeurnento 

A Tipo de Document° 

Nodo Terminal 
	

Nodo Terminal 
	

Nodo Terminal 
de Documento 
	

de Document° 
	

de Documento 
Textual 
	

Grafico 
	

Sonoro 

Figura 6.3: Modelo de Classes do SGH. 

Elo 
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Arvore 

Cursor NODO 
Raiz: NODO 

Criar 

Remover 

Posicionar no Pai 

Posicionar no Filho i (i: INTEIRO) 
Posicionar no Filho a Esquerda 

Posicionar no Filho a Direita 

Posicionar no Primeiro Filho 

Posicionar no Ultimo Filho 
Posicionar na Raiz 
Achar Filho (item: T): LOG ICO 

Inserir Filho (filho: NODO) 

Alterar Nodo (item: T) 
Remover Nodo 

Figura 6.4: Classe Arvore. 

Nodo 

Arvore: ARVORE 
Item: T 
Pai: NODO 

Topo de Filhos: NODO 

Irmao a Esquerda: NODO 

Irmao a Direita: NODO 

Criar 

Remover 

Estabelecer Arvore (a: como Arvore) 

Estabeler Item (i: como Item) 
Estabelecer Pai (p: como Pa) 
Estabelecer Topo de Filhos (f: como Topo de Filhos) 
Estabelecer Irmao a Esquerda (ie: como Irmao a Esquerda) 
Estabelecer Irmao a Direita (id: como Irmao a Direita) 

Figura 6.5: Classe Nodo. 
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Janela 

Altura: INTEIRO 
Largura: INTEIRO 
Cabecalho: ALFANUMERICO 
Ponto Inicial: COORDENADA 
Mundo: LISTA[T] 
Porcao Visivel do Mundo: LISTA[T] 

Criar 
Limpar 
Limpar Mundo 
Inserir Objeto no Mundo (objeto: T) 
Remover Objeto do Mundo (objeto: T) 
Exibir Porcao visivel do Mundo 
Inserir Objeto na Porcao Visivel do Mundo (objeto: T) 
Remover Objeto da Porcao Visivel do Mundo (objeto: T) 
Estabelecer Altura (a: como Altura) 
Estabelecer Largura (I: como Largura) 
Estabelecer Cabecalho (c: como Cabecalho) 
Estabelecer Ponto Inicial (p: como Ponto Inicial) 

Figura 6.6: Classe Janela. 

Gramatica 

Nome: ALFANUMERICO 
Definicao de Funcoes: LISTA[ALFANUMERICO] 
Definicao de Atributos: LISTA[ALFANUMERICO] 

Criar 
Inserir Producao (header: NODO DA GRAMATICA, LISTA[NODO DA GRAMATICA]) 
Remover Producao (header: NODO DA GRAMATICA) 
Deriver Simbolo 	NODO DA GRAMATICA, simbierm: ALFANUMERICO): LISTA[NODO DA GRAMATICA] 
Lister Possiveis Expansoes (nodo-ini: NODO DA GRAMATICA): LISTA[ALFANUMERICO] 
Posicionar em Simbolo (simb: ALFANUMERICO, nodo_ini: NODO DA GRAMATICA): LOGICO 
Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Estabelecer Definicao de Funcoes (df: como Definicao de Funcoes) 
Estabelecer Definicao de Atributos (da: como Definicao de Atributos) 

Figura 6.7: Classe Gramatica. 
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A classe Nodo da Gramdtica e herdeira da classe Nodo, e apresenta atribu-

tos e servicos especfficos para a representacao de sfmbolos da gramatica de atributos. 

Esta classe e mostrada na figura 6.8. 

Nodo da gramatica 

Simbolo: ALFANUMERICO 
Equacao Semantica: ALFANUMERICO 
Padroes de Exibicao: ALFANUMERICO 
Header: LOGICO 
Terminal: LOGICO 

Crier 
Estabelecer Simbolo (s: como Simbolo) 
Estabelecer Equacao Semantica: (e: como Equacao Semantica) 
Estabelecer Padroes de Exibicao: (p: comb Padroes de Exibicao) 
Estabelecer Header (h: como Header) 
Estabelecer Terminal (t: como Terminal) 

Figura 6.8: Classe Nodo da Gramdtica. 

Urn documento no SGH e expresso pela classe Documento. Esta classe 

herda as caracterfsticas das classes Janela e Arvore, e tern uma associacao corn a 

classe Gramdtica que define a notacio do documento. Portanto, a classe Documento 

tern caracterfsticas de arvore sintatica, pela heranca da classe Arvore e pela asso-

ciacao corn a classe Gramdtica, e caracterfsticas de interface, pela heranca da classe 

Janela. A figura 6.9 mostra os atributos e servicos especfficos da classe Documento. 

A classe Documento, sendo uma arvore, e composta de varios nodos, 

implementados pela classe Nodo do Documento (figura 6.10). A classe Nodo do 

Documento, herdeira da classe Nodo, e especializada em duas outras classes: Nodo 

Nilo Terminal (figura 6.11), que implementa os sfmbolos nao terminais da arvore 

sintatica do documento, e Nodo Terminal do Documento, que represents os sfmbolos 

terminais da arvore sintatica. 

A classe Nodo Terminal do Documento expressa a parte visivel na inter-

face do documento. Por isto, contem atributos que identificam se o elemento do 

nodo terminal esti visfvel ou selecionado na interface do documento, e servicos que 
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Documento 

Nome: ALFANUMERICO 
Autor: ALFANUMERICO 
Data: INTEIRO 
Tipo: ALFANUMERICO 
Topo da Lista de Visiveis: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Topo da Lista de Selecionados: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Lista de Palavras Chave: LISTA[ALFANUMERICO] 
Notacao: GRAMATICA 
Suspenso: LOGICO 

Crier 
Remover 
Suspender 
Atualizar 
Carregar 
Finalizar 
Inserir Elemento (elem: NODO DO DOCUMENTO) 
Remover Elemento 
Inserir Elemento na Lista de Visiveis (vie: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Remover Elemento da Lista de Visiveis (vie: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Inserir Elemento na Lista de Selecionados (sel: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Remover Elemento da Lista de Selecionados (sel: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Relacionar Tipoe de Elementos para a Incluse° (nodo_ini: NODO DO DOCUMENTO): LISTA[ALFANUMERICO] 
Deriver Elemento (elem: ALFANUMERICO) 
Estabelecer Origem de Elo (elo: ELO) 
Estabelecer Destino de Elo (elo: ELO) 
Aveliar Atributos 
Relacionar Elos: LISTA[ELO] 
Seguir Elo (elo: ELO) 
Inserir Palavra Chave (pal: ALFANUMERICO) 
Remover Palavra Chave (pal: ALFANUMERICO) 
Achar Palavra Chave (pal: ALFANUMERICO): LOGICO 
Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Estabelecer Data (d: como Data) 
Estabelecer Tipo (t: como Tipo) 
Estabelecer Notacao (n: como Notacao) 

Figura 6.9: Classe Documento. 



Nodo Nao Terminal 

Carater: LOGICO 

Char 
Estabelecer Carater (c: como Carater) 
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Nodo do Documento 

Simbolo da Notacao: ALFANUMERICO 
Atributos: LISTA[ALFANUMERICO] 

Criar 
Executar Equacao Semantica 
Estabelecer Simbolo da Notacao (s: como Simbolo da Notacao) 
Estabelecer Atributoe (a: como Atributos) 

Figura 6.10: Classe Nodo do Documento. 

Figura 6.11: Classe Nodo Nao Terminal. 
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exibem e selecionam o elemento do nodo terminal. Urn nodo terminal do documento, 

dependendo do tipo do documento, pode ter caracteristicas textuais, graficas, so-

noras, etc., justificando a especializagio da classe Nodo Terminal do Documento 

nas classes: Nodo Terminal de Documento Textual, Nodo Terminal de Documento 

Grdfico e Nodo Terminal de Documento Sonoro, entre outras. A figura 6.12 mostra 

a classe Nodo Terminal do Documento. 

Nodo Terminal do Documento 

Proximo Visivel: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Proximo Selecionado: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 

Criar 
Eliminar 
Exibir 
Eliminar Exibicao 
Selecionar 

Eliminar Selecao 

Figura 6.12: Classe Nodo Terminal do Documento. 

A classe Hiperdocumento implements as caracteristicas de um hiperdocu-

mento no SGH. Esta classe a semelhante a classe Documento. Tern heranca das clas-

ses Janda e Arvore, e associacio corn a classe Gramdtica. As diferencas Wsicas entre 

a classe Documento e a classe Hiperdocumento sax): a associagio corn a gramitica 

e representacao do seu nodo terminal. Urn documento se associa a uma gramitica 

para a definicao de sua notacio, enquanto que urn hiperdocumento se associa a uma 

gramatica para a definicao do seu ciclo de desenvolvimento. Urn nodo terminal de 

urn documento a urn elemento de sua notacio visfvel em sua interface, e um nodo 

terminal de urn hiperdocumento a urn (cone visfvel em sua interface que represents 

urn documento. As figuras 6.13, 6.14 e 6.15 apresentam as classes Hiperdocumento, 

Nodo do Hiperdocumento e Nodo Terminal do Hiperdocumento, respectivamente. 

Uma vez que a classe Hiperdocumento a composta pela classe Nodo do 

Hiperdocumento, a qual a especializada nas classe Nodo Niio Terminal e Nodo Termi- 
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Hiperdocumento 

Nome: ALFANUMERICO 
Autor: ALFANUMERICO 
Data: INTEIRO 

Topo da Lista de Visiveis: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Topo da Lista de Selecionados: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Camnihos: LISTA[CAMINHO] 

LISTA[ELO] 
Ciclo: GRAMATICA 

Criar 
Remover 
Atualizar 
Carregar 
Finalizar 
Inserir Documento (elem: NODO DO HIPERDOCUMENTO) 
Remover Documento 
Inserir Documento na Lista de Visiveis (vie: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO) 
Remover Documento da Lista de Visiveis (vie: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO) 
Inserir Documento na Lista de Selecionados (set NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO) 
Remover Documento da Lista de Selecionados (sel: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO) 
Relacionar Notacoes pars a Inclusao (nodo_ini: NODO DO HIPERDOCUMENTO): LISTA[ALFANUMERICO] 
Derivar Notacao (elem: ALFANUMERICO) 
Avaliar Atributos 
Ativar Documento (doc: DOCUMENTO) 
Relacionar Caminhos: LISTA[CAMINHO] 
Ativar Caminho (cam: CAMINHO) 
Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Estabelecer Data (d: como Data) 
Estabelecer Ciclo (c: como Ciclo) 

Figura 6.13: Classe Hiperdocumento. 

Nodo do Hiperdocumento 

Simbolo do Ciclo: ALFANUMERICO 
Atributos: LISTA[ALFANIJMERICO] 

Criar 
Executar Equacao Semantics 
Estabelecer Simbolo do Ciclo (s: como Simbolo do Ciclo) 
Estabelecer Atributos (a: como Atributos) 

Figura 6.14: Classe Nodo do Hiperdocumento. 
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Nodo Terminal do Hiperocumento 

Proximo Visivel: NODO TERMINAL DO HIHPERDOCUMENTO 
Proximo Selecionado: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO 

Criar 
Eliminar 
Exibir !cone 
Eliminar Exibicao 
Selecionar !cone 
Eliminar Selecao 

Figura 6.15: Classe Nodo Terminal do Hiperdocurnento. 

nal do Hiperdocurnento, e a classe Nodo Terminal do Hiperdocumento a uma genera-

da classe Documento, pode-se considerar que urn hiperdocumento a composto 

por varios documentos. 

Os elos no SGH sao definidos pela classe Elo. Esta classe tern duns 

composicoes corn a classe Nodo Terminal do Documento. uma definindo os nodos 

terminais de documento que compoem a origem do elo e outra definindo os nodos 

terminais de documento que compoem o destino do elo. A figura 6.16 mostra esta 

(classe. 

A Ultima classe do modelo, classe Caminho, representa os caminhos de 

leitura de hiperdocumentos. A classe Caminho tern uma associacao corn a classe 

Hiperdocumento que define a qual hiperdocumento um caminho faz referencia, e 

uma composicao corn a. clas.  se  Elo que define quais os elos compoem um caminho. 

A figura 6.17 apresenta esta classe. 
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Elo 

Nome: ALFANUMERICO 
Autor: ALFANUMERICO 
Data: INTEIRO 
Tipo: ALFANUMERICO 
Dados: LISTA[ALFANUMERICO] 
Origem: LISTA[NODO TERMINAL DO DOCUMENTO] 
Destino: LISTA[NODO TERMINAL DO DOCUMENTO] 

Criar 
Remover 
Definir Origem: (nodo: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Definir Destino: (nodo: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Estabelecer Data (d: como Data) 
Estabelecer Tipo (t: como Tipo) 
Estabelecer Dados (d: como Dados) 

Figura 6.16: Classe Elo. 

Caminho 

Nome: ALFANUMERICO 
Autor: ALFANUMERICO 
Data: INTEIRO 
Boa: LISTA[EL0] 

Criar 
Remover 
Controlar 
Inserir Elo (elo: ELO) 
Remover Elo (elo: ELO) 
Seguir Elo (elo: ELO) 
Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Estabelecer Data (d: como Data) 

Figura 6.17: Classe Caminho. 



6.3 Modelo Dinamico 

A figura 6.18 mostra o Diagrama de Estados da classe Hiperdocumento. 

Esta classe tern o estado inicial Em Edicao, no qual todos os comandos subtidos ao 

hiperdocumento sk interpretados. Alguns comandos (eventos) induzem a realizack 

de tarefas corn a permanencia do estado Em Edicao. Outros comandos forcam a 

troca de estado da classe, por exemplo, o evento de solicitack de finalizack do 

hiperdocumento que transforma o seu estado para Armazenado. 0 estado Relavio de 

Caminhos e aquele em que o hiperdocumento esti exibindo a sua relack de caminhos 

de leitura. 0 envio de mensagens da classe Hiperdocumento para outras classes 

acontece quando da ocorrencia de 3 (tres) eventos: a escolha de uma notack para 

criack de urn documento, que envia mensagem de criack para a classe Documento; 

a seleck de um caminho de leitura, que envia mensagem de ativagio para a classe 

Caminho; e a solicitacio de edicao de urn documento, que envia uma mensagem de 

ativack para a classe Documento. A classe Hiperdocumento recebe, por sua vez, 

mensagem da classe Documentos quando da atualizack do mesmo, para que seja 

feita a avaliack de atributos do hiperdocumento no estado Em Edicao. 

A figura 6.19 mostra o Diagrama de Estados da classe Documento. De 

forma semelhante a classe Hiperdocumento, a classe Documento tern o estado inicial 

Em Ediciio, no qual todos os comandos subtidos ao documento sac, interpretados. 

0 evento de solicitack de finalizack do documento transforma o seu estado para 

Armazenado. 0 estado Suspenso e aquele em que o documento esti temporariamente 

inexistente (suspenso), sendo considerado como removido. 0 envio de mensagens 

da classe Documento para outras classes acontece quando da ocorrencia de 3 (tres) 

eventos: a solicitagio de atualizack das informacoes de urn documento, que envia 

mensagem de atualizack para a classe Hiperdocumento; a maxcagio de uma ancora 

de destino de urn elo no documento, que envia mensagem de marca destino para a 

classe Elo; e a marcacio de uma kcora de origem de um elo no documento, que 

envia mensagem de marca origem para a classe Elo . A classe Documento recebe, por 

sua vez, mensagem da classe Hiperdocumentos quando da escolha de uma notagio 
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Figura 6.18: Diagrama de Estados da Classe Hiperdocumento. 

no hiperdocumento para a criacao de documento, a qual inicia o estado Em Edicao 

da classe Documento. 

0 Diagrama de Estados da classe Elo a apresentado na figura 6.20. A 

classe Elo tern dois estados iniciais possiveis: Origem Definida e Destino Definido, 

os quais sao alcancados a partir do recebimento de mensagem da classe Documento, 

respectivamente, Marca Origem e Marca Destino. A partir destes estados, o estado 

Estabelecido a atingido corn a informacio dos dados relativos ao elo estabelecido. A 

classe Edo permanece no estado Estabelecido ate que ele seja removido. 

0 Diagrama de Estados da classe Caminho a apresentado na figura 6.21. 

A classe Caminho tern como estado inicial o estado Criado Sem Dados, o qual 

atingido corn o recebimento de mensagem da classe Hiperdocumento quando da 

criacao de urn caminho de leitura. Do estado Criado Sem Dados, a classe Elo passa 

para o estado Estabelecido quando da informacao do nome do caminho e autor. 0 
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Figura 6.19: Diagrama de Estados da Classe Documento. 
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Figura 6.20: Diagrama de Estados da Classe Elo. 
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estado Em Atualizactio e alcancado sempre que urn elo e incluido ou removido do 

caminho de leitura. 

CAMINHO 

Solicitacao de Seguimento 
de Elo/Seguir Elo 

Figura 6.21: Diagrama de Estados da Classe Caminho. 

6.4 Modelo de Relacionamento de Servicos 

Neste item sao apresentados os diagramas de relacionamento de servicos 

de duas das principais classes do SGH, Hiperdocumento e Documento, as quais cons-

tituem a interface e controle do sistema. 

Os servicos da classe Hiperdocumento utilizam servicos das classes Arvore, 

Janela, Nodo Terminal do Hiperdocumento, Gramdtica e Caminho. 
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Figura 6.22: Diagraina de Relacionamento de Servicos da Classe Hiperdocumento. 



Cost. 13000 
nt00 

N. 

 

M AO 
Iowa 1400 
COOC••• 31,313130.1n0 
Pole Not C0011033303 
Yoh 113.0.11 

1161,11 

13

▪  

111M 

~OHMS Oem••••••••• 
11110....10 00 14. 10104. n 
3.0000coloonnio 
.•001100 
Worms 013.0•Ierto Nom 0 1.100 OM. ,1 
tiMe1101.  AO. (a ...OW 
450.54 Lays .1 Coonown) 
101.00320 Coon. 0 Coe 30.30.01 
300.3ennol.t.30. 	 cc. 

123 

Os servicos da classe Documento utilizam servicos das classes Arvore, 

Janela, Nodo Terminal do Documento, Graindtica e Elo. 
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Figura 6.23: I)iagrama de Relacionamento de Servicos da Classe Documento. 

6.5 Descricao de Atributos e Servicos 

Neste item sao descritos os atributos e servicos de cada uma das classes 

apresentadas no Modelo de Classes. A linguagem utilizada para tal descricao e o 

portugues estruturado. 



6.5.1 Classe Arvore 

. Cursor: NODO 
Descricao: Apontamento para o nodo atual na arvore. 

. Raiz: NODO 
Descricao: Apontamento para o nodo raiz da arvore. 

. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Remover 
Descricao: Remocao de instancia da Classe 

Raiz. Remover 
Destruir 

. Posicionar Cursor no Pai 
Descricao: Movimentar Cursor para o Nodo Pai 

Se Cursor.Pai nao e vazio Entao 
Cursor := Cursor.Pai 

Fim Se 

Posicionar Cursor no Filho i (i: INTEIRO) 
Descricao: Movimentar Cursor para o Nodo Filho de ordem i 

filho := Cursor.Topo de Filhos 
indice := 1 
Enquanto filho nao e vazio e indice menor que Faca 

filho := filhoIrmao a Direita 
indice := indice + 1 

Fim Enquanto 
Se filho nao e vazio Entao 

Cursor := filho 
Fim Se 

. Posicionar Cursor no Irrndo a Esquerda 
Descricao: Movimentar Cursor para o Nodo Irmao a Esquerda 

Se Cursor.Irmao a Esquerda nao e vazio Entio 
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Cursor := Cursor.Irmao a Esquerda 
Fim Se 

Posicionar Cursor no Irmtio a Direita 
Descrick: Movimentar Cursor para o Nodo Irma° a Direita 

Se Cursor.Irmk a Direita nao e vazio Entao 
Cursor := Cursor.Irmk a Direita 

Fim Se 

. Posicionar Cursor no Primeiro Filho 
Descrick: Movimentar Cursor para o primeiro Nodo Filho 

Se Cursor.Topo de Filhos nao e vazio Entk 
Cursor := Cursor.Topo de Filhos 

Fim Se 

. Posicionar Cursor no Ultimo Filho 
Descricio: Movimentar Cursor para o Ultimo Nodo Filho 

Cursor := Cursor.Topo de Filhos 
Enquanto Cursor.Irmao a Direita nao e vazio Faca 

Cursor:=Cursor.Irmao a Direita 
Fim Enquanto 

. Posicionar Cursor na Raiz 
Descricao: Movimentar Cursor para a Raiz da Arvore 

Cursor := Raiz 

Achar Filho (item: T): LOGICO 
Descrick: Movimentar Cursor para um Nodo Filho especifico 

filho := Cursor.Topo de Filhos 
Enquanto filho nao e vazio Faca 

Se filho.Item = item Entio 
Cursor := filho 
filho := vazio 

Senk 
filho:=filho.Irmao a Direita 

Fim Se 
Fim Enquanto 
Retorna (Cursor.Item = item) 
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Inserir Filho (filho: NODO) 
Descricao: Inserir um Nodo Filho do Nodo corrente 

Se Cursor e vazio Entio 
Raiz := filho 

Senao 
Se Cursor.Topo de Filhos nao e vazio Entao 

Cursor.Topo de Filhos.Estabelecer Irmao a Esquerda (filho) 
filho.Estabelecer Irmao a Direita (Cursor.Topo de Filhos) 

Fim Se 
Fim Se 
filho.Estabelecer Arvore (Corrente) 
filho.Estabelecer Pai (Cursor) 
Cursor.Estabelecer Topo de Filhos (filho) 

. Alterar Nodo (item : T) 
Descricao: Alterar a informacao contida no Nodo corrente 

Cursor.Estabelecer Item (item) 

Remover Nodo 
Descrick: Remover Nodo corrente 

nodo := Cursor 
Se Cursor = Raiz Entao 

Raiz := vazio 
Cursor := vazio 

Senao 
Cursor := Cursor.Pai 
Se nodo.irmio a Direita nao e vazio Entio 

nodo.Irmao a Direita.Estabelecer Irmao a Esquerda (nodo.Irmao a Di- 
reita) 

querda) 

Fim Se 
Se nodo.Irmao a Esquerda nao a vazio Entao 

nodo.Irmao a Esquerda.Estabelecer Irmao a Direita (nodo.Irmao a Es- 

Senao 
Cursor.Estabelecer Topo de Filhos (filhoirmao a Esquerda) 

Fim Se 
Fim Se 
nodo.Remover 



6.5.2 Classe Nodo 

. Arvore: ARVORE 
Descricao: Apontamento para a arvore do Nodo 

. Item: T 
Descrigio: Informacio contida no Nodo 

. Pai: NODO 
Descricao: Apontamento para o Nodo pai do Nodo 

. Topo de Filhos: NODO 
Descricao: Apontamento para o primeiro Nodo Filho 

. Irma-0 a Esquerda: NODO 
Descricao: Apontamento para o Nodo Irma° a Esquerda do Nodo 

. Irma() a Direita: NODO 
Descricao: Apontamento para o Nodo Irma° a Direita do Nodo 

. Criar 
Descrigio: Criagio de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

Remover 
Descricao: Remocao do Nodo 

Enquanto Topo de Filhos nao a vazio Faca 
nodo := Topo de Filhos 
Topo de Filhos := Topo de Filhosirrnao a Esquerda 
nodo.Remover 

Fim Enquanto 
Destruir 

. Estabelecer Arvore (a: como Arvore) 
Descrigio: Estabelecimento do atributo Arvore 
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Arvore := a 

. Estabelecer Item (i: como Item) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Item 

Item := i 

. Estabelecer Pai (p: como Pai) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Pai 

Pai := p 

. Estabelecer Topo de Filhos (t: como Topo de filhos) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Topo de Filhos 

Topo de Filhos := t 

. Estabelecer Irmcio a Esquerda (ie: como Irmdo a Esquerda) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Irma() a Esquerda 

Irmao a Esquerda := ie 

. Estabelecer Irmcio a Direita (id: como Irma() a Direita) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Irmao a Direita 

Irmao a Direita := id 

6.5.3 Classe Janela 

. Altura: INTEIRO 
Descricao: Altura da janela de interface 

. Largura: INTEIRO 
Descricao: Largura da janela de interface 

. Cabecalho: ALFANUMERICO 
Descricao: Cabecalho da janela de interface 
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. Ponto Inicial: COORDENADA 
Descricao: Ponto Inicial da janela de interface na tela 

. Mundo: LISTA[T1 
Descricao: Lista de objetos ligados a janela de interface 

. Porgio Visivel do Mundo: LISTA[T] 
Descricao: Lista de objetos do mundo visiveis na janela de interface 

. Criar 
Descricao: Criacio de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Limpar 
Descricao: Retirar contelido da janela de interface 

Deferido 

. Limpar Mundo 
Descricao: Remocao do Mundo 

Limpar 
Mundo := vazio 

. Inserir Objeto no Mundo (objeto: T) 
Descricao: Insergao de Objeto no Mundo 

Mundo.Posicionar no Fim 
Mundo.Inserir Objeto a Direita (objeto) 

. Remover Objeto do Mundo (objeto: T) 
Descricio: Remocao de Objeto do Mundo 

Mundo.Posicionar em Objeto (objeto) 
Mundo. Remover Objeto 

. Exibir Porciio Visivel do Mundo 
Descricao: Exibicao da Porcio Visivel do Mundo na janela de interface 

Porcio Visivel do Mundo.Posicionar no Comeco 
Enquanto Porcao Visivel do Mundo nao e Fim Faca 

Porgao Visivel do Mundo.Elemento.Exibir 



130 

Porcio Visivel do Mundo.PrOximo 
Fim Enquanto 

. Inserir Objeto na Porgdo Visivel do Mundo (objeto: T) 
Descricao: Insercao de Objeto na Porcao Visivel do Mundo 

Porcao Visivel do Mundo.Posicionar no Fim 
Porcio Visivel do Mundo.Inserir Objeto a Direita (objeto) 

. Remover Objeto da Porvio Visivel do Mundo (objeto: T) 
Descricao: Remocao de Objeto da Porgio Visivel do Mundo 

Porcao Visivel do Mundo.Posicionar em Objeto (objeto) 
Porcio Visivel do Mundo.Remover Objeto 

. Estabelecer Altura (a: como Altura) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Altura 

Altura := a 

. Estabelecer Largura (1: como Largura) 
Descrigio: Estabelecimento do atributo Largura 

Largura := I 

. Estabelecer Cabecalho (c: como Cabecalho) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Cabecalho 

Cabecalho c 

. Estabelecer Ponto Inicial (p: como Ponto Inicial) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Ponto Inicial 

Ponto Inicial := p 

6.5.4 Classe Gramatica 

. Nome: ALFANUMERICO 
Descricao: Nome da Gramitica 
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. Definicao de Fungoes: LISTA[ALFANUMERICOI 
Descricio: Lista de Funcoes utilizadas nas equagoes semanticas 

. Definiccio de Atributos: LISTAIALFANUMERICOI 
Descricao: Lista de atributos utilizados nas equacaes semanticas 

. Criar 
Descricao: Criacio de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Inserir Producdo (header: NODO DA GRAMATICA, sent: LISTA[NODO DA 
GRAMA.TICAD 

Descricao: Insercao de uma producao na arvore da Gramitica 
Se Posicionar em Simbolo (header.Item, Raiz) Entio 

Se Cursor.Topo de Filhos n5,o a vazio Entao 
Se Cursor.Topo Filhos.Item = header.Item Enta"o 

Inserir Filho (header) 
Sena() 

nodo.Criar [NODO DA GRAMATICA] 
nodo.Estabelecer Topo de Filhos (Cursor.Topo de Filhos) 
Cursor.Topo de Filhos.Estabelecer Pai (nodo) 
Cursor.Estabelecer Topo de Filhos (nodo) 

Fim Se 
Senio 

Cursor.Estabelecer Header (Verdadeiro) 
header := Cursor 

Fim Se 
sent.Posicionar no Final 
Enquanto sent.posick nao e 0 Faca, 

header.Inserir Filho (sent.Elemento) 
sent.Posicionar no Anterior 

Fim Enquanto 
Fim Se 

. Remover Product-10 (header: NODO DA GRAMATICA) 
Descric5o: Remocao de uma producao na arvore da gramatica 

Se Posicionar em Simbolo (header.Item, Raiz) Entio 
Remover Nodo 

Fim Se 
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. Derivar Simbolo 	NODO DA GRAMATICA, simb-term: ALFA- 
NUMERICO): LISTA[NODO DA GRAMATICA] 

Descricao: Caminhamento na gramitica 
pos := Cursor 
lista.Criar [NODO DA GRAMATICA] 
Se Posicionar em Simbolo (simb-ini, Raiz) Entao 

Se Posicionar em Simbolo (simb-term, Cursor) Entio 
nodo := Cursor 
Enquanto nodo.Item nao = simb-ini Faca 

lista.Insere Objeto a Esquerda (nodo) 
nodo := nodo.Pai 

Fim Enquanto 
Fim Se 

Fim Se 
Cursor := pos 
Retonar lista 

. Listar Possiveis Expanthes (nodo-ini: NODO DA GRAMATICA): LISTNAL-
FANUMERICOI 

Descricao: Listagem dos simbolos terminais atingiveis 
lista.Criar [ALFANUMERICO] 
Se nodo-ini.Topo de Filhos nao e vazio Entao 

Se nodo-ini.Topo de Filhos. Terminal Entk 
lista.Insere Objeto a Direita (nodo-ini.Topo de Filhos.Item) 

Senao 
Se nodo-ini.Topo de Filhos.Item = nodo-ini.Item Entao 

filho := Cursor.Topo de Filhos 
Enquanto filho nao e vazio 

lista.anexar (Lista Possiveis Expansoes (filho)) 
Fim Enquanto 

Sena° 
lista.anexar (Lista Possiveis Expansoes (nodo-ini.Topo de filhos)) 

Fim Se 
Fim Se 

Fim Se 
Retonar lista 

. Posicionar em Simbolo (simb: ALFANUMERICO, 	NODO DA GRA- 
MATICA): LOGICO 

Descrick: Posicionamento do Cursor no simbolo 
Se nodo-ini.Item = simb Entk 

Cursor := nodo-ini 
achou := Verdadeiro 
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Senao 
achou := Falso 
filho := nodo-ini.Topo de Filhos 
Enquanto filho nao e vazio Faca 

achou := Posicinar em Simbolo (simb, filho) 
filho := filho.Irmao a Direita 

Fim Enquanto 
Fim Se 
Retornar achou 

. Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Nome 

Nome := n 

. Estabelecer Definigdo de Fungoes (df• como Definicdo de Fungoes) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Definicao de Funcoes 

Definicao de Funcoes := df 

. Estabelecer Definigdo de Atributos (da: como Definigdo de Atributos) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Definicao de Atributos 

Definicao de Atributos := da 

6.5.5 Classe Nodo da Gramatica 

. Simbolo: ALFANUMERICO 
Descricao: Simbolo da gramatica 

. Equagdo Semantica: ALFANUMERICO 
Descricao: Equaca'o semantica da producao para simbolos header 

. Padroes de Exibicdo: ALFANUMERICO 
Descricao: Padroes de exibicao do nodo na janela de interface 

. Header: LOGICO 
Descricao: Estabelecimento se o simbolo e ou nao header de sentenca 
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. Terminal: LOGICO 
Descricao: Estabelecimento se o simbolo a ou nao terminal da Gramatica 

. Criar 
Descricao: Criacio de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Estabelecer Simbolo (s: como Simbolo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Simbolo 

Simbolo := s 

. Estabelecer Equacio Semcintica (e: como Equaciio Semcintica) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Equacio Semantica 

Equacio Semintica := e 

. Estabelecer Padroes de Exibiccio (p: como Padroes de Exibicao) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Padthes de Exibicao 

Padroes de Exibicao := p 

. Estabelecer Header (h: como Header) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Header 

Header := h 

. Estabelecer Termical (t: como Terminal) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Terminal 

Terminal := t 

6.5.6 Classe Documento 

. Nome: ALFANUMERICO 
Descricio: Nome do documento 



. Autor: ALFANUMERICO 
Descricao: Autor do documento 

. Data: INTEIRO 
Descricao: Data de criacao do documento 

. Tipo: ALFANUMERICO 
Descricao: Tipo do documento 

. Topo 	NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Descricao: Primeiro nodo visivel do documento 

. Topo Selecionados: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Descricao: Primeiro nodo selecionado do documento 

. Palavras Chave: LISTAIALFANUMERICOJ 
Descricao: Lista de palavras chave do documento 

. Notagiio: GRAMATICA 
Descricao: Gramatica que estabelece a notacao do Documento 

. Suspenso: LOGICO 
Descricio: Estabelecimento se o Documento esti ou nao suspenso 

. Criar 
Descrigio: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Remover 
Descricao: Remogio de instancia da Classe 

Posicionar Cursor na Raiz 
Remover Nodo 
Destruir 

135 



136 

. Suspender 
Descricao: Suspensio ou reativacio de urn Documento 

Suspenso := nao Suspenso 

. Atualizar 
Descricao: Atualizacio do Documento em edicao 

Salvar (Nome) 
Enviar mensagem para Hiperdocumento(Nome) 

. Carregar 
Descricao: Carregamento de Documento 

Resgatar (Nome) 

. Finalizar 
Descricao: Encerramento de operacao do Documento 

Destruir 

. Inserir Elemento (elem: NODO DO DOCUMENTO) 
Descricao: Insercao de elemento do Documento 

Inserir Filho (elem) 
Se elem.Classe = NODO TERMINAL DO DOCUMENTO Entao 

Inserir Objeto no Mundo (elem) 
Fim Se 

Remover Elemento 
Descricao: Remocao de elemento do Documento 

Remover Nodo 
Se elem.Classe = NODO TERMINAL DO DOCUMENTO Entao 

Remover Objeto do Mundo (elem) 
Fim Se 

. Inserir Elemento Visivel (vis: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Descricao: Tornar visivel nodo do Documento 

vis.Estabelecer Proximo Visivel (Topo Visiveig) 
Topo Visiveis := vis 
vis.Exibir (Documento) 

. Remover Elemento Visivel (vis: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Descricao: Retirar nodo da lista de elementos visiveis do Documento 
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nodo-ant := Topo Visiveis 
nodo := Topo Visiveis 
Enquanto nodo nao e vazio e nodo Liao e = vis Faca 

nodo-and nodo 
nodo := nodo.PrOximo Visivel 

Fim Enquanto 
Se nodo nao e vazio Entao 

Se nodo-ant nao e = Topo Visiveis Entio 
nodo-ant.Estabelecer Proximo Visivel (nodo.PrOximo Visivel) 

Senao 
Topo Visiveis := nodo.PrOximo Visivel 

Fim Se 
nodo.Eliminar Exibicao 
nodo. Remover 

Fim Se 

. Inserir Elemento Selecionado (sel: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Descricao: Tornar selecionado nodo do Documento 

sel.Estabelecer Proximo Selecionado (Topo Selecionado) 
Topo Selecionado := sel 
sel.Selecionar (Documento) 

Remover Elemento Selecionado (sel: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO) 
Descricao: Retirar nodo da lista de elementos selecionados do Documento 

nodo-ant := Topo Selecionados 
nodo := Topo Selecionados 
Enquanto nodo nao e vazio e nodo nao e = sel Faca 

nodo-and := nodo 
nodo := nodo.PrOximo Selecionado 

Fim Enquanto 
Se nodo nao e vazio Entao 

Se nodo-ant nao e = Topo Selecionados Entao 
nodo-ant.Estabelecer Proximo Selecionado (nodo. Proximo Selecionado) 

Senao 
Topo Selecionados := nodo.PrOximo Selecionado 

Fim Se 
nodo.Eliminar Selecao 
nodo. Remover 

Fim Se 

. Relacionar Tipos de Elementos para a Incluscio (nodo-ini: NODO DO DOCU-
MENTO): LISTAIALFANUMERICOI 

Descricao: Relack) de possiveis expansoes na arvore 
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lista.Criar [ALFANUMERICO] 
Se nodo-ini.Topo de Filhos nao é vazio Entio 

Se Notacio.Posicionar em Simbolo (nodo-ini.Simbolo da Notacao, Nota-
cao.Raiz) Entao 

cursor-gra := Notacao.Cursor 
Iista.Anexar (Notack.Listar Possiveis ExpansOes (cursor-gra)) 

Fim Se 
Senao 

filho := nodo-ini.Topo de Filhos 
Enquanto filho nao a vazio 

lista.anexar (Relacionar Tipos de Elementos para a Inclusao (filho)) 
Fim Enquanto 

Fim Se 
Retonar lista 

Derivar Elemento (elem: ALFANUMERICO) 
Descricao: Expansio da arvore corn uma derivacao 

Se Cursor.Topo de Filhos e vazio Entao 
Se Notacio.Posicionar Ern Simbolo (Cursor.Simbolo de Notacio) Entio 

nodo-gra 	Notacio.Cursor 
lista:= Notacao.Derivar Simbolo (nodo-gra, elem) 
lista.Posicionar no Comeco 
Enquanto lista nao e fim Faca 

aux := Notacio.Posicionar em Simbolo (lista.Elemento.Item) 
filho := Notacao.Topo de Filhos 
Enquanto filho nao a vazio Faca 

Se lista.Elemento.Terminal Entio 
nodo.Criar [NODO TERMINAL DO DOCUMENTO] 

Senao 
nodo.Criar [NODO NAO TERMINAL] 

Fim Se 
nodo.Estabelecer Simbolo da Notacio (lista.Elemento.Item) 
Inserir Filho (nodo) 
filho := filhoIrmao a Direita 

Fim Enquanto 
lista.Posicionar no Proximo 
aux := Achar Filho (lista.Elemento.Item) 

Fim Enquanto 
Fim Se 

Fim Se 

. Estabelecer Origem de Elo (elo: ELO) 
Descricao: Vinculagao de nodos selecionados a origem de um elo 
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Se elo.Destino nao e vazio Entio 
Arvore.Elos.Achar Elemento (elo) 
Se Arvore.Elos e fim Entao 

Arvore.Elos.Definir Origem (Topo Selecionados) 
Fim Se 

Fim Se 

. Estabelecer Destino de Elo (elo:ELO) 
Descricao: Vinculacao de nodos selecionados ao destino de urn elo 

Se elo.Origem nao e vazio Entio 
Arvore.Elos.Achar Elemento (elo) 
Se Arvore.Elos e fim Entao 

Arvore.Elos.Definir Destino (Topo Selecionados) 
Fim Se 

Fim Se 

. Avaliar Atributos 
Descricao: Avaliacao de atributos dos nodos do Documento 

Deferido 

Relacionar Elos: LISTAIELOI 
Descricao: Relacao dos elos do documento 

lista.Criar [ELO] 
elos := Arvore.Elos 
elos.Posicionar no Comeco 
Enquanto elos nao e fim Faca 

doc-origem := elos.Elemento.Origem.Elemento (1).Arvore 
doc-destino elos.Elemento.Destino.Elemento (1).Arvore 
Se doc-origem ou doc-destino = Corrente Entio 

lista.Insere Objeto a Direita (Elos.Elemento) 
Fim Se 
Elos.Posicionar no Proximo 

Fim Enquanto 
Retornar lista 

. Seguir Elo (do: ELO) 
Descricao: Apresenta outra ponta de urn elo 

elo.Origem.Posicionar no Comeco 
elo.Destino.Posicionar no Comeco 
doc-origem := elo.Origem.Elemento.Arvore 
doc-destino := elo.Destino.Elemento.Arvore 
Se doc-destino = Corrente Entao 
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doc-origem.Exibir Porcao Visivel 
Sena() 

doc-Destino.Exibir For* Visivel 
Fim Se 

. Inserir Palavra Chave (pal: ALFANUMERICO) 
Descricao: Insercao de palavra chave do Documento 

Palavras Chave.Inserir (pal) 

. Remover Palavra Chave (pal: ALFANUMERICO) 
Descricao: Remocao de palavra chave do Documento 

Palavras Chave.Remover (pal) 

. Achar Palavra Chave (pal: ALFANUMERICO): LOGICO 
Descricao: Busca de palavra chave do Documento 

Retornar Palavras Chave.Busca (pal) 

. Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Descricio: Estabelecimento do atributo Nome 

Nome n 

. Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Autor 

Autor := a 

. Estabelecer Data (d: como Data) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Data 

Data := d 

. Estabelecer Tipo (t: como Tipo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Tipo 

Tipo := t 

. Estabelecer Notacdo (n: como Notacdo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Notacao 

Notacao := n 
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6.5.7 Classe Nodo do Documento 

. Simbolo da Notacdo: ALFANUMERICO 
Descricao: Simbolo da gramatica correspondente a notacio 

. Atributos: LISTA[ALFANUMERICO] 
Descricao: Lista de Atributos do Nodo 

Deferido 

. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Executar Equagdo Semdntica 
Descricao: Execucao da Equacio Semantica do Nodo da Gramatica correspon-

dente 
Deferido 

. Estabelecer Simbolo da Notaciio (s: como Simbolo da Notagdo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Simbolo da Notacio 

Simbolo da Notacio := s 

. Estabelecer Atributos (a: como Atributos) 
Descricio: Estabelecimento do atributo Atributos 

Atributos := a 

6.5.8 Classe Nodo Nao Terminal 

. Cardter: LOGICO 
Descrick: Estabelecimento se o nodo e opcional ou obrigatOrio 

. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 



Inicializar atributos 

. Estabelecer Caniter (c: como Carder) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Carater 

Carater := c 

6.5.9 Classe Nodo Terminal do Documento 

. Proximo Visivel: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Descricao: Apontamento para o proximo nodo visivel do Documento 

. Proximo Selecionado: NODO TERMINAL DO DOCUMENTO 
Descricao: Apontamento para o proximo nodo Selecionado do Documento 

. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Eliminar 
Descricao: Remock de instancia da Classe 

Eliminar Exibicao 
Remover 

. Exibir 
Descricao: Exibicao do nodo terminal do Documento 

Deferido 

. Eliminar Exibicao 
Descricao: Retirada do nodo da janela de interface do Documento 

Deferido 

. Selecionar 
Descricao: Selecio do nodo terminal do Documento 
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Deferido 

. Eliminar Selecdo 
Descricao: Invercio da selegio do nodo na janela de interface do Documento 

Deferido 

6.5.10 Classe Hiperdocumento 

. Nome: ALFANUMERICO 
Descricao: Nome do Hiperdocumento 

. Autor: ALFANUMERICO 
Descrick: Autor do Hiperdocumento 

. Data: INTEIRO 
Descricao: Data de criacio do Hiperdocumento 

. Topo Visiveis: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO 
Descricao: Primeiro nodo visivel do Hiperdocumento 

. Topo Selecionados: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO 
Descricao: Primeiro nodo selecionado do Hiperdocumento 

. Caminhos: LISTAICAMINHOJ 
Descricao: Lista de caminhos do Hiperdocumento 

. Elos: LISTAIELOJ 
Descrigio: Lista de elos do Hiperdocumento 

. ciclo: GRAMATICA 
Descricao: Gramatica que estabelece o ciclo de desenvolvimento do Hiperdocu-

mento 
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. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Remover 
Descricao: Remogio do Hiperdocumento em edicao 

Destruir 

. Atualizar 
Descricao: Atualizacao do Hiperdocumento em edicao 

Salvar (Nome) 

. Carregar 
Descricao: Carregamento de Hiperdocumento 

Resgatar(Nome) 

. Finalizar 
Descricao: Encerramento de operacio do Hiperdocumento 

Destruir 

. Inserir Documento (doc: NODO DO HIPERDOCUMENTO) 
Descricao: Insercao de Documento do Hiperdocumento 

Inserir Filho (doc) 
Se doc.Classe = NODO TERMINAL DO DOCUMENTO Entao 

Inserir Objeto no Mundo (doc) 
Fim Se 

. Remover Docmento (doc: NODO DO HIPERDOCUMENTO) 
Descricao: Remocao de Docmento do Hiperdocumento 

Remover Nodo 
Se doc.Classe = NODO TERMINAL DO DOCUMENTO Entio 

Remover Objeto do Mundo (doc) 
Fim Se 

. Inserir Documento Visivel (vis: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMEN-
TO) 

Descricao: Tornar visivel nodo do Hiperdocumento 
vis.Estabelecer Proximo Visivel (Topo Visivel) 
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Topo Visiveis := vis 
vis.Exibir Icone (Hiperdocumento) 

. Remover Documento Visivel (vis: NODO TERMINAL DO HIPERDOCU-
MENTO) 

Descricao: Retirar nodo da lista de documentos visiveis do Hiperdocumento 
nodo-ant := Topo Visiveis 
nodo := Topo Visiveis 
Enquanto nodo nao e vazio e nodo nao e = vis Faca 

nodo-and := nodo 
nodo 	nodo.PrOximo Visivel 

Fim Enquanto 
Se nodo nao e vazio Entio 

Se nodo-ant nao e = Topo Visiveis Entio 
nodo-ant.Estabelecer Proximo Visivel (nodo.PrOximo Visivel) 

Sena() 
Topo Visiveis := nodo.PrOximo Visivel 

Fim Se 
nodo.Eliminar Exibicao 
nodo. Remover 

Fim Se 

. Inserir Documento Selecionado (sel: NODO TERMINAL DO HIPERDOCU-
MENTO) 

Descricao: Tornar selecionado nodo do Hiperdocumento 
sel.Estabelecer Proximo Selecionado (Topo Selecionado) 
Topo Selecionado 	sel 
sel.Selecionar Icone (Hiperdocumento) 

. Remover Documento Selecionado (sel: NODO TERMINAL DO HIPERDOCU-
MENTO) 

Descricao: Retirar nodo da lista de documentos selecionados do Hiperdocumento 
nodo-ant := Topo Selecionados 
nodo Topo Selecionados 
Enquanto nodo nao a vazio e nodo nao e = sel Faca 

nodo-and := nodo 
nodo := nodo.PrOximo Selecionado 

Fim Enquanto 
Se nodo nao e vazio Entao 

Se nodo-ant nao e = Topo Selecionados Entio 
nodo-ant.Estabelecer Proximo Selecionado (nodo.PrOximo Selecionado) 

Senao 
Topo Selecionados := nodo.PrOximo Selecionado 



Fim Se 
nodo.Eliminar Selegao 
nodo.Remover 

Fim Se 

. Relacionar Notaciies de Documentos para a Incluscio (nodo-ini: NODO DO HI-
PERDOCUMENTO): LISTAIALFANUMERICO1 

Descrigio: Relagio de possiveis expansoes na arvore 
lista.Criar [ALFANUMERICO] 
Se nodo-ini.Topo de Filhos nao a vazio Entao 

Se Ciclo.Posicionar em Simbolo (nodo-ini.Simbolo do Ciclo, Ciclo.Raiz) 
Entio 

cursor-gra := Ciclo.Cursor 
lista.Anexar (Ciclo.Listar Possiveis Expansoes (cursor-gra)) 

Fim Se 
Senao 

filho 	nodo-ini.Topo de Filhos 
Enquanto filho nao a vazio 

lista.anexar (Relacionar Notagoes de Documentos para a Inclusio (fi- 
]ho)) 

Fim Enquanto 
Fim Se 
Retonar lista 

Derivar Notacao (nota: ALFANUMERICO) 
Descrigao: Expansao da arvore corn uma derivagio 

Se Cursor.Topo de Filhos a vazio Entao 
Se Ciclo.Posicionar Em Simbolo (Cursor.Simbolo do Ciclo) Entao 

nodo-gra := Ciclo.Cursor 
lista:. Ciclo.Derivar Simbolo (nodo-gra, nota) 
lista.Posicionar no Comego 
Enquanto lista nao a fim Faga 

aux := Ciclo.Posicionar em Simbolo (lista.Elemento.Item) 
filho := Ciclo.Topo de Filhos 
Enquanto filho nap a vazio Faga 

Se lista.Elemento.Terminal Entio 
nodo.Criar [NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO] 

Senao 
nodo.Criar [NODO NAO TERMINAL] 

Fim Se 
nodo.Estabelecer Simbolo do Ciclo (lista.Elemento.Item) 
Inserir Filho (nodo) 
filho := filhoirmio a Direita 

Fim Enquanto 
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lista.Posicionar no Proximo 
aux := Achar Filho (lista.Elemento.Item) 

Fim Enquanto 
Fim Se 

Fim Se 

. Avaliar Atributos 
Descricao: Avaliacao de atributos dos nodos do Hiperdocumento 

Deferido 

Relacionar Caminhos: LISTAXAMINHO] 
Descricao: Apresentacio dos caminhos de leitura do Hiperdocumento 

lista.Criar [CAMINHO] 
caminhos := Arvore.Caminhos 
caminhos.Posicionar no Comeco 
Enquanto caminhos nao e fim Faca 

hiper := caminhos.Elemento.Elemento(1).Origem.Elemento (1).Arvore.Ar- 
yore 

Se hiper = Corrente Entio 
lista.Insere Objeto a Direita (caminhos.Elemento) 

Fim Se 
caminhos.Posicionar no Proximo 

Fim Enquanto 
Retornar lista 

. Ativar Caminho (cam: CAMINHO) 
Descricao: Ativacio de urn caminho de leitura do Hiperdocumento 

cam.Controlar 

. Ativar Documento (doc: DOCUMENTO) 
Descricao: Apresenta a janela de interface do Documento 

doc.Exibir Porcao Visivel 

. Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Descricio: Estabelecimento do atributo Nome 

Nome := n 

. Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Autor 



Autor := a 

. Estabelecer Data (d: como Data) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Data 

Data := d 

. Estabelecer Ciclo (c: como Ciclo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Ciclo 

Ciclo := c 

6.5.11 Classe Nodo do Hiperdocumento 

. Simbolo do Ciclo: ALFANUMERICO 
Descricao: Simbolo da gramatica correspondente ao ciclo 

. Atributos: LISTA[ALFANUMERICOJ 
Descricao: Lista de Atributos do Nodo 

. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Executor Equagdo Senuintica 
Descricao: Execucao da Equacao Semantica do Nodo da Gramatica correspon-

dente 
Deferido 

. Estabelecer Simbolo do Ciclo (s: como Simbolo do Ciclo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Simbolo do Ciclo 

Simbolo do Ciclo := s 

. Estabelecer Atributos (a: como Atributos) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Atributos 
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Atributos := a 

6.5.12 Classe Nodo Terminal do Hiperdocumento 

. Proximo Visivel: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO 
Descricao: Apontamento para o proximo nodo visivel do Hiperdocumento 

. Proximo Selecionado: NODO TERMINAL DO HIPERDOCUMENTO 
Descricao: Apontamento para o proximo nodo Selecionado do Hiperdocumento 

. Criar 
Descricio: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Eliminar 
Descricao: Remocao de instancia da Classe 

Eliminar Exibicao 
Remover 

. Exibir Icone 
Descricao: Exibicao do nodo terminal do Hiperdocumento 

Deferido 

. Eliminar Exibigdo 
Descricao: Retirada do nodo da janela de interface do Hiperdocumento 

Deferido 

. Selecionar Icone 
Descricao: Selecio do nodo terminal do Hiperdocumento 

Deferido 
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. Eliminar Selecdo 
Descricao: Invercao da selecio do nodo na janela de interface do Hiperdocumento 



Deferido 

6.5.13 Classe Elo 

. Nome: ALFANUMERICO 
Descricao: Nome do Elo 

. Autor: ALFANUMERICO 
Descrick: Autor do Elo 

. Data: INTEIRO 
Descricio: Data de criacao do Elo 

. Tipo: ALFANUMERICO 
Descricao: Tipo do Elo 

. Dados: LISTAMLFANUMERICO] 
Descricao: Dados referentes ao tipo do Elo 

. Origem: LISTA[NODO TERMINAL DO DOCUMENTOJ 
Descricao: Origem do Elo 

. Destino: LISTA[NODO TERMINAL DO DOCUMENTO] 
Descricao: Destino do Elo 

. Criar 
Descricao: Criacao de instancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Remover 
Descricao: Eliminacio de instancia da Classe 

hiper := Origem.Elemento (1).Arvore.Arvore 
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hiper.Elos.Remover (Corrente) 

. Definir Origem (nodo: NODO TERMINAL DE DOCUMENTO) 
Descricao: Estabelecimento da origem de Elo 

Enquanto nodo nap e vazio 
Origem.Insere Objeto a Direita (nodo) 
nodo 	nodo.PrOximo Selecionado 

Fim Enquanto 

. Definir Destino (nodo: NODO TERMINAL DE DOCUMENTO) 
Descricao:  Estabelecimento da destino de Elo 

Enquanto nodo nao e vazio 
Destino.Insere Objeto a Direita (nodo) 
nodo := nodo.PrOximo Selecionado 

Fim Enquanto 

. Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Nome 

Nome := n 

. Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Autor 

Autor := a 

. Estabelecer Data (d: como Data) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Data 

Data := d 

. Estabelecer Tipo (t: como Tipo) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Tipo 

Tipo := t 

. Estabelecer Dados (d: como Dados) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Dados 

Dados := d 
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6.5.14 Classe Caminho 

. Nome: ALFANUMEICO 
Descricao: Nome do Caminho 

. Autor: ALFANUMEICO 
Descricao: Autor do Caminho 

. Data: INTEIRO 
Descricao: Data de criacio do Caminho 

. Elos: LISTA[ELO] 
Descricao: Lista de elos componentes do Caminho 

. Criar 
Descricao: Criagio de insCancia da Classe 

Criar objeto 
Inicializar atributos 

. Remover 
Descricao: Eliminagio de instancia da Classe 

hiper := Elos.Elemento (1).Origem.Elemento (1).Arvore.Arvore 
hiper.Caminhos.Remover (Corrente) 
Destruir 

. Controlar 
Descrigio: Controle da leitura de urn Caminho 

Deferido 

. Inserir Elo (elo: ELO) 
Descricao: Insergio de urn elo no Caminho 

Elos.Inserir Objeto a Direita (elo) 

. Remover Elo (elo: ELO) 
Descricao: Remocao de urn do do Caminho 

Elos.Remover (elo) 

152 



153 

Seguir Elo (elo: ELO) 
Descricao: Apresenta outra ponta de urn elo 

elo.Origem.Posicionar no Comeco 
elo.Destino.Posicionar no Comeco 
doc-origem := elo.Origem.Elemento.Arvore 
doc-destino := elo.Destino.Elemento.Arvore 
Se doc-destino = Corrente Entio 

doc-origem.Exibir Porcio Visivel 
Sena() 

doc-Destino.Exibir Porgao Visivel 
Fim Se 

. Estabelecer Nome (n: como Nome) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Nome 

Nome := n 

. Estabelecer Autor (a: como Autor) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Autor 

Autor := a 

. Estabelecer Data (d: como Data) 
Descricao: Estabelecimento do atributo Data 

Data := d 



7 CONCLUSA_ 0 

7.1 ContribuicOes da Pesquisa 

Urn resumo das principais contribuigoes do trabalho a apresentado a se- 

guir. 

7.1.1 Analise de GA para a especificacao e controle do ciclo de 
desenvolvimento 

0 conceito de GA foi explorado para especificar e controlar o ciclo de 

desenvolvimento de software. Como uma linguagem, o ciclo de desenvolvimento foi 

modelado atraves de produgoes, sentencas e simbolos. As notagOes necessarias em 

cada fase do desenvolvimento foram definidas como simbolos terminais da gramatica. 

Desta forma, foi possivel estabelecer e controlar o conjunto de seqiiencias pre-

definidas de notagoes de documentos a serem utilizadas para um ciclo. 

0 use de gramatica para a especificagao e controle de um ciclo impoe 

uma certa rigidez na metodologia de desenvolvimento, pois exige o respeito as re-

gras definidas pela gramatica, uma vez que o acesso as ferramentas (notagoes) 

controlado corn base nas suas produgoes. Esta rigidez tern a vantagem de esta-

belecer urn padrao no processo de desenvolvimento, e a desvantagem de limitar a 

liberdade de adaptagio da metodologia a cada situagio. 

Por outro lado, a especificagio de urn ciclo em gramatica oferece opgiies 

de seqiiencia atraves das produgoes. Corn isso, virios caminhos podem ser segui-

dos na mesma gramatica. IJma boa especificacao pode significar uma flexibilidade 

razoivel no ciclo de desenvolvimento, e permitir a adaptagao da metodologia a casos 

especificos. 
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A especificacio e controle de ciclos de desenvolvimento utilizando-se o 

conceito de gramatica tambem foi analisada para permitir a ativacao autornatica 

de ferramentas. Corn esta caracterfstica, acees semanticas podem ser embutidas na 

gramatica e executadas quando alcancadas pelo processo de derivacao, automatica-

mente, sem a participacao do usuario. 

0 use de atributos na gramatica foi proposto para prover a troca au-

tornatica de informacoes entre as notacOes de documentos. Esta caracterfstica fa-

vorece a consistencia do sistema, pois a arvore de derivacao, resultante da GA do 

ciclo, pode ser reavaliada como um todo a cada edicao de urn documento. 

7.1.2 Analise do enfoque de hiperdocumentos no desenvolvimento 
de software 

0 conceito de hiperdocumento foi caracterizado nos aspectos de interesse 

da Engenharia de Software. Este enfoque foi utilizado para permitir o estabeleci-

mento de associacoes entre as informacOes geradas no desenvolvimento de software. 

Um sistema a geralmente complexo demais para ser representado por urn 

unico tipo de diagrama. Cada urn de seus componentes pode ser descrito por urn tipo 

diferente de notacao. 0 enfoque de hiperdocumento foi abordado para permitir o 

relacionamento entre as informacoes contidas em documentos de diferentes notacoes, 

gerados em diferentes fases do desenvolvimento. Corn este enfoque, um sistema 

apresenta a caracterfstica de unicidade, ou seja, todos os documentos gerados no 

projeto do sistema estao interligados entre si formando urn tinico hiperdocumento. 

As associacoes entre documentos favorecem a rastreabilidade, i.e., a ye-

rificacao facilitada da abrangencia de uma alteracao no sistema. Alem disso, fa-

cilitam a vinculacio de comentarios (opiniOes, argumentacoes, sugestOes, etc.) a 

documentos de urn sistema, mais do que isto, colocando-os como parte integrante 
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da documentacao do sistema. Esta caracterfstica facilita o trabalho coperativo para 

equipes de desenvolvimento de software. 

Outra caracteristica importante analisada em hiperdocumentos foi a pos-

sibilidade de apresentacao ou visualizacao dos documentos do sistema de virias 

formas. Esta caracterfstica foi implementada corn o conceito de caminhos de lei-

tura. 

7.1.3 Utilizacao do paradigma de orientagao a objetos para a 
modelagem da ferramenta proposta 

0 paradigma de orientagio a objetos (P00) foi utilizado, para a modela-

gem da ferramenta proposta, corn o objetivo de usufruir das vantagens do paradigma, 

quais sejam: reusabilidade, manutebilidade, prototipacao ripida e expansibilidade 

incremental. Alem disto, a area de orientacio a objetos esti em franco desenvol-

vimento, corn inumeras propostas de metodologias e notacoes, sendo por isto de 

grande interesse para a criacio de ambientes experimentais. 

Uma conclusio importante neste topico se refere a necessidade de for-

mulacio de uma metodologia de desenvolvimento orientada a objetos mais abran-

gente e completa. Para a modelagem da ferramenta proposta foi preciso fazer use 

de duas metodologias ([RUM 91] e [YOU 90]). Definida a metodologia, sentiu-se a 

necessidade de uma ferramenta CASE para auxiliar na sua utilizacao. 

Em suma, o P00 pode se constituir em urn excelente paradigma de 

modelagem de sistemas, desde que se tenha plena familiaridade corn a sua filosofia. 
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7.1.4 Implementacao de um prototipo de ferramenta 

A implementacio de um protaipo foi realizada, seguindo o P00, utili-

zando-se a linguagem Eiffel [MEY 89]. Esta linguagem e considerada versatil e 

poderosa, apesar de apresentar deficiencia na sua documentacao. Salienta-se a sua 

facilidade para a prototipacio, desde que conhecidas as suas potencialidades. 

Esta implementacao mostrou ser possivel a utilizacio de gramaticas para 

o controle de utilizacio de ferramentas no ciclo de desenvolvimento. Permitiu, ainda, 

a verificacio da validade da aplicacio do enfoque de hiperdocumentos para obtencio 

da integracio referencial no processo de desenvolvimento de software. Contudo, 

a indisponibilidade da implementacao do EDS e dos mecanismos de dicionirio de 

dados ativo do projeto AMADEUS [PRI 91a] em Eiffel, prejudicaram a realizacao de 

um teste efetivo da ferramenta. Tais componentes da ferramenta foram substitufdos 

por emuladores bastante simplificados. 

7.2 Trabalhos Futuros 

Algumas sugesthes de trabalhos futuros, que podem ser estendidos a par-

tir do trabalho desenvolvido, sao apresentados neste item. 

7.2.1 Controle de acesso e autoria 

A ferramenta proposta permite que qualquer usuario tenha acesso a qual-

quer produto gerenciado por ela. A autoria de hiperdocumentos, documentos, elos e 

caminhos a informada pelo usuirio, via interface. Contudo, e importante que exista 

nm controle de acesso e de execucao de funcOes haseado em classes de usnarins. 

Em outras palavras, e importante que exista um mecauismo de estabelecimento au- 
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tomatico de autoria, que proporcione restricoes a exec -ugh° de operagoes sobre os 

produtos gerados em fungi° da classe de usuario. 

Este controle pode ser efetuado com base nos mecanismos de controle 

de acesso do ambiente Unix. 0 nome e o grupo do usuario, bem como a protegio 

do arquivo que armazena as informacoes de hiperdocumento, documento, elo ou 

caminhos, podem ser obtidos diretamente do sistema operacional. A protecio pode 

ser alterada via interface, por urn usuario autorizado, atraves de uma ligagao do 

Eiffel corn o Unix. 

Por outro lado, havendo integracio corn banco de dados, pode-se utilizar 

o prOprio controle de acesso e autoria do banco de dados. 

7.2.2 Controle automatic° de versoes 

0 controle de versoes na ferramenta pode ser realizado atraves da de-

finicao e use de urn tipo de elo de versoes. Porem, considerando o fato de que a 

ferramenta foi proposta para ambientes de desenvolvimento de software, a necessario 

que ela seja incrementada corn mecanismos de controle automatic° de versoes. 

Este controle pode ser obtido atraves de mecanismos embutidos em cada 

operacao, fazendo corn que sempre se manipule determidada versa° de documentos 

de urn hiperdocumento [DRU 91]. Outra alternativa e a geracao automatica de 

versoes sempre que haja alguma alteracio no conteado de urn documento, permi-

tindo-se neste caso, a selecao da versao de urn documento para a edicao atraves de 

comandos especfficos [MEI 89]. 



7.2.3 Trabalho cooperativo 

A possibilidade de adicao de sugestoes, comentirios, anotacoes, referen-

cias, etc., a urn documento de outro autor, sugere a flock de trabalho cooperativo 

ou concorrente e, por conseqiiencia, acesso compartilhado. Corn isto, e necessirio 

que a ferramenta seja reavaliada, em funcao do ambiente em que deva ser aplicada, 

para que permita o trabalho conjunto e simultaneo de virios usuirios. 

0 trabalho cooperativo pode ser implantado atraves de urn mecanismo 

que utilize as facilidades oferecidas pelo sistema operacional multi-usuirio. Isto pode 

ser obtido corn o relacionamento de cada documento com um arquivo do sistema 

de arquivos do sistema operacional. Utilizando-se o controle de acesso a documen-

tos fonecido pelo sistema operacional, pode-se permitir que virios usuirios tenham 

acesso concorrente ao mesmo hiperdocumento, tendo contudo, o impedimento de 

acesso simultaneo ao mesmo documento [YAN 88]. 

7.2.4 Integracao a urn banco de dados e um dicionario de dados 
ativo 

As caracteristicas de volume de informacoes e complexidade de um hi-

perdocumento sugerem a utilizacao de urn banco de dados, para armazenamento e 

recuperacao de dados de hiperdocumentos. 

0 banco de dados para a ferramenta deve ser adaptado as caracteristicas 

de hiperdocumentos. No caso contririo, corre-se o risco de perda das vantagens do 

enfoque de hiperdocumentos em funcao dos ajustes necessirios [GAR 89] [AMY 88]. 

0 use de sistemas de banco de dados convencionais, baseados em modelos de da-

dos clissicos (relacional, rede e hierirquico) e inadequado para o tratamento de 

informacoes complexas [DAT 81] [HAS 82], como as manipuladas pelo SGH. Algu-

mas alternativas estio sendo consideradas no projeto AMADEUS, entre elas esti 
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a utilizacao um banco de dados orientado a objetos [MRA 91]. Outra alternativa 

é a integracio corn o projeto GDOCE [LOW 91], sendo desenvolvido na Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul, que tem como urn de seus objetivos basicos o 

armazenamento e recuperacio de documentos estruturados. 

Urn dicionario de dados ativo é necessario para a consistencia das in-

formacoes de hiperdocumentos, devendo ser integrado ao banco de dados e vincu-

lado a producao de cada documento de urn hiperdocumento [MRA 91]. Corn isto, 

pode-se garantir a integridade da informacao contida nos documentos de urn hiper-

documento. 
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ANEXO A-1 LINGUAGEM EIFFEL 

A-1.1 Introducao 

Este anexo apresenta urn resumo das principais caracteristicas da lin-

guagem orientada a objetos Eiffel, utilizada para a implementacio do protOtipo do 

SGH. 

Descricoes mais detalhadas da linguagem Eiffel podem ser encontradas 

em [MEY 89] e [RUM 91]. 

A-1.2 A Linguagem 

Eiffel a uma linguagem orientada a objetos fortemente tipada. Os progra-

mas consistem de uma colegio de declaracoes de classes que incluem metodos. Suas 

principais caracteristicas sac,: heranca mUltipla, classes genericas (parametrizadas), 

gerenciamento de memOria e programagio por contrato, alem de uma biblioteca de 

classes, incluindo listas, arvores, pilhas, filas, arquivos, "strings", tabelas "hash" e 

irvores binarias [MEY 89]. 

Devido a estas caracteristicas, a linguagem Eiffel a considerada uma das 

melhores linguagens orientadas a objetos, em termos de capacidades tecnicas, atual-

mente comercializada [RUM 91]. 
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A-1.3 Definicao de Classes 

0 ponto principal da linguagem Eiffel e a declaracao de classe, a qual 

relaciona atributos e operacoes, oferecendo acesso uniforme a atributos e operacoes, 

abstraindo-os em urn conceito Unico chamado de "feature". Uma declaracio de 

classe pode incluir uma lista de "features" exportadas (pUblicas), uma lista de classes 

ancestrais e uma lista de declaracoes de "features". 

Um exemplo de declaracao de classe em Eiffel e apresentado na figura 

A-1.1. 

class WINDOW 
export 

add_box, add_circle, redraw all, select_item 
feature 

xmin: REAL; 
ymin: REAL; 
xmax: REAL; 
ymax: REAL; 
Create (x0, yO, width, heigth REAL) is 

do 

end; 
add_box (x, y, width, heigth: REAL) is 

do 

end; 
add_cirde (x, y, radious: REAL) is 

do 

end; 
redraw_all is 

do 

end; 
select_item (x, y: REAL) is 

do 

end; 
end; -- class WINDOW 

Figura A-1.1: Exemplo de declaragio de classe em Eiffel. 

Em Eiffel, uma "feature" (atributo ou operagio) a sempre privada, ao 

memos que ela seja explicitamente relacionada na clausula export. 0 Create e au-

tomaticamente public°. REAL e urn tipo simples ou pre-definido. Por convencio, 

tipos simples e nomes de classes sap escritos em letras maitisculas. 
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A-1.4 Criacao de Objetos 

A linguagem Eiffel tern operacoes especificas para a criagao de objetos. 

Quando urn objeto novo é criado, a automaticamente alocado urn espaco de memoria 

para os valores de seus atributos e assinalado para ele urn identificador (referencia) 

unico de objeto. 

Em Eiffel a declaracio de uma variavel (chamada de entidade) ou atributo 

separada da criacio de urn objeto. A declaracio de uma entidade estabelece urn 

nome que pode referenciar urn objeto de urn determinado tipo ou classe. Contudo, 

a referencia inicial a nula ("void"), isto é, a entidade nao referencia objeto algum. 

A declaracio "w: WINDOW" estabelece um nome que pode referenciar 

uma janela ("window"), mas no armazena urn objeto atual na variavel. Isto 

similar a urn ponteiro ("pointer") ou variavel de referencia de outras linguagens tais 

como "C++". 

Todos os objetos em Eiffel sio dinamicos. Para criar um objeto de deter-

minado tipo e armazenar a sua referencia na entidade declarada, a necessario que a 

operacio Create seja executada, por exemplo: "w.Create (0.0, 0.0, 7.2, 6.5)". 

Existe uma opera* Create padrio para cada classe que aloca uma nova 

instancia da classe e inicializa os seus atributos. 0 programador pode sobrepor a 

operacao Create padrao para executar acoes adicionais. 

Uma outra operacao especial, o Clone, copia urn objeto existente e cria 

urn novo objeto corn atributos identicos. 

Nao existe uma forma explicita para remover (destruir) urn objeto em 

Eiffel. A operacao forget remove da entidade a referencia do objeto, mas nao remove 

o objeto ern si. 0 "garbage collector" do Eiffel é responsivel pela remocao de objetos 

que nao sao acessiveis, isto é, objetos que nao sao referenciados por entidade alguma. 

0 "garbage collector" pode ser explicitarnente ligado ou desligado. 



A-1.5 Metodos 

Metodos em Eiffel sit) chamados de rotinas, que por sua vez sao "featu-

res". Os argumentos de uma rotina podem ser tipos simples (REAL, INTEGER, 

BOOLEAN e CHARACTER) ou classes definidas pelo usuario. Como todos os 

objetos sao tratados atraves de ponteiros, em Eiffel nio e permitido a uma rotina 

modificar urn parametro formal, seja por assinalamento ou pela execugao de uma 

operac'ao que possa modificar a sua referencia. Contudo, outras operagoes podem 

ser aplicadas ao objeto cuja referencia e parametro formal, e estas podem alterar o 

estado do objeto. 

Uma rotina e chamada usando uma notagao similar do acesso a atributos: 

a rotina e relacionada a entidade que referencia o objeto, separada por urn ponto, 

por exemplo: "w.add_box (0.0, 0.0, 7.6, 8.4)". Note-se que os parametros tambem 

sao relacionados. 

A-1.6 Heranca 

Em termos de heranca, a linguagem Eiffel e estatica (a heranca e definida 

em tempo de compilagao), implicita (o comportamento de um objeto depende de 

sua classe, o que nao pode ser mudado) e por grupo (as caracteristicas da heranca 

sao definidas para uma classe, e nap para urn objeto especifico). A declaragao de 

cada classe inclui uma lista de superclasses (chamadas de ancestrais) dais quais a 

classe herda atributos e metodos. A heranca e indicada na clausula inherit, como 

mostrado na figura A-1.2. 

Uma "feature" em uma subclasse que sobrepoe uma "feature" em uma 

superclasse deve ser relacionada na clausula redefine. Existe a possibilidade, uti-

lizando-se a clausula rename ... as, de apenas renomear uma "feature" de uma 

superclasse, mantendo-a existente, porem corn outro nome. "Features" que sao 
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class SELECT_BOX 
export 

inherit 
WINDOW redefine redra all, 

rename Create as wind_Create; 
feature 

Create is 
do 

wind_Create(0.0, 0.0, 7.1, 8.2); 

end; 

redraw_all is 
do 

end; 
end; -- class SELECT BOX 

Figura A-1.2: Exemplo de heranca em Eiffel. 

herdadas e nao sobrepostas ou renomeadas, podem ser referenciadas diretamente 

dentro do escopo da classe que as herdou. 

Outra possibilidade e o estabelecimento de operacoes abstratas, indica-

das pela clausula deferred. As operacoes deferidas devem ser implementadas por 

subclasses herdeiras. 

Todas as "features" de uma superclasse esti() disponiveis para as suas 

classes descendentes, contudo a clausula export pode ter "features" limitadas a al-

guma.s subclasses. Em Eiffel, a heranca mtiltipla a permitida. 

A-1.7 Programacao por Contratos 

Urn modelo de programack por contrato a estabelecido por pre-condi-

coes, p6s-condicoes, invariantes e excecoes. Uma pre-condicao e a condicao de uma 

operacio que deve ser satisfeita pelo cliente da operacio. Uma pos-condicao a uma 

condicao que a prOpria opera*, garante alcancar ao seu final. Uma invariante 

uma condicao que a classe deve satisfazer em qualquer instante estivel. Condicoes 

e invariantes fazem parte da declaraca.o de uma classe e devem ser obedecidas por 
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todas as suas classes descendentes. Se as condigOes ou invariantes sao violadas em 

tempo de execucio, uma excecao ocorre, o que causa uma interrupcio na execucao 

da operacao ou a execucio de uma rotina de controle de excecOes da classe, caso 

esta tenha sido descrita pelo programador. 0 compilador oferece varios niveis de 

verificagio de erros, podendo-se desligar o controle de assercoes caso uma aplicacio 

necessite ser depurada. 

A-1.8 Ambiente de Desenvolvimento 

A construce° de sistemas em Eiffel e auxiliada por urn conjunto de fer-

ramentas de desenvolvimento. Entre elas este° as facilidades para o gerenciamento 

automatic° de configuracio. Estas facilidades seo integradas ao comando de corn-

pilageo es. Quando uma classe e compilada, o sistema automaticamente procura 

por todas as classes das quais a classe compilada depende, direta ou indiretamente, 

e recompile aquelas que tenham vers'oes de compilaceo obsoletas. 

0 ambiente tambem contem ferramentas de depuracio, tais como verifi-

cadores de assercOes em tempo de execucio, analizadores interativos de estruturas 

de objetos, entre outros. 

Algumas ferramentas de documentace° sao oferecidas. 0 short produz 

uma versa° resumida de uma classe, fornecendo os cabecalhos de "features", seus 

paremetros, comentarios, pre e p6s-condigies, alem da cleusula export e invariantes. 

0 flat expande uma classe com as "features" de seus ancestrais (superclasses). 

0 gerenciamento de memOria e obtido atraves de uma rotina ("Gar-

bage Collector") que detecta objetos neo mais referenciados e libera a mernOria 

alocada para eles. 0 "Run-time System" do Eiffel executes esta rotina sempre que a 

memOria disponivel se tome pequena. Alguns outros mecanismos de gerenciamento 

de memeria sa,"o oferecidos. A execucio automatica da rotina de gerenciamento pode 
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ser suprimida atraves de parametros do compilador ou ligada e desligada em tempo 

de execucao. Para sistemas operacionais que nao utilizam memOria virtual, existe 

urn parametro para o compilador que prepara o "Run-time System" do Eiffel para 

oferecer paginacao automatica. 

Um p6s-processador integrado ao comando es, opcionalmente, executa 

otimizacOes no cOdigo "C" gerado. Urn pacote "C" pode ser gerado, contendo "make 

file" e uma cOpia do "run-time system". 

0 ambiente inclui ainda uma biblioteca de classes abrangendo as estru-

turas de dados e algorftmos mais importantes na atividade de programacao. 
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