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Neste trabalko se descreye a implementailo de um protO-

tipo de sistema de hipertexto, construido sabre o sistema de 

banco de dados "LIM, para uso na de requisitos de sistemas 

de informaceies de escritorios. 

Inicialmente, sgo apresentadas as principals caracte-

risticas dos sistemas de kipertexto, destacando-se o kibridismo 

entre banco de dados, esquemas de representaii:go e interfaces. 

Comenta-se a funcionalidade, aplica.z6es, vantagens e desuantagens 

de hipertextos. 

A seguir, sgo mencionados dioersos trabalhos apresenta-

dos na literatura universal, relacionados com hipertexto. Tam-

b4m sgo feitos comentarios sobre diuersos sistemas, acadOmicos, 

experimentais ou comerciais, citados na literatura- 

0 prototipo de hipertexto foi implementado sobre a 

yersgo 3.110, para MS-DOS, do sistema de banco de dados ZIM, em 

ambiente PC-XT, stand-alone. 

ZIM 4 um sistema de banco de dados baseado no modelo 

Entidade-Relacionamento. Possui uma Linguagem de Desenvolvimento 

de Aplicaqffes completa, incluindo a defini ,isgo e o tratamento de 

formulArios. Possui um dicionArio de dados totalmente inteorado 

e permite o desenvolvimento e a adaptafi:go progressiva das mais 

complexas estruturas de informa.icgo. 

0 prototipo de hipertexto foi construido oisando a 

coleta e a organiza.ao de informaciffes exclusivamente textuais, 

atraves da interaqgo do usuArio corn o computador, direcionadas 

para a anglise de requisitos de sistemas de informaqgo de 

escritorios. 

15 
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No model° proposto se destacam os principals conjuntos 

de entidades utilizados: nodos e textos, links, autores, tipos 

de nodos e tipos de links. 

Os nodos e textos contOm as informalafes textuai.s e de 

controle que caracterizam a rede do hipertexto. Seu conteado 6 

exibido dentro de janelas que sego apresentadas na tela de video. 

Os links armazenam as informacefes que relacionam os 

nodos entre si. Sgo inseridos no texto, diferenciados visualmen-

te do restante do texto, atrav'&s de icones. Quando ativados, as 

links permitem a navegacgo de um texto para outro. 

0 conjunto de entidades "autores" cont6m informacffes 

sabre as usuarios do sistema: administradores, escritores ou 

leitores. 0 sistema controla.a autoria de nodos e links, ga-

rantindo ao autor do objeto sua modificaclo ou remocgo. 0 siste-

ma permite que um autor edite o texto, preservando as links que 

estiverem associados. 

dissertaao tamb6m sac) comentados as principals 

atributos e opera' es dos objetos do sistema: autores, nodos e 

textos, links, tipos de nodos e tipos de links, janelas e gncoras 

ou icones. Comenta-se o relacionamento entre os nodos e as jane-

las, e entre as icones e as links. Tambiffm sao mencionados a 

utilidade e exemplos de tipos de nodos e de links. 

Palavras-chave: Dissertaao. Hipertexto. Implementaqao. 	Sls- 

temas de informaao. AnAlise de requisitos. Banco de dados. 
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This dissertation describes the implementation of a 

prototype of hypertext system. It was constructed on the basis 

of the ZIM database system, for use in information systems 

requirement analysis. 

The work presents the most important features of 

hypertext 	systems, emphasizing the kibridism of 	database, 

representation scheme and interface modality. It also comments 

on their functions, applications, advantages and disadvantages. 

It mentions many works, presented on the universal 

literature, related with hypertext. It also comments various 

academic, experimental and commercial systems, mentioned on the 

literature. 

The hypertext prototype was implemented using the 

version 3.110 of the -LIM database system for MS-DOS, on the basis 

of a PC-XT environment. 

	

ZIM 	is a database system based on the 	Entity- 

Relationship model. It has a full Application Development 

Language, with the provision for definition and treatment of 

customized forms. It has a fully integrated data dictionary and 

allows the progressive development or adaptation of the most 

complex information structures. 

	

The 	prototype of hypertext was 	constructed 	for 

interactivelly collecting and organizing textual information, in 

the information systems requirement analysis. 

In the proposed model, the main entity sets are 

"nodes" and "texts", "links", "authors", "node types" and "link 

types". 

1.7 
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The nodes and texts contain the textual and control 

information, that characterize the nodes of the hypertext net 

Their contents are presented inside of windows, in the screen. 

The links store the informations that connect the 

nodes. 	They are inserted in the text by icons, visiblely 

differentiated to the remaining text. When they are activated, 

the links allow the navigation for a text to another. 

The "authors" entity set contains informations of the 

users: 	administrators, writers and readers. 	The hypertext 

system controls authorship of the nodes and links, specially for 

the modification and deletion of the objects. The system allows 

that the author edits their texts, preserving the associated 

links. 

This dissertation comments the main attributes and 

operations for the hypertext objects, like authors, nodes and 

texts, links, node types and link types, windows and anchors or 

icons. It comments the relationship between the nodes and 

windows, and between icons and links. It also mentions the use 

and examples of the nodes types and links types. 

Key 	words: 	Dissertation. 	Hypertext. 	Implementation. 

Information systems. Requirement analysis. Databases. ZIM. 
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1 I. 1 	M t-1 V.  al CT- •Ell. 

A men•e humana opera atraves de associa0es [BUS 45]. 

As ideias se relacionam umas corn as outras. lima ideia pods com-

plementar ou contradizer outras ideias, um ponto-de-vista pode 

apoiar ou refutar outras opinies. A versatilidade da rnent.e 

humana permite juntar idias semelhantes ou opostas, orqanizando-

as das mais diversas formas, numa vast.a e intrincada redo de co-

n•ecimentos. 

0 hornern se utiliza da escrita para perenizar seas 

ideias. textos escritos podem ser guardados sobre a superfi-

cie de urna folha de pa•el, sobre a •elicula de urn microfilme, ou 

na memOria de urn computador. Independente da forma comb arma-

zenado e apresentado, o objetivo final do •exto e transmitir o 

conhecimento human° para outros serer humanos. 

Uma informacgio pode gerar outras informac6es. Urn esbo-

co pode servir para iniciar uma obra literAria. Perguntas podem 

zervir como pon•o de partida para variadas respostas e podem ate 

dar origem a muitas outras pergun•as. 

Objetos de urn mundo real podem ser descritos cu defini-

dos, e podem compor ou ser - ern compostos por out.ros objet.os. Posi-

c6es ou decisZes podem ser assumidas, apoiadas ou refutadas por 

uma serie de argumentos. 

Urn ambiente de escritorio pode ser compreendido, anali-

sando-se as caracteristicas do sistema de trabalho nele utiliza-

do. As atividades desenvolvidas no escritOrio devem ser identi- 

uo ficadas e 	cumentadas, abrangendo sua organiza4zgo, problemas ou 

obstAculos existentes na sua realizacgo, e tambem sugest6es para 

melhoria da eficiencia e eficacia [PIC 89]. 	A definic'Ao e a 

1.9. 
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anAlise dos requisitos de urn sistema podem qerar aperfeicoamentos 

e melhorias no seu desempenho e efici6ncia. 

A prirneira etapa no projeto de urn Sistema de Informa-

6es (SI), a Analise de Requisitos, 6 dedicada ao conhecimento do 

ambiente ao qual o sisterna devera servir. 0 analista deve com-

preender e modelar a realidade analisada, definindo urn conjunto 

de requisitos que nortearA o desenvolvimento do sistema. • Esta 

tarefa, no entanto, se constitui num dos problemas mais comple•os 

da Area de computacllo. Dificuldades de comunicacgo entre analis-

tas e usuArios, uso de meto dos inadequ aLos e multiplicidade de 

pontos de vista saio alquns dos obstAculos geralmente encontrados 

na definicgo de um conjunto correto e comple•o de requisitos do 

sistema. 

Urn Sisterna de informac3es de Escritorio (SIE), por sua 

vez, apresenta caracteristicas que dificultam ainda rnais a reali-

zacao satisfatoria da AnAlite de Requisitos: muitas das functjes 

desempenhadas ern mma orcianizacZio s'Zio pouco estruturadas ou ril(o 

estru•uradas, envolvendo arbitracbes e "know-how" ern sua realiza- 

_cgo; 	os fluxos de informacgo nem sempre sgo claros e percepti- 

veis e o tempo constitui fator importante na especificwzgo dos 

elementos de urn escritorio, entre tantos aspectos que poderiam 

ser ci•ados. 

Apesar da importancia desta face e de suas dificulda-

des, na literatura sAo encontrados poucos trabalhos dedicados a 

mesma e a maioria das metodoloqias e ferramentas ngo 6 propria 

para analise de escritOrios, pois desconsideram suas peculiarida-

des. 

Lima abordaqem da analise de requisitos foi proposta For 

V. Richman [FIC 891, onde 6 suqerida a utilizacgo de um sistema 

de hipertexto, para cubter, de forma mais natural e racional, as 

informace5es sobre urn ambiente de escritOrio, necessarias a - mode-

laqem de um SIE. A propost.a consiste basicamente na identifica-

c&o e descrii7Xto das atividades realizadas ern urn escritorio, atra- 
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yes da discussa'o ent.re  os diyersos a9entes do rnesrno. 	Ao longo 

dest.e process°, o escritorio C visto sob a perspectiva analitica 

da metodoloqia "Tarefa, Atividade e AtTao" (T.A.g4 A.) 	[HOP RR], 

[OLI 881: 	um conjun•o de atividades, estru•uradas ou ngio, que 

podem ser descritas e anali.sadas atraves de urea hierarquia com 

niveis crescentes de detalhamento. 

Urn dos objetivos do USO do sistema de hiperte•to e' 

auxiliar tanto na coleta como na analise e orqanizactco dos requi-

sitos. Esse protatipo se constitui nurn dos componentes de um 

ambiente rnais amplo, em desenvolvimento na UFRGS, que permitirA o 
acompanhamento do ciclo de villa completo de um SIE. 

1 - 	H 	t- 	 r-- 	H 1 R r- 

0 uso de diretorios e arquivos C rnuito cornurn nos sis-

temas de computacgo atuais. Os arquivos de texto st'io compostos 

por caracteres, armazenados de forma linear. Esta organizacgio, 

para rnuitas aplicac6es, 	suficiente, embora nern sempre seja a. 

rnais eficiente. Tanto para o escritor, como Para o leitor, 

muito comum a necessidade de se referir a trechos de diversos 

documentos. 

Corn a diminuicIllo do custo, o auMento da disponibilida-

de e pottncia das esta6es de trabalho e das memorias de massa, 

torna-se maior, a cada dia, a possibilidade de estender a nocg6o 

de qrandes arquivos de texto tradicionais, para organizacNas de 

tex•o mail complexas, Porem rnais poderosas, na forma de hiper-

texto, que seriam controladas For -  computador. 

Ja em 1945, Vannevar Bush, no amigo intitulado 	"As 

we may think" [BUS 451, comentava que a mente humana opera atra-

Nies da associacZto de idCias. Naquela epoca, Bush idealizou um 

sistema, que denominou de "Memex", onde toda a literatura cienti-

fica poderia ser mecanizada, permitindo o inter-relacionamento do 

conhecimento humano. 
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A palavra "hipertexto" foi criada por Theodore Nelson, 

na decada de 1960, que o definiu como "uma combinacNo do texto 

em linguagem natural com a capacidade do computador de, intera-

tivamente, acessar e mostrar dinamicamente (...) um texto 

linear (...) que nNo poderia ser impres so convenientemente numa 

pAqina convenciona 1" [NEL 82]. 

0 hipertexto agreqa ao processamento de textos a asso-

ciacNo dint:Mica entre os textos. Os textos nNo sNo mais conside- 

rados apenas de uma forma linear, mas o hipertexto constitui-se 

tamMm de links, que permitem associar, acessar e editar outros 

textos, de forma rapida, com o auxilio do computador. 

0 hiperdocumento ja ngo pode ser imaqinado na forma 

tradicional, agreq'ado a uma folha de papel. 0 hiperdocumento 

precisa de recursos como uma tela de video, onde, dinamicamente, 

podem ser mostradns textns intPr-relacionados. 0 hiperdocumento 

contitui - se numa colecgo de nodos (textos) e de links (liqac6es 

entre ns textns). 

Tanto o escritor, como o leitor, passam a ser usuArios 

dinAmicos do hipertexto, uma vez que o preprio leitor pode fazer 

suas anotac6es (texto e conex6es) no hiperdocumento. 

A ideia, aparentemente simples, da interconexNo de 

textos, tem motivado muitas universidades americanas a criarem 

laborat6rios de pesquisa em hipertexto, alquns com projetos que 

ja duram mais de dez anos. Existem diversos sistemas experimen-

tais e mesmo comerciais que exploram as caracteristicas do hiper-

texto, os quais foram projetados para auxiliar na criacAo de 

literatura, na resolucNo de problemas ou na simples recuperacNo 

de informaces textuais e graficas. 

A tecnologia do hipertexto apresenta-se comb uma ferra-

menta poderosa de comunicacgio e de pensamento, e ja recebeu 

denominacP_Ies como "processamento de ideias" [HER 85] e como "ma- 
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quinas de literatura universal" 	[NEL 221. 

1 - 	 A F. r- 	 i 	+_-- 

No capitulo 2, s'tio apresentadas as caracteristicas 

qerais e adicionais dos sis•emas de hipertesto e hipermidia, in-

cluindo seas vantaqens e desvantagens. 

No capitulo 3, sao comentados c' uso das referencias em 

dc,cumentos tradicionais, e as aplicaOes 	 sis•emas de 

hipertexto. 

No capitulo 4, trabalhos relacionados corn hipertexto e 

hipermidia sao rapidamente cornentados, mencionando-se tambem 

alquns modelos te6ricos e trabalhos desenvolvidos no Brasil. 

Relacionam-se tambem diversos projetos e implementa0es de hiper-

-texto e hiperrnidia. 

Nos capitulos 5, 6 e 7 sao apresent.adas e comentadas as 

principais estruturas e opera ties do prc'tOtipo de hipertexto 

implementado. 
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A caracteristica principal de urn sistema de hipertexto 

e a capacidade de referencia, acesso e visualizac%o de um te•to a 

part.i r de outro tPxto. 

0 conceito de hi•ertexto e bas•ante simples: 	nurna 

t. 1a de video, janelas sAb associadas corn objetos (tex•os ou 

documentos) de urn banco de dados, enquanto que ligacns sflo este-

belecidas entre estes objetos, tanto de forma grafica (atraves 

de icones, botties ou marcas rotuladas, apresentadas no video), 

comb internamente, no banco de dados (atraves de ponteiros). 

•essa forma, o hiper•e•to 6 uma rede, constituida pelos 

nodos e as ligacEles entr.=. Fccpc  nodos. Os textos constituem-se 

nos nos ou .nodos da rede, enquanto que os "links" stio os 

ponteiros que dNo ao hipertex•o sua caracteristica de rZo-

linearidade. 0 .termo "link" (ligacgo ou conex'Ao) 6 de use 

consagrado na computacttio, e u•ilizado, neste trabalho, sem grafia 

especial. 

Enquanto que a estrut.ura organizacional e de referencia 

cruzada de urn document ° •radicional 6 fixada durante a impressg;°, 

os nodos e os links do hipertex•o podem mudar dinamicamente. As 

informacIlies contidas nos nodos, individualmente, podem ser atua-

lizadas, novos nodos podem ser ligados em toda a estrutura do 

hipertexto, e novos links podem ser adicionados Para mostrar 

novos relacionamentos. 
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Hibridissmc. 

Do ponto de vista da ci6ncia da computacgo, a essencia 

do hiperte•to 6 precisamente que ele 6 urn hibridismo, abranqendo 

banco de dados, esquemas de representacgo e interfaces ICON 871. 

0 hipertexto 6 urn metodo de banco de dados que possui 

uma nova tecnica de acesso dire•o ac's dados. Este metodo e to-

talmente diferen•e do use tradicional das linquaqens de consulta. 

Ao rnesrnc' tempo, o hipertexto 	um esquerna de represen- 

tacao, urn tipo de rede semAntica, que mistura texto informal com 

operac6es e processos mais formais e mecanizados. 

Finalmente, c' hipertexto 	uma modalidade de interface, 

que se caracteriza.pelos "bot6es de con•role", as Ancoras c 'u os 

icones de ligacao, que podem ser inseridos, polo usuario, arbi-

trariamente, den•ro '-Jo texto. 

Essas trAs caracteristicas nto sao aplicacns separadas 

de hipertexto, rnas constituem - se na base funcional do hipertexto, 

que e a uniao de todas as tr's. 

0 

Muitos outros sistemas e ferramentas existen•es compar-

tilham de alqumas das caracteristicas de hipertexto, coma os 

sistemas de janelas, os sistcrnas de arquivos, muitos dos proces-

sadores de esboco (outline processors), sistemas de formatacgo de 

texto, sistemas de qP., r6ncia de bancos de dados (DBMSs, "Database 

manaqement systems") , correios eletrOnicos e teleconfer6ncias. 

Entretanto, esses sistemas rig° se constituem em hipertex•o, por 

ngo associarem, simultaneamente, as tr6s caracteris•icas comenta-

das na sec=go anterior. 
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• Os sistemas de hipertexto ainda podem associar caracte-

risticas de edico multi-personalizada e de acesso distribuido 

[DEL 86]. Diversas pessoas podem acessar urn hiperdocumento, e o 

proprio hiperdocumento pole ser distribuido em diversas m . kquinas, 

numa redo. 	Nesse ras,-, , a localizacao dos nodos de texto deve 

permanecer transparente ao usuario, e c's problemas de controle de 

concorrOncia e de recuperactio devern ser rezolvidos pelos servi-

dores de objetos do sistema. 

A hipermidia 6 urna extensgo do hipertexto. Nurn sistema 

de hipermidia, c's autores podem cr iar urn corpo de material conec-

tado, que inclui texto, qrAfic os estAticos bi e tri-dimensionais, 

qrAficos animados, video e som. 

A tendO_ncia atual e de os sistemas ngo se restringirem 

somente aces te••r.s, rnas incluirem tarnb'rn nodos de outras nature-

zas. Dessa forma, a partir dos icones textuais, o usuArio pode -

ria acessar nodos grAficos bi-dimensionais (diagramas, rnapas, 

fotografias) e tri-dimensionais, linhas de tempo, voz diqitali-

zada 7  mg!4sicas e imaqens animadas. 

Sgo exemplos de hipermidia os ambientes NoteCards [HAL 

88, TRI 883, Neptune [DEL 86, DEL 87], Electronic Document System 

[FEI 881 e Intermedia [VAN 88]. 

F1_4 g= i IC) 1 - k at 1 i :Et si BF2 si 	i 	t" 

Um sistema de hipertexto ideal poder ia possuir as 

quintes caracteristicas [CON 871: 

a) A base de dados 6 urna rede de nodos de textos (e talvez de 

qraficos) que podem ser pensados como urna especie de hiperdo- 
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cumento. 

b) As janelas, na Lela, correspond•m aos nodes no banco de dados, 

numa correspond6ncia de urn para um, onde coda nodo tern um nome ou 

titulo, que sernpre c mostrado na janela. En•retanto, somente urn 

pequeno r'unero de nodos estA aberto (como janela) na tela, ao 

mesmo tempo. 

c) As operas es padrao sabre urn sisterna de janelas devern estar 

disponiveis no sistema: as janelas podem ser reposicionadas, 

redimensionadas, fechadas ou colocadas de lads', conic pequenos 

icones. 	A posicao e o tarnariho de umajanela ou icone (e talvez 

•ambem sua cor ou forma) podern ser usados para relembrar o conte-

Wo da janela. 0 fechamen•o de urna ianela.causa o desaparecimen-

to dajanela apOs o salvamento, no banco de dados, de qualquer 

alteraclio que •enha side' realizada. 0 toque sc'bre urn scone de 

urna ianela fechada causa a abertura dessa janela. 

d) As janelas pc dem con•er •ualquer nilmero de icones de l inks, os 

• uais represent am ponteiros para outros nodes no banco de dados. 

0 icorii de link cont6m urn pequeno camp° t i 	que sugere 0 

conte6do do nodo para o qual apon•a. Urn toque no . icone causa a 

procura do nodo referido e a abertura imediata de urna nova janela 

para sua exibicao. 

e) 0 banco de dados pode ser pesquisado de tres modos: 

(1) seguindo os links e abrindojanelas sucessivarnente para exa-

minar seas contee4dos: (2) pesquisando na rede ou parte dela,por 

algum string, palavra-chave ou valor de atributo; e (3) navegan-

do atrav6s do hiperdocumento usando urn "browser" que exibe a rede 

qraficamente. 
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As referOncies intertextuais sgo muito comuns na  1. ite- 

r- at.i- ar - a tradicional. Entretanto, acarre•am v .Arios pry bleme 

- o lei•or muitas vezes precisa foihear o documento, para loca-

lizar algurn topico de scu interesse, mencionado em algurn trecho 

do texto que estava lends; 

- muitas vezes 6 dificil para o lei•or encontrar onde urn livro ou 

artiqo especifico foi referido; 

- urn autor de urn document° tamb4m tern dificuldade de encontrar - 

quern t.ern se •eferido ao seu trabelho: 

- urn leit.or, pare ngo se per - der em %/Arias referg,ncies, precise 

controlar quail os documentos que foram ou n°-to consultados; 

- urn leitor precise fazer anotaceSes nas margens de urn text.o em 

escudo, ou precise fazer sues anotecties em separado; 

- finalmente, pare sequir um conjunto de refer Oncies entre docu-

mentos, sgo requeridos esforco fisico substancial e disponibili-

dade de tempo, mesmo se o leitor esta trabelhando nurna biblioteca 

bem equipada. 	Se os documentos estgo disponlveis, a tarefa 

for na-se mais f&ci 1 e rApida, rnas ngo menos tediosa. 

—7 

Na utilizacgo de urn sistema de hipertexto, os autores, 

leitores e colaboradores teriam asseguradas as sequintes yenta-

glens operacionais (CON 87): 

- facilidade de rastrear as refertt.ricias: a maquine ape:de o usue-

rio ao percorrer os links, de rnodo que Codas as referOncies sgo 

iqualmente faced de seguir, seja para frente, em direcgo ao 

OF GS 
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referente, seja para tras, em dire' o a refertsncia; 

- facilidade de criar novas referencias: os autores podem acres-

centar links livremente em seas proprias redes, bem corno qualquer 

lei tor-  pode anotar documentos de outros, com comenterios, sem 

modificar o document° original; 

- estruturacgo da informacgo: 	tanto a organizaszao hierarquica, 

corno a nao hierar•uica podem ser impos•as para a informaao ntio 

estraurada; inclusive hierar•uias maltiplas podem orqanizar o 

rnesrno material; 

- vis6es qlobais: ferramentas adicionais corno "browsers" permi-

tem visZes ao estilo tabela de contel!4do, tornando mais facil a 

reestruturac&) de documentos muito complexos; vis6es qlobais ou 

locals (nodos ou vaginas) podem ser efetivamente misturadas; 

- documentos adap•aveis: segmen•os de texto podem ser manipula -

dos juntos de diversas maneiras, permitindo ,Rue  urn rnesrno documen-

t° possa servir para mUltiplas funOes; 

- modularidade da informacgo: urea vez •ue um rnesrno segmento de 

text° pode ser referido em verios lugares, as ideias podem ser 

expressas corn menos superposigo e menos duplicidade; 

- consistelncia da informacgo: as refer - fancies podem ser inseridas 

no proprio texts,, e, se o text° for mo vido, rnesrno para outro 

documento, os links ainda podem permi•ir acesso direto para o 

referente; 

- empilhamento de tarefas: •uando urn usuario percorreu diversos 

caminhos na solicitacZo de ati vidades, e mantem diversos docu-

.mentos na tel 	o usuario pode ser assistido de forma a retornar 

t.arefa original; 

- colaboracgo: diversos autores podem colaborar em um document°, 

corn comentarios, permitindo o interctimbio de ideias; dessa forma, 
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o hipertexto podgy_ auxiliar na tomada de decis6es, corn a partici-

pa0;.o de toda a equipe de trabalho. 

D 	Z; Nel Et 1 .-i 1:- Za 	 H i 	r 

Existem duas classes de problemas corn o hipertexto: os 

problemas de eficiOncia de implementacAo e os problemas endOmi-

cos, caracteristicos do hipertexto (CON 87). 

Problemas de Implementacao 

Os problemas da primeira classe incluem a demora na 

visualizaszgo dos nodos referidos, e depende das limitact;es do 

"software" e do "hardware", como velocidade de acesso e capacida-

de das memOrias. Essex problemas aumentam, na rnedida em que o 

hipertexto cresce, pois o acr&scimo de nodos e links aumenta a 

complexidade do sistema. 

Nessa cateqoria tambem se incluem problemas corn as 

restricZes sobr• os nomes, tipos e outros atributos de nodes e 

l inks. A austIncia ou a pouca eficiOncia de "browsers" tambem se 

enquandra nessa cateqoria de problemas. 

Problemas Endfticos 

Entretanto, os problemas que apresentam urn major desa-

fio do que a implementacgo e que ultimamente limitam o use do 

hipertexto sax a desorientacao e a superposicao co•nitiva. 

A desorientacNo constitui-se na sensacao de estar per-

dido no espa,zo: A rnedida que as informagZes orqanizadas sgo rnais 

complexas, aparecem os problemas de ter que conhecer (1) onde 

voc0 estA na rede e (2) comno encontrar alauns dos outros luqa-

res que voc0 conhece, ou pensa que existam na rede. Esse proble- 



ma da desorientaao tambillm e>::iste em docurneritos de processamento 

linear. 

0 hipertexto oferece major grau de 1 iberdade, rnas as 

dimensns nas quais um usuArio pode se mover cria tambem urn gran-

de  r um r de potencial para ele se desoienta. N a ode de trabalho com 

mil nos, pode ser dificil de encontrar certas informa0es, e 

pode-se inclusive perder algumas dessas informactles. 

Sur -gem duas solucties tecnoloqicas para resolver proble-

MRS de desorientaao: o "browser" qrafico e os mecanismos de 

consul•a e busca. 	Os "browsers" confi.arn na capacidade de pro- 

cessamentn de visgo-espacial altamente desenvolvida no sistema 

visual human°. Para localizar nodos e links num espaco bi ou tri 

dimensional, o sis•ema pode prover de propriedades usadas em 

diferenciacgo visual (cor, tamanho, tex•ura), mantendo certas 

semelhan•as corn o nosso ambiente fisico (doss objetos ngo podem 

ocupar o rnesrno espaco, objetos so se movem se forem rnovidos, 

etc). 

Alem disso, e muito dificil manter tuna visualizaao 

adequada de uma rede de hipertexto gran' e e •om•lexa, corn parAme- 

tros 	corn'' (1) grande n6mero de nodos, (2) grande nOmero de 

1 ir d :s, 	(3) mudancas fre•Oentes na rode, (4) resposta lenta 

inadeguada para o controle de entradas do usuArio, (5) diferen-

ciactio visual ineficiente entre nodos e/ou links, e (6) para 

usuArios 	acostumados visualmente, 	praticamente impossivel 

resolver o pr'Dblorna de desorientactio sornente corn um "browser". 

Outra solucXo para o problema seria aplicar pesguisas 

padrtlo de bancos de dados e tecnicas de consultas para local izar 

o nod° ou nodos que o usuArio '_stet procurando. Isso normalmente 

pode ser feito atraves do aplicac&D de operas es booleanas apli-

cadas sobre algumas combinacns de pesguisas de palavras-chave, 

strings, ou predicados logicos sobre outros atributos, comp au-

tor, tempo de criactio, tipo, etc, dos nodos ou links. Similar-

mente, pode-se filtrar ou eliminar informacties, de modo a gue a 
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naveqac:io at•avdts da rede permita ao usuario localizar mais fa-

cilmente a informaclio desejada. 

0 out.ro problema fundamental constitui-Se no esforco e 

concentracao adicionais que sZio necesarios para manter diversas 

t.arefas rwu rastreamentos, ao mesmo tempo. 0 autor precisa maior 

esforco mental para c•iar, nomear e quarda• pintas sobre os 

links. Esse problema tambem ocorre no process° de leitura do 

hipertexto, quando o leitor deve decidir sobre •uais os links que 

deve sequi•. 

Esses problemas podern ser, ao menos parcialmente, re- 

solvidos atrAves de melhoramentos em performance e desenho de 

interfaces de sisternas de hipertexto, e atraves de pesquisas das 

tecnicas de filtraqem de informac6es. 

Comentarios sobre esses problemas podem ser encontrados 

nos art iqos escritos por Conklin [CON 87], e por Marchionini e 

Shneiderman (MAR'881. Ferramentas sgio propostas por Bernstein 

[DER 88], Feiner [FEI :38] , e Christodoulakis e Graham [CHR 88]. 
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"Imagine se .todos OE livros, periOdicos, relatorios 

tecnicos e anais de confer0.ncias sobre a ciencia da computa ,;:lo, e 

enqenharia eletrica (e tan•os ou•ros assuntos) p.,s•ivPssPm num 

rnundo de hipertexto dis•ribuido e acessivel por alguma cede liqa-

da via satelite. iDualquer refertncia poderia ser imedia•amente 

rastreada. Comentarios dos leitores poderiam ser lidos por mui -

tas pessoas. CorreOes poderiam ser feitas facilmente, acessando 

as vers6es Previas. Esse seria urn sistema de publicaszl(o eletrb- 

nico universal, no qual os livros e os artiqos seriam urn sistema 

de hipertexto qiqante, que poderia inclusive aprovisionar automa-

ticamente os direitos autorais." (NEL 821. 

:13 	1 	 1.1 r-I 

rn D 	rn 	 ss T r- 	 i •.7• :EAL i 

Em qualquer docurnento tradicional, pole-se perceber a 

grande utilizacNo de refer Oncias, relacionando seus conte124dos corn 

trechos do mesmo documento ou de outro. Essas refer encias sao 

inseridas no texto, muitas vezes, pelo proprio autor, e, outran 

vezes, por al gum colaborador, tradutor ou editor: 

- as notas-de-rodape 

-- os comentArios e anotac3es (muitas vezes entre parOnteses) 

- as citacIlles 

- as recens6es, as criticas 

- as referOncias biblioqraficas 

- as referth-icias a exemplos 

- as refer encias a fiquras, a qrAficos ou a mapas 

- as referOncias a tahelas ou a partir dos dados de uma tabela 

- as refert, ncias a partes, capitulos, seclf,es, parAqrafos 

- as referOncias a pAqinas 7  1 inhas e colunas 

- as referOncias a normas e instruc3es 

- as referrtncias a leis, artiqos, paragrafos, incisos, al ineas 
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- as referencias a pesquisas, entrevistas, coieta de dados 

- as rPferOndias a mndelos, especificaOes formais ou informais 

Outras refer Oncias podem ser elaboradas pelo proprio 

leitor, coma as notas ou cs comentarios escritos, fts vexes aper- 

•adaMente, nas roar gens do papel ou entre as linhas, 	outras 

vezes, em fichas, folhas av u,.1  sas ou c 	r adenos de notas. 	Nessas 

rotas, o leitor fax seus apon•amentos, ressalta passaqens lidas, 

anota suas pr6prias opinins, concordando ou,discordando do que 

foi lido, ou, ainda, traduz ou escreve alqum sinonimo ou expres-

s2io equivalente para al. gum termo ou frase men6s conhecidos. 

Na estrutura de um do cumento tradicional, tamb&ii exis-

tem sec es importantes, encarreqadas de mos•rar a estrutura e 

localizaco das demais sec3es do documen•o, ou ent2:6D fazer refe-

rOncias extern,..k. s, para outros documentos: 

- os sumArios ou tabelas de con•e124do 

- OS reSUMOS, as sinopses ou "abstracts" 

- ns 	 remissivos 

- as biblioqrafias 

- os qloss6.rios 

- os apOndices, os anexos e os adendos. 

Existem, inclusive, documentos especializados em fazer 

referOncias, remetendo de urn termo para outro, no proprio do-

cument°, ou ate mesmo Para documentos diversos: 

- os dicionarios 

- as enciclopedias 

- c's cataloqos biblioqraficos e de resumos 

- oUtros tipos de cataloqos (telefones, enderee,:os, etc). 

Os ficharios compostos por cartes de anotacao, mui•as 

vexes elaborados e orqanizados manualmente, tambem sistemas 

rudimentares, que inspiraram a cria4.7o de sistemas de hipertexto. 
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Conforme uma classificacg(o elaborada por J.Conklin 

[CON 871, os sistemas de hipertexto existentes team conce-

bidos com qua•ro propositos: (1) para auxiliar na criaclio de 

literatura; (2) ria retolug..ao de problemas; (3) na recuperac'Ao 

de informacaies textuais 	ou (4) para aplicacbes •erais de 

hipertexto. 

Os sistPmas de macro-litera•ura abranem t ,'21-- nn1IDg1aS 

para suportar qrandes bibliotecas "on-line", nas quais 	as 

ligac6es interdocumentos sNo apoiadas por maquina. Toda a publi-

cacao, leitura, colaboracao e critica sao realizadas na redo. 

Exemplos: NLS/Augment [ENG 65] , Xanadu [VER 82], Tex•Net [TRI 

86]. 

Astferramentas de exploracao de problemas sao sistemas 

desenvolvidos para apoiar o pensamento nao-estruturado, na reso-

lucao de urn problema, quando muitas ideias disconectas vi2fm 

mente (por exemplo, nos primeiros esbocos e esquemas, no projeto 

e na programacao). Exemplos: IBIS MIT 73] , SynView [LOW 85], 

processadores de esboc:o [HER 85]. • 

Os sistemas de leitura sao similar - es aos sisternas de 

macro-literatura, por - ern ern menor escala, e destinados especial-

mente para o ensino e informaceSes pObl icas, quando a faci 1 idade 

de uso C crucial. Exemplos: ZOG/KMS [RAM 82, AKS 88], Hyperties 

[SHN 86], Symbolic Document Examiner [WAL 85]. 

A tecnologia de hipertexto geral abrange os sisternas do 

propositos gerai.s, desenvolvidos para permitir a experimentacao 

geral de aplicactles de hipertexto, para leitura, escrita e cola-

boractio. Exemplos: NoteCards [TRI SE:, HAL 88] , Inter - media CYAN 

88] , Neptune [DEL 86] , Boxer [USE 86] , CREF [PIT 85], Guide [BRO 

86]. 
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0 hipertexto pode ser usado para auxiliar na criacgio de 

um documen•o tradicional. 0 autor, a partir de um esquema do 

•rabalho (constitufdo de palavras-chave, (rases ou id lay inici-

ais), pode it criando e expandindo suas ideias, atraves dos tex- 

•os. 	0 usuario pode, tambem, mencionar ou incorporar outros 

textos jg( existentes em sua biblio•eca. A referencia pode ser 

real izada atraves da abert.ura de janelas na tele de video, ''ride o 

text° em referOncia pode ser edited° e modificado ou simplesmen•e 

visualized°. 

0 hipertex•o •ambem pode ser U•il na criacao in•erativa 

de um indice ou dicionario de dados, atraves da charnada, pelo 

usuario, de operas es que permitam associar palavras-chave do 

t.e::<t.o act indice queestA send'' definido. 

Um sistma 	hipertexto pode ser ail no desenvolvi- 

mento de "software", pois permi•e manipular, com maior eficiOncia 

e sequranca, a documentaco elaborada nas diversas etapas. 

hipertexto pode auxiliar, d forma interativa e dingmica, no 

levantamento de dados, na anAlise de sistemas, no planejamento, 

nas especificac:Nes (forrnais ou informais), na determinalp7go de 

requisitos e de restric3es, no detalhamento de proietos, no acorn-

panhamento day atividad,=.s, na diaqramacAo, na codificagio, nos 

testes, na depuracgio, na manutenszNo dc's sistemas, e na elaboracgo 

de manuais. Tudo de forma dinamica e corn atualizacties 

instantaneas. 

A equipe de trabalho pode se utilizar dos documentos 

gerados em faces anteriores, para, a partir deles, crier 

consolidar novos documentos. Dessa forma, atraves da referCncia 

cruzada en•re os textos, o sistema de hipertexto permite 

acompanhar as diversas faces de desenvolvimento do "software", 

auxilian -4  na implemen•acgio das especificalz;Nes, na transmissgio de 

instrucejes, na comunicacgo antre c's membros da e•ui•e 
	no 

treinamento de pessoal. 



Catano [CAT 791 comenta a utilizacZio do sistema FREG 

no estudo de literatura e criacgo de poesia. Delisle e Schwartz 

[DEL 861 comentam a utilizacZo do Neptune para sistemas de prole-

to au•iliado por computador (CAD) em engenharia eletrica, encle -

nharia de "software" e outras disciplinas. Int.errnedia tern lido 

usada no ensino de I. anatomia oria, biologies P (YAN 851, 

(YAN e8]. 	Weyer e Borninq [WEY 85] apresentam uma enciclopedia 

animada . 

3 - 4 	U 	d 	1-1 	r t. r >s: 	rn 	 i -1z. 6 r i 

Nurn escritorio, o sistema de hipertexto tambem pode 

servir como um ambiente para leitura e escrita, em qeral, 	•anto 

Para textos informais comp para 	 formais. 0 sistema de 

hipertexto ora desenvolvido tem como objetivo dar suporte ao 

analista na °  fase de analise de requisitos nos sist.emas de 

informactio. 

A analise de requisitos envolve duns atividades princi-

pais: (1) a definicNo dos requisitos e (2) a a: valise e a orqani-

zacgri   requisitos. 

A primeira atividade consiste, basicamente, na identi-

ficacgo e descricgo das atividades real izadas em um ambiente de 

escri•Orio, e 6 realizada a•raves da in•erac..-No do analista corn os 

usuArios, promovendo a discussXo entre os diversos agentes. 	Na 

segunda etapa, as informacejes stlo organizadas 
	 propostos 

modelos da realidade analisada. 



Descricao 

da 
Atividade 

V 

Posicionamentos 

V 

Consolidacgo 

.as 

Informa46es 

r----  

40 

Fig. 3.1 Process° de Definicao dos Requisitos 

Fichman (FIf: 893 su•ere a utilizac:io de hipertexto, na 

anee.lise de requisitos de sist•mas de informa ,,.7ao, prevendo a 

necessidade de tipos de nodos e de links que auxiliem na 

discussao entre ns agentes do escritorio. Sao su•eridos nodos 

dos tipos "descric'ao", "problema/obstaculo", "suqestao", "posi-

cao", "arqumentacao" e "composicao". No relacionamento entre os 

nodos, podem sen utilizados links dos tipos "discordar", 

"comp lementar", "apoiar", "objetar", "descrito-por", e "composto-

por". 
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Cnm o use de um sistema de hipertexto, 
as informa0;es coletadas vim!,

send°, paralelamente, orqanizadas novamente 

colocadas ft disposicgio dos demais aqentes do escritoric,.Dessa 

forma, algumas atividades proprias da sequnda etapa do process° 
jet 

vtio sendo realizadas, e os usuftrios, ao fornecerem seus 
requisitos 	ia pod em ter contato corn a visZio da realidadeque a 	 o nalista 	

desenvolvendo, validando-a, e, 	necessrio, revendo suas posiOes 	
Alem disso, urea vez que a descrii:o da 

realidade e produto 
de umaserie de posicionamentos, 

a orqaniza-ao destas informa73es 6 critica Para que os participantes 
orientem no curs°da discussto e tenham consciOncia de sua abran-
qoncia. 	A Ease de analise e organiza ,zXo dos requisitos fica; entao restrit; d Mn6=.1agPm do ambiente. 

0 processo de definicao de requisitos, envolvendo a 

descricao da atividade, posicionamentos e a consolidacao das 

informacaies ester ilustrado •a fig. 3.1. 

No anexo2, encontra-se um extrato da mr,,todoloqia, 
sugerida  

For V. Fichman (FIC 89], Para a analise de requisitos 

de sistemas de informacao, utilizando urn sistema de hipertexto. 

Urn exemplo da estrutura de uma rede de discussao, onde-

so utilizados tipos de.nodos (descricao, problema/obstaculo, 

posicao, arqumentacao„ composicao) e tipos de links (complemen-

tar, discordar, suportar, obietar, descrito_por , composto_por ) 

pode ser observado na fig. 3.2. 
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TRABAL_HOS RE:LACTONADOS 

COM VATRERTEETO 

4. 1 	I_ i 	r- 	r- 	r- 	H i 	r- 	te c. 

Os sis•emas de hipertexto e hipermidia tarn &tornado a 

atenctio de usuarios e fabricantes de "software", principlamente 

apOs a comercializato de produtos como Guide e HyperCard. 

0 ortio escrito por N.Yankelovich e 	N.MeyrowitZ 

[YAM 85] aborda 	as caracteristicas dos diversos sistemas de 

hipertex•o desenvolvidos na Brown University. 

J.Conklin [CON 87] apresenta urn "survey" sabre sistemas 

de hipertex•o e hiperrnidia, descrevendo suas principais caracte-

risticas, comentando e comparando diversos produtos existentes. 

J.Fiderio [FID 88] examina sistemas existg.ntes e a 

diretxo de pes•uisas futuras na area de hipertexto, e descreve 

formas e func:Eles de r o c dos, links e "browsers". 

G.Doege [DOE 89] fax um levantamento bibliografico 

sobre sis•emas de hipertexto, abordando suas caracteristicas, 

vantagens, desvanta•ens e aplicac6es. 

Alguns periodicos tamb•m dedicararn rolmeros especiais ao 

assunto, cc mo a Byte de out.88 [BYT 80] e Communications of the 

ACM, de jul.88 [COM 88] e mar.90 [COM 90]. 

Um 	congress° esperifico sabre hipermidia ja 	foi 

realizado, o HyperText'87 [HY• 87] , comen•ado nurn artigo de A. 

van Darn [VDA 88]. 
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- 2 	Ab 	 M.D.:20:e 1 c. s--; T 1E r i 

Abstracties e modelos teoricos sobre hipertexto podern 

ser encontrados em artiqos escritos por P. K. Gar• [GAR 88] , B. 

Campbell e J. M. Goodman [CAB 88] , F. WM. Tornpa [TOM R9]. Urn 

rnc.delo de hipertexto, em red• de Petri, foi escrito por P. D. 

Stotts e R. Furu•a, da University of Maryland.  [STO 89]. 

4 - 	 r- I si3r a cl 	T 	c. 	m H i R r- 	t- ip• 

0 pry blema da transformacgo de textos tradicionais em 

hiper•e••o foi abordado por M. Fr isle (FRI 88a1, que relate expe-

riOncias na conversgo de livros-•exto de medicine para urn manual 

experimental em hipertexto, usando o sistema NoteCards. 

No process° da converso di -I Locumentos tradicionais em 

hiper•exto, a •arefa Lbsica 42 a identificacgo dos framlentos ou 

nodos. D. R. Raymond e F. WM. Tompa [RAY 88) ilustram ease pro-

cesso, corn urna anAlise e avaliacgo de urna po•encial representa -

s..cw, em hipertex•o, do Oxford English Dictionary, o maior dicio-

nario escrito na lingua inq lesa. 

	

-1- 	Fli 	r- 	 E-( r- 	i 

Na Universidade de Pernambuco, est -A sendo prototipado 

urn sisterna de hipertexto, cuja especificacao formal, em 

foi descrita por Vasconcelos et alii [VAS 88]. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

foram produzidos os trabalhos de Guilherme M. Doeqe [DOE 891, 

abranqendo uma analise sobre sistemas existentes; V.Ania R. 

Fichman [FIC 89], especificando uma apl icacao de hip.=.rt ,=xto para 

a anAlise de requisitos em sisternas de informacao de escritOrios; 

e Marcelo G. Perin [PER 90], realizando um estudo preliminar, 

para a construcao de urn qerenciador de hiperdocumentos, para a 
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Area de engenharia de software. 

4.15 	Si 	d 	El i 	ea X t- CI F >c: 

HES 

HES (Hypertext Editing System) foi um dos primeiros 

sisternas de hipertexto, projetado na Brown University, por urna 

equipe universitAria liderada por Ted Nelson e Andy van Darn. 

Usava urn computador IBM 2250 e foi exibido ern 1962. 	0 term'' 

"hypertext" foi criadc' nesse proieto. 

.Esse sistema foi usado polo Houston Manned SpaceCraft 

Center e produziu a documentacao do projeto Apollo. 

Xanadu 

Xanadu 	. urn projeto de hipertexto desenvolvido pela 

Project' Xanadu Inc. (San Antonio, Texas), empresa criada por 

T.Nelson, Fara continuar e aperfeicoar o HES. 0 termo Xanadu e 

urna homenagem ao poema "Kubla Khan" de Samuel Taylor Coleridge, 

que o descreve corn: urn lugar magic° da memaria da literatura. 

0 objetivo do projeto 6 facilitar o process° de criar 

um sistema universal de literatura "on line". 0 projeto faz urna 

separacgo forte entre a interface de usuario e o servidor da base 

de dados, corn muita enfase nesse Oltimo. Ern particular, muito 

cuidado tern lido dada para as protecejes de "copyright", de manei-

ra a calcular e distribuir os "royalties" aos autores. Nelson ja 

predizia que, com o advent° de bibliotecas "on-line", seria 

criado urn novo rnercado para a organizacao, a indexacgo e o arma-

zenamento de guantidades irnensas de informac6es: 

0 "software" foi escrito ern linguagem C, sobre Unix, ern 
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computador desktop Onyx, baseado em Motorola 68000, pela Project 

Xanadu Inc. EVER 22]. 

O "back end" do sistema Xanadu tern lido implemented° em 

Unix, e esta disponivel em diversas forrnas, incluindo servico "on 

line". 	0 "front end" do sistema Xanadu tambem ester disponivel 

para rodar em estaptles SUN. 0 projeto ester em constante a•erfei-

coamento. 

NLS/Augment 

O sistema NLS (oN Line System) foi desenvolvid por 

D.Enoelbart, -  = implemen•ado no Augmented Human Intellect Research 

Center, do Stanford Research Institute, em 1966 FENS 68). 	No 

desenvolvimento do sistema, a Onfase foi a criaclo de um ambiente 

consistente para "trabalhadores de conhecimento", uma especie de 

automaco de escritorio para engenheiros de "software". 

Enqelbart 	propels o sistema H-LAM/T (Human 	using 

Language, Artifacts, and Methodology, in which he is Trained), 

onde o usuario human° 6 um element° essencial, que interage com o 

cc'rnput.ador e al•era dingmicamente os componen•es do sistema, numa 

simbiose que tern por efeito a "amplificacgo" dos sous proprios 

conhecimentos. 

O sistema foi prc'jetado comp urna ferramenta experimen-

tal, para armazenar e recuperar Coda a documentacgo de uma equipe 

de trabalho, como especificac6es, pianos, projetos, proqramas, 

relatorios, memorandos, biblioqrafia, notas de referencia, etc. 

O sistema previa o use de consoles mais sofisticados 

que os padreSes da epoca, incluindo imaqens de televisgo e urna 

variedade de equipamentos para entrada de dados, inclusive o 

"mouse", que foi urna das invencties rnais notaveis de Engelbart. 

Os err quivos do sistema cram est t ru-urados em hierarquias 
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de sP•mPn•os (limitados a 3000 caracteres), denominados de 

"statements", dada urn dos qUaiS possuia urn 1dentificador de seu 

nivel dentro do arquivo, comb "1", "la", "lal", etc, embora nflo 

necessariamente fossem exibidos. Oualque• rilImero de refer encias 

poderia ser estabelecido ent.re "statements" dentro de nu centre 

arquivos. 	Essa estru•ura era primariamente hierarquica, mas o 

sistema permi•ia •amb6m 	nNo hierarquicos. 

0 sistema NLS, como ou•ros sistemas de hi•er•exto, 

enfa•izava tres aspectos: a base de dados de textc's nNo-linear, 

c's fil•ros de visNo, que selecionam informac6es da base de dados, 

e as visaies, que estruturam a exibicto da informactlo no terminal 

de video. 

NLS tern evoluido atraves dos anos, e atualmen•e = deno-

minado de Augment (ou NLS/Augment). 0 sistema comercializado 

pela Mc•onnel Douglas. 0 sistema inclui muitas formas de comu-

nicacAo apoiada por compu•ador, tanto assincrona como sincrona, e 

inclui facilidades Para a producgo e controle de documentos, ge-

rencia de informac6et organizacionais e de projeto, e engenharia 

de software. 

FRESS 

FRESS (File Retrieval and Editing System) foi o se'un,do 

sistema de hipertexto desenvolvido na Brown University, sucedend• 

o HES de Nelson. Projetado por van Dam e seas estudantes, foi 

uma versAo grandemente ampliada, corn "timesharing" e use de m01- 

tiplos terminais. Tornou-se disponivel em 1969 e foi reimplemen-

tado comercialmente pela Phillips na decada de 70. 

Como NLS, FRESS tinha por c aracteristicas hierarquias 

dinemicas, links de referencia bidirecional, e links e nodes corn 

palavras-chave. Diferente do NLS, FRESS nAo impOs limites nos 

tamanhos dos nodos. Em •er - mirnais graficos, diversas janelas e 

vetores graficos podiam ser suportados. 
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0 sistema fill usado na instruczgo de centenas de profes-

sores P. estudantes por rnais de urna decada. Utilizado em classes 

de literatura inqlesa, sistema permitia que os usuarios  fizes-

sem Codas as suas leituras e escritas num hipertexto comunal, em 

equipamento IBM 360/67 [CAT 79]. 

Electronic Document/IGD 

Electronic Document foi o terceiro projeto experimental 

da Brown University. Os principals pesquisadores envolvidos no 

projeto say S. Feiner, S. Nagy e A. van Darn [FEI pi], 	[FEI 82]. 

Foi construido sobre urn banco de dodos relacional, e implemen•ado 

em Unix, em equipamento VAX 11/780, com sistema qrafico Ramtek 

9400. 

E' urn sistecOs de hipermidia, que enfatiza 0 projeto, 

desenvolvimento e apresentactio de documfantos baseados em computa-

dor, combinando textos e •rAficos coloridos. 

Documentos s.sSo grafos diriqidos, cujos nodos sao rP.fe-

ridos como "pages". Cada paqina inclui urn conjunto de qraficos, 

aszEies (procedimentos e processos) a informacdties de indexalzao. As 

paqinas podern ser arbitrariamente aninhadas em capitulos, que 

servern com urna funcao de orqanizacao, semelhante tt dos 1 ivros 

tradicionais. 

No Electronic Document, tambem conhecido como IGD 

(Interactive Graphical Documents), ainda sao realizadas pesquisas 

sabre a representactio qrafica de florestas de arvores, qua 

apresentam a estrutura do hipertexto (FEI 88). 



ZOG/KMS 

ZOG 	um sistema de exibicAo baseado em menus, em de- 

senvolvimento na Carnegie-Mellon University. Tem como pesquisa-

dores, entre outros, D. McCracken, R. Akscvn, C. R. Robertson, 

A. Newell, K. Ramakrishna (ROB 81), [RAM 82]. 

206 consiste de uma base de dados potencialmente qrande 

de pequenos seqmentos de texto (do tamanho de uma tela do video), 

que podem ser visualizados um de cada vex. Foi dPsenvolvido 

o objetivo particu1ar de servir a uma comunidade de muitos usua-

rid= simulttmer's, e entNo foi projetado para operar em terminals, 

num amplo sistema de "timesharing". 

KMS (Knowledge Management System) e um sucessor comer-

cial do ZOG, desenvolvido pela Knowledge Systems, Inc., empresa 

iniciada em 1901, por D. McCracken e R. Akscyn, dois dos princi-

pais pesquisadores do ZOG. KMS rode em equipamento Sun e este-

c6es de trabalho Apollo, chegando a acessar e exibir "frames" em 

tempo medio inferior a mei° segundo (AKS 88]. 

Cada segment° da base de dados do ZOG/KMS e denominado 

de "frame". Por convencgo, um "frame" possui uma linha de titu-

lo, no topo na tele; algumas linhas de text°, onde esta colocada 

a questgo ou topico; um conjunto de itens de menus, numerados ou 

identificados por letras, chamados de "selections"; e uma linha 

de comandos padrgo do ZOG, denominados de "global pads", na parte 

inferior da tele. Alguns desses comandos sgo: "edit", "help", 

"back", "next", "mark", "goto", "return", "comment". 

As sele,z3es permitem interconectar os "frames". Ouando 

um usuario seleciona um item, digitando no teclado um ni!mero ou 

uma letra, o "frame" selecionado aparece na tel substituindo o 

anterior. A estrutura geralmente e hierarquica, embora ligacZ;es 

de referOncia cruzada possam ser incluidas. Alem disso, um item 

no "frame" pode ser usado para ativar um process°. 0 estilo de 

visualizer somente um "frame" de cada vez, traz como desvantagem 
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a possibilidade de o usuArio ficar desorientado, jA qUe nenhum 

evento espacial corresponde ao process° de naveqac&O entre os 

"frames". Entretanto, no sistema I(M9, essa tendOncia tern sido 

compensada pela minimizac&° do tempo de resposta. A criacgo de 

textc's e qrAficos tambem e rApida neste sistema. 

Em 1922/23, ZOG foi instalado e usado como urn sistema 

de Qerencia de informac6es, no porta-avi6es movido a energia 

nuclear USS Carl Vinson, numa red'? com 28 estac6es PERQ. 0 sis-

tema deveria suportar sele0.io por menus, corn resposta rapida e 

•rande quantidade de •ados. ZOG foi utilizado como um ambiente 

colaborativo para a •erencia de projeto, produc.go da documentaco 

'a engenharia de software. Essa vorsao do ZOG suporta quatro 

aplicac6es: 	manuais "on line" (requlamentos e orqanizacao); 

sistema de qerencia de t.arefas interativas, para anAlise e 

acompanhamento de tarefas complexas; manual de manutencgo "on 

line", coin interface para video-disco; interface para sistemas 

especialistas na Area de aeroplanos. Esse sisterna e, provavel-

mente, ci sistema de hipertexto ma is amplo e testado no campo. 

TextNet 

TextNet foi desenvolvido como tese de doutorado, For 

Randall Tri•q, na University of Maryland (TRI 031 e (TRI 861. 

0 sistema suporta texto nNo-linearn t.ext.o no qual os 

documentos so or.11anizados como "pedacos primitivos de texto, 

conectados por links tipados, que formam um rede similar, de 

muitas maneiras„ a uma red€' semAntica". 

Textnet implementa do is tipos bAsicos de nodos: 	ague- 

les que possuem conteOdo textual ("chunks") e aqueles que organi-

zam hierarquicamente outros nodos, ou seja, os sumArios (denomi-

nados de "tocs", abreviatura de "tables of contents"). Textnet 

suporta tanto Arvores hierArquicas (via "tocs"), corn ,:,  qrafos n'Ao-

hierArquicos (via links tipados). 
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Trigg mais tarde propos urea taxonomia especifica para 

tipos de links, para use por colabor auores e criticos. Ele des-

Greve cerca de 80 tipos de l inks, como "continuac&o", "refuta-

cao", etc. Para apoiar ou refutar as ideias descritas nos nodos, 

cheqa a especializar c's links, como "ponto irrelevan•e", "dados 

inadequados", "estilo incoerente", etc. 

Textnet tambOm supor•a a definicn de vias ("paths"), 

listas ordenadas de nodos usad•s em concatenac6es lineares de 

•exto, para permi•ir an leitor a leit.ura seqbencial de text•, sem 

nPrP==idade de sequir links, e, ainda, pare permitir ••pias dos. 

ApOs completer sua tese, Trigg passou a integrar a 

equipe da Xerox PARC:, •nde 6 urn dos pr inc ipa is arguitetos do 

sistema NoteCards. 

CREF 

CREF (Cross-Referenced Editing Facility), pesquisado 

por K. M. Pitman (PIT 85], no Artificial Inteligence Laboratory,. 

do Massachusetts Institute of Technology (MIT) , é urn prototipo de 

urn editor de textos e gráficos, especializado, - gue foi desenvol-

vido originalmente como urna ferramen•a para use na analise de 

transcritos de experimentos psicologicos (conhecid•s como 

"protocols"), mas que tambem tern sid• objeto de investigacgio das 

queste5es de hipertexto em geral. 

Muito do sentid• interativo do CREF reflete o es•ilo de 

use e programacXo da maguina Lisp da Symbolics, sobre a qual o 

sistema foi construid•. Pedac•s de texts., denorninados de segmen-

tos ("segments"), constituem as nodos do sistema. 0 segmentos 

sao arranjados em series lineares, e podem possuir palavras-

chaves a varios tipos de links para outros segmentos. A n•cgio de 

um conjunto linear de segmentos e natural pare o problerna da ana- 
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lise de protocol°, urea vez que o primeiro passo com os protocolos 

e segmenta-los nos episodios da sessgo experimental. 

CREF or•aniza segmentos em colecties ("collections"), 

que podem ser definidos implicitamente par-  um predicado (chamado 

de "abstract collection") ou explicitamente por urna lista (charna-

da de "static collection"). A qualquer tempo, urea colecgo sele- 

cionada aparece corn urn tamanho continuo de texts', cam os limites 

do segment° marcados pc'r linhas horizontais, nominadas (como 

"segment° 1", "seqmento 2", etc.). Essa visgo pode ser editada 

comn se fosse urn simples documento. 

Urn modo de formar uma colecAo abstrata a  selecionando 

seqmentos usando urn predicado booleano sobre palavras-chave. 

Para extender -  o poder dessa facilidade de palavras-chave, CREF 

perrnit.e ac' usuario definir urna hierarquia de tips sobre as pala-

vras-chave. Por exemplo, se "card 105" é definido comb um tipo 

(i.e., um filho) de "ceard", entgo co lec3es baseadas na palavra-

chave "card" tambem contergo seqmentos que teriharn somente "card 

105" como palavra-chave.. 

CREF suporta quat.ro tipos de links: links de referen-

cia, que permitem referOncia cruzada entre segrnentos; links de 

sumArio, que imp6em hierarquia, onde urn sumArio A um seqmento que 

tenha urn ou mais links de sumArio para outros seqmentos; links 

de substituicgo, que implementam vers3es, copiando o segment.'] 

substituido e o car. elands'; e links de precedtncia, que dgo urn 

ordenamento linear ac's seqmentos. 

Finalmente, CREF perrnite a mOltiplos analistas comporem 

diferentes teorias sobre um protocol°, usando os mesmos dad's 

segmentados. Cada teoria impe5e sua propria estrutura sobre os 

dados, e tern seas praprias coley yes, diagramas, palavras-chave e 

anotacbes. Esse mod'_' de selecgo A similar A nocgo de context° ou 

t.eias usadas em outros sistemas. 



53 

Processadores de Esboco 

Processadores de esbocos sgo ferrarnentas para or•anizar 

blocos de texto. Como o texto urna parte critira do produto 

final, esses Processadores incorporam al•um tipo de editor de 

texto. ThinkTank, Executive Writer/Executive Filer, Thor, Frame-

work sgo comentados em [HER 85]. 

Os comandos principais se referem a movimentac:go, cria-

cgo e modificacZo de entradas de esboc.o. A esse respeito, esses 

•ro•ramas comercializam muitas ideias do NLS/Augment. its 

processadores de estioco 	tambit•m, polo menos editores dr,  

texto simples, e alqum forma•ador de texto n  de rnodo quo o usuario 

pode usar a mesma ferramenta pare ir do esboco ao document° 

final. Lima das caracteristicas rnais poderosas dos processadorees 

de esboco 6 a habilidade de suprimir cis niveis rnais baixos de 

detalhe no esboco. 0 usuario podia visualizar o nivel do topo do 

esboco, ou urn nivel n, ou pode caminhar pela arvore n  abrindo 

aquelas entradas que the sltio relevantes ou 6teis. Alem disso, 

dada entrada do esboco pode ter associado urn Corp: textual de 

qualquer tamanho, e 0  usuario pode fazer o texto aparecer ou 

desaparecer corn urn simples toque. Ele tambem facilita moviment• 

rapid° entre secales, principalmen•e em documentos extensos, urea 

vex que, no modo de esboco, urna sec go remota e nunca mais do que 

alguns toques adiant.o. 

Muitos processadores de esboco s'gio proqramas para com-

putadores pessoais, e For isso popularizaram alquns dos conceitos 

do hipertexto. 0 primeiro foi ThinkTank, lancado em 1984, e que 

foi sequido por urna host.e de outros 7  como MaxThink, Executive 

Writer/Executive Filer, Thor, Framework, Kamas, Fact Cruncher, 

Freestyle, Idea! e PC-Outline, Houdini e For-Comment. 

Houdini e urna extensXo do MaxThink que suporta refer6n- 

cias entre nodos riltio-hierArquicos, e For-Comment e urn processador 

de palavras que permite ate 15 pess•as aplicarem anotace:;es some- 

' lhantes a hi•ertexto a urn document° e pode operar sobre urna 
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Local Area Network (LAN) em tempo real. 

Fora Houdini, muitos dos processadores de esboco ngo 

suportam referOncias entre entradas, exceto se a entrada inteira 

for copiada (urn clone) e exibida em nova localizacgo. 	Somente 

alquns poucos provem de janelas para os nodos. 	Nenhurn deles 

prove de scones de links para "mouse". For essas raz6es, alquns 

pesquisadores arqumentam que os processadores de esboco ngio 

podem ser qualificados coma hipertexto. 

ThinkTank, entretanto, foi o primeiro prograrna a ser 

vendido, urn tanto pretensiosamente, como urn "processador de 

ideias", e todos esses pry qramas t.ratarn sec6es de texto como 

obje•os de primeira classe e suportam maniPulac6es que coincidem 

corn urn rnc'do de manipular ideias. Eles dividem essas caracteris-

ticas corn hipertexto, e nesse sentido, antecipam a inevitavel 

proliferacgo das caracteristicas de hipertexto dentro das princi-

pals aplicac3es dos computadores. 

IBIS 

IBIS (Issue-Based Information Systems) foi desenvolvid• 

por Horst Rittel e sous estudantes, para a manipulacgo da anAlise 

de sist.ernas, na resolucgo de problemas "perversos" que ngo podem 

ser resolvidos pela abordagem tradicional da anAlise de sistemas 

(1-definir o problema, 2-colecionar dados, 3-anal isar os dados e 

4-construir a solucgo). 

Nos p•oblemas perversos ("wicked problems"), descr it.os 

por Rittel [PIT 73], hA uma falta de formulacgo definitiva, o 

espaco do problema ngo •ode ser rnapeadc' sem se entender os ele-

mentos de solucgo, ou em outras palavras, a Onica maneira de 

solucionar os "problemas perversos" = resolvit-los mesmo. Esses 

problemas ngo tern uma regra de parada. A atividade de projetar 

ou planejar pAra, por consideracaies que sgo externas ao problema 

(por exem•lo, falta de tempo, dinheiro ou paciencia). As solu- 
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Oes para P=c'P'=  problemas nAo sAo cer•as ou erradas, rues possuem 

qraus de suficitncia. A resolucNo desses problemas requer que 

todos its que estAo envolvidos troquem e arqumentem sobre sus 

pontos de vista, ididas, valores e interesses. Entendendo melhor 

ns nutros pon•os de vista, cada par•icipante pode entender o 

problema •odo. Esse processo permit' urn en•endimen•o comumm das 

quest6es maiores e suas implicaOes. 0 sis•ema IBIS foi proje- 

•ado para apoiar esse processo epermitir a conversacNo entre os 

membros da equipe. 

its sistemas IBIS sAo aqueles que unem sis•emas dr- tele-

confert, ncia (permi•indo que muitas pessoas par•icipem de uma 

conversacAo) corn hipertexto (que permitem aos participantes 

movPrem-se facilmente entre diversas questties e 	diferentes 

tra•amen•os aos argumentos de uma mesma questgo). 

A verso atual do IBIS roda em Apple PC e est& send.} 

portada para estactues Sun. IBIS possui tres tipos de nodos 

(questaies, posicejes . argumentos), e usa nove •ipos de relacI5es, 

Para ligar asses nodos (responde-para, questiona, apoia, obieto-

de, especializa, generaliza, refere-a, substitui). 

C:ada nodo contOm informac6es sabre o tipo, a data da 

criacao, o autor, uma pequena frase descrevendo seu conte124do, urn 

corpo rnais longo, com o testo do comentario, uma 1 ista de pala-

vras-chaves e uma 1 ist.a de links de chegada e part.ida. 

A pesquisa se concentra em rnodos de sumarizar e apre-

sentar a rede de quest3es, tanto para participantes, corns' para 

•omadores de decisao. 

gIB IS 

gIBIS (graphical Issue Based Informat•on Systems) c uma 

verso grAfica do IBIS, ern desenvolvirnent.o na Microelectronics 

and Computer Technology Corp./Software Technology Program 
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(MCC/STP, Austin, Texas), por J. Conklin e M. L. Beqeman 

[BEG 88], [CON SS]. 

0 sistema utiliza esta0es de trabalho color idas SUN, e 

um servidor de banco de dadc's relacional de alta-velocidade, que 

facilitam a construcgo e a pesquisa de redes do tipo IBIS. 	Alem 

disso, PIBIS e projetado para suportar a construOd colaborativa 

dessas redes, por qualquer nemero de membros de uma equipe, nurna 

retie local. 0 sistema ainda esta em fase de experimentacao. 

HyperCards 

HyperCards 6 urn sistema de hipertexto desenvolvido pela 

Apple Computer, Inc. Em muitos aspectos, bastante similar ao 

NoteCards da Xerox. 0 sistema prov de suporte especial para 

links execuU(veis, que devern dar act sistema o sabor de uma 

linquaqem de programact'io. HyperCards deve ser empacotado corn o 

sistema de "software" do Macintosh. 

No sistema HyperCard, tarn sido adicionadas ferramentas 

para a orien•actio do usuArio, corn facilidades de naveqactio, como 

sugerido por J. Nielsen [NIE 90] , da Universidide Tecnica da 

Dinamarca, cuio projeto t.ern dads' Onfase &s, caracteristicas da 

interface de usuario, e na produ ,zao de um sistema de use 

qeral. 

NetBook 

NetBook e urn model o de dodos, pare suportar exploracZio 

de conhecimento 7  proposto por D. Shashan no Courant Institute, da 

New York University [SHA S5]. Sua abordaqem pr' p3e urn sistema 

cujo conhecimento esta em forma de fraqmentos de texto, junto corn 

tuna linquaqem de consulta, que auxilie o usuario a acessar os 

fraqmentos apropriados. 
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Electronic Encyclopedia 

Um prototipo da Electronic Encyclopedia foi proposto 

por S. A. Weyer (da Atari Sunnyvale Research Laboratory) e A. H. 
Borning (da University of Washington) •(WEY 85]. Tern cc mo 

objetivos estudos sobre interfaces de usuttrio e t6cnicas de 

apresen•acgo e representacAo de conhecimento para melhorar o 

acesso a urn recur ,o de conhecimento. 0 prototipo im•].emen•ado 

ern Zetalisp, e roda em mA•uinas Lisp Symbolics LM2 e 3600. 

SynView 

0 sisterna Synview, de David Lowe [LOW 851, 6 similar 

em conceit° ao IBIS de Rittel. Ele prop6e que os participantes, 

alem de cclocarern seas prOprias quest6es e ar•umentos, avaliem 

posicejes previas quanto a sua validade e relewancia. A avaliacgo 

6 feita por urn tipo de votacgo quantitativa. As diversas exibi-

c;Nes da estrutura de arqumentos mostram os valoresde cada colo-

cacgo, permitindo aos leitores escolherem, em tais arqumentos, 

pistas com maior validade pelo rolmero de votos. 

Document Examiner 

Document Examiner, da Symbolics Inc., apresentada por 

J. Walker (WAL 85], 6 um dos sistemas mais avancados de ajuda 

"on-line". Essa ferramenta pode exibir em tela tc.das as paqinas 

de urn conjunto de vinte volumes de manuais da maquina LISP. 

Cer•os carnpos textuais, mostrados em negrito, sgo sen-

sitivos ao "mouse". 0 toque num desses carnpos causa a adicgo da 

sego relevante do manual ao conjunto de trabalho atual das pAgi-

nas do manual. 0 sistema permite que o leitor 'cam Toque marcadores 

de livro ("bookmarks") em qualquer topico e que se mova rapida-

mente entre topicos marcados. 0 protocolo Para sequir links 6 



adaptavel para pesquisar nurn manual de refer' ncia ou enciclope- 

dia. 0 toque nurn link somente causa sua colocacgio numa lista de 

to•icos correntes. E entgo, o toque numa entrada des•a lis•a 

causa a naveclacgo sobre c' link, trazendo o t.Opico referido na 

janela principal de exibicgo. 

fi 	sistema tambem suporta pesquisa "on line" ,de 

"strings" de palavras-chave pre-definidas, incluindo a pesquisa 

de palavras inteiras, substrings principais e embutidos. 0 sis-

tema 6, portant°, bern projetado para a tarefa especifica de pes-

quisar atraves de um manual tecnico e perseguir diversos aspect.os 

de uma questn tecnica ou varios niveis de de•alhes simultanea-

mente. 0 usuario n'&1° pode fazer qualquer modificacgo ou adicItio 

ao coniunto de manuais, embora seja possivel salvar coleOes 

personalizadas de marcadores. 

Concordia 

Concordia • um sistema desenvolvido na Symbolics Inc., 

que aplica t6cnicas orientadas a objeto para criar, publicar e 

manter documentaclo comple EWAL S8l. Usando esse ambient'_' de 

•rabalho altamente inteqrado, escritores podem aumentar sua pro- . 
dutividade alem dos unites convencionais. 0 sistema prove de 

auxilio especializado para escrever, editar, ilustrar, projetar, 

produzir e manter a documentacgo, destinada ao desenvolvimento da 

documentac:go da Symbolics, que pode ser l ida atraves de outro 

sistema, Document Examiner. 

A documentacgo e orqanizada nurn banco de dados de mOdu-

los in•erconectados, charnados de "records". Urn documento C for- 

°'-  pela liqacgo de reqistros. Os reqistros podem ser reutili-

zados, e usados em mais de um document°. 
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WE 

WE (Writing Environment) e urn sistema de hipertexto da 

University of North Carolina, em Chapel Hill, por J.B.Smith 

ISM 86]. Foi projetado para ser uma plat.aforrna experimental de 

estudos para determinar quail as ferramentas e faci 1 idades que 

sNo 124teis num ambiente para escritores.A valida%zclo real dessas 

ideias, como de muitos dos dPmais _emas, virNo com futuros 

experimentos e antaises. 

Sua Fesquisa e baseada num model° cognit.ivo do process 

de comunicacNo que explana a leitura corns' o processo de tomar a 

seq0Oncia linear do text.o, compreendendo-o pela estruturacgo hie-

rArquica de conceitos, e absorvendo-o na memoria por Longo peri-

od°, como uma rede. A escrita e vista como o process° reverso: 

urna rede estruturada livremente com ideias internas e recursos 

externos e primeiramente organizada nurna hierarquia apropriada 

(urn esboco) que entgo 6 codificada nurna forma linear de palavras, 

sentencas, etc. 

WE foi projetado para suportar a parte ratio segOencial 

da escrita. Ele contem duas janelas maiores de visao, urna grafi-

ca e uma hierArquica, e muitos comandos especializados para mover 

e estruturar o material (nodos e links que conectam o texto) 

entre essay duas vis6es. Normalmente, urn escritor irA comecar 

criando nodos nurna visa° grAfica, onde pode col oca-los em qual-

quer Lugar dentro da janela. Nesse estAqio, pouca ou nenhuma 

estrutura . imposta ao material conceitual. . 0 escritor Rode 

colocar os nodos em pilhas, se eles parecem ser relacionados, ou 

ele pode col ocar nodos individuais entre duas pilhas, se eles tem 

alguma coisa relacionada entre ambos. Como uma estrutura concei-

tual comeca a emergir desse process°, o escritor pode copiar 

nodos dentro da janela de hierarquia, que possui comandos espe-

cializados para outras operace5es. WE usa uma base de dados rela-

cional para o armazenamento dos nodos e links da rede. U usuArio 

toca corn urn "mouse" no nodo selecionado. Uma terceira janela 

urn editor para o texto do nodo atualmente selecionado. Uma quar- 
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ta janela na tel ' usada para consultas ti base de dados. 
	Uma 

quinta janela 	usada para controlar mode's dc' sistema e o coniun - 

tri de trabalho atual de nodos. 

Guide 

Guide 	
urn programa desenvolvido por P.J.Brown, na 

University of Canterbury, na Inglaterra [BRO 86]. Pe•segue come 

cidade, a interacNo, a flexibilidade e a gene
-

obietivos a simpli

ralidade no tratamento de documentos. 

Um document° e defin ido como uma mistura de texto 

bot6es ("buttons"). Os botPies, que podem ser dos tipos substi
-

tio e glossario, permitem selecionar outros textos. Os bot6Ps 
tuic  
de substituicgo ("replace-buttons") possuem a mesma fonte dos 

carac teres do menu principal e causam a substituiclio completa 

do texto da ianela corrente pelo texto apontado pelo link. Os 

botilies de glossario ("glossary-buttons") 
sn palavras ou frases 

diferenciadas do restante do •e•to por sublinha, e permitem apre
-

sentar o tPxto de destino numa nova ianela dividindo a tela. 

Embora os bo•bes de glossario •enham por objets 
v'1 facili•ar a 

criac14o de qlossttrios, eles tambem podem ser usados para indicar 

citacales, notas, maiores informac6es ou detalhes. 

Comercialmente, Guide foi lancado pela 
Owl Interna -

tional Inc., para equipamento Macintosh. Nele st'io diferenciados 

trel,s 
tipos de bot6es: "replacement" em neqrito, "note" em 

su-

blinhado, e "reference" em italico. ago previstas capacidades 

qraficas e a evoluctio para um sistema •eral de hipermidia 

[HER 871. 

Alem do 
Macintosh, Guide aora tambem dove _star dis•o

-

nivel para PC, XT, AT e compativeis [WA 881. 
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Hyperties/TIES 

Hyperties, ou simplesmente TIES (Hypertext based on The 

Interactive Encyclopedia System'), 6 umprojeto do Huma - n-u 0 f p U t er 

Interaction Laboratory, da University of Maryland, pesquisado por 

D. Ostroff, B. Shneidermann, J. Morariu (SHN 86]. Tern lido de- 

senvolviq Lo como uma ferramenta prAtica, de facil aprendizado, 

para pesquisa em base de dados instrucional, e como pla•aforma 

experimental para estudos sabre interfaces de hipertPxto. 

Como uma ferramenta prAtica, ele jA foi usado no musPu 

de Washinqton, exibindo uma enciclopedia sabre o Holocausto dos 

judeus. Os prfljetistas da exibicgo enfatizaram a faci 1 idade de 

brinca• corn usuarios que antes riurca tinham usado urn computador. 

Como urna plataforma experimental, ele tern sido usado em pesquisa 

bibliografica, treinamento em software e outras materias. 

Ern Hyperties, as unidades basicas sgo artiqos nurt.os 

(tipicamente de 50 a 1000 palavras), interconectados •or qualquer 

nemero de ligac3es. Os links sgo palavras ou frases em negrito 

dentro do texto. 0 usuArio ativa os links, tocando-cis corn o dedo 

(numa •ela sensitiva) ou usando as teclas das setas. A ativacgo 

de urn link provoca o aparecimento do •Opico em sua propria janela 

na tela. 0 sistema •uarda pistas do caminho do usuArio atraves 

da rade de artigos, per mitindo retornar facilmente. 

Alttm do titulo e do corpo do texto, cada artigo possui 

urna descricgo curia (cerca de cinco a vinte a cinco palavras) que 

o programa pc'de exibir mais ra•idamente. Essa caracteristica 

permi•e ao usuArio uma posicgo intermediaria entre trazer o arti-

go in•eiro ou tentar adivinhar o contell4do do a•tigo, a •artir do 

norne do link. 

Hyper- ties roda em IBM PC, e hd( verses para estaceies 

Sun. Inicialmente foi implementado em AFL, e depois foi reescri-

to em C. Recentemente, foram adicionadas capacidades graficas. 

Os projetos atuais focalizam o apoio de imagens de videodisc°. 
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Tambem estgo sendo desenvolvidos "browsers" que permitam a pes-

quisa de "strings", mar'cadores de livros, janelas mOltiplas e 

anotacges de usuArios. 

Estgo em escudo consideracties sobre a estrutura e a 

estrategia da pesquisa de informa0es, envolvendo definic.go de 

pontos de arPcco, flexibilidade e transparOncia, para o usuArio, 

da complexidade do sistema, e a criacgo de interfaces de usuArio 

[MAR 88]. 

Context 

CONTEXT (Cyber ONline Text) e urn sisterna disponivel 

para sistemas CDC CYBER 170 e CYBER 180, desenvolvido pela 

Control Data Corporation, por R. R. Ragan [RAG 86]. 0 sistema 

prov0. de auxin° na preparac:go e distribuicgo de manuais de sis-

tema "on-line" da empresa e desenvolvidos por usuarios. 

Boxer 

Boxer e uma linguagem de programac No fortemente .intera-

tiva, criada como um meio reconstrutivel projetado para aplica-

cges em educacgo, corn e%nfase na faci l idade de compreensgo para 

especialistas que ngo sejarn da Area da computacgo. Desenvolvida 

por pesquisadores como H. Abelson (Laboratory for Computer 

Science, MIT, Cambridge), e A. A. DiSessa (School of Education, 

University of California, Berkeley) (t:'SE 86). 

Boxer usa urna caixa ("box") para representar uma unida-

de de informacgo, dentro do sistema. Uma caixa pode center ou-

tras caixas, ou dada's como textos ou grAficos. Um programa, por 

exemplo, e urna caixa que con•em algumas ca ixas, que possuern vari-

Aveis de entrada e saida, e outran caixas que especificam o com-

portamento. 0 sis•ema tambem suporta vi sties alternativas de 

algumas caixas: uma caixa que especifica uma rotina grAfica pode 

141 



•ambem mostrar o "display" grAfico. 

lima vex que Boxer 6 uma linguaqem de programazgo, ele 

trate links de referencia cruzada de urn modo especial. Em vex de 

usar icones tocaveis corn "mouse" como links, Boxer usa urn box. 

especializado, denominado de porta ("port"), que da uma visg6D 

direta do des•ino. Por exemplo, uma porta de A Para B aparece 

den•ro de A como uma caixa que mostra B. Mas uma porta 6 mais 

que a visgo da caixa de destino,porque a caixa de destino pode 

ser modificada atraves de qualquer porta que se diriqe a ela, e 

as modificaOes sergo refletidas em •odas essas por•as. 

A hierarquia 	mais naturalmente expressa em Boxer do 

que em muitos outros sistemas de hipertexto. As caixas slNo ani-

nhadas umas dentro de outras, em duas dimensf5es, e s2;:o filtradas 

para reduzir o nivel de confustio na tela. Esse sistema de repre-

sentacgio tern a vanta•em de rnost.rar a hierarquia natural dos no-

dos: as janelas de nodos de mais baixo nivel estNo aninhadas 

diretamente dentro de seas pais. 

NoteCards 

NoteCards e urn sistema de hipermidia, desenvolvido pela 

Xerox Palo Alto Research Center (PARC), tend° como principais 

pesquisadores F. G. Halasz, T. P. Moran e R. H. Trigg (HAL 88] e 

[TRI 8S]. Teve como motivacWo o desenvolvirnento de uma ferra-

menta capaz de suportar a tar efa de transformer uma colectD 

caotica de pensamentos em uma interpretac&o int.egrada e ordenada 

de ideias e suas intercone•e5es. 

Os projetistas do Notecards observaram qua urn analista 

de informacbes usualmente segue urn procedimento gar -al que consis-

te de uma serie de passos: (1) lei•ura de recursos (relatorios 

novos, artiqos escolares, etc.), (2) co1ec2i'o e' arquivamen•o de 

recortes e (3) escrita de rela•or - los analiticos. Alem disso, 

durante todo o processo, o analista formaliza analises a model 

UFRGS 
INSTITUT° D: 
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concPi•uais em sua mente. 0 objetivo da pesquisa foi desenvolver 

uma tecnologia que ajude ao analista a formar melhores modelos 

concei•uais a an&lises, e a melhor exprimir asses modelos a anA-

Uses. 

0 sistema prov0 o usuArio corn urea rede sem&ntica de 

"notecards" Pletronicos, interconectados por links tipados. Essa 

rede serve corn:' meio no qual c. usuArio pode representar co1ec6es 

de id' ias relacionadas. Ela tambem funciona corno urna estrutura 

para organizar, armazenar C recuperar inform• 0 sisterna 

inclui ferramentas para exibir, modificar, manipular e navegar 

atrav6s da rede. 

U sistema . implementado dentro do ambiente de progra-

macgo Lisp da Xerox, e foi projetado sobre dois construtorPs 

primi•ivos: os "nOtecards" a fps "links". No sistema bAsico, 

asses dois primitivos sgo aumentados por dois tipc's especiais de 

cartaies, c's "browsers" e os "fileboxes", qua ajudam o usuArio a 

gerir redes extensas de carta•es e links. 

Uma interface de programacn der ao NoteCards uma arqui-

tetura aberta qua permite aos usuirios construir, em Lisp, novas 

aplicaces. 	Usando essa interface, o usu&rio pode facilmente 

adapt.ar o "browser". NoteCards permite a f&cil criac&o de novos 

tipos de nodos. Quatro ou cinco dezenas de t.ipos de nodos espe-

cializados j& foram criados, incluindo tex•o, video, animacXe, 

qraficos e adios. As novas versties tambem devem prover qua di-

versos usuArios possam trabalhar o rnesrno "Notefile" ao mesmo 

tempo. 

Parte do sucesso do NoteCards ' devido ao fato de que 

foi desenvolvido em maquinas Xerox D-series Lisp, qua stio esta-

cMs muito poderosas, corn telas de alta resoluctIo, permitindo qua 

janelas, links a icones de nodos possarn ser exibidos em muito 

alta resolucgo. 
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Neptune 

Neptune Pl. um sistema de hipermidia, proietado pela 

Tektronix 	Inc.para aplicacties em projeto 	auxiliado 	por 

computador ("Compu•er Aided Desiqn", CAD), pare 	enqenharia 

eletrica, enqenharia de software e outras disciplinas. 	Tern, 

entre seas pesquisadores, N. Del isle e M. Schwartz 	[DEL 86), 

(DEL 87]. 

Neptune foi projetado particularmente corn uma arquite-

•ura aberta, separando fortemente o "front end", uma interface de 

usuario implementada em Smalltalk-SO, do "back end", urn servidor 

baseado em transacao, denominado de "Hypertext Abstract Machine" 

(HAM). 

HAM 	urn modelo de hipertexto •enerico que prove de 

operacZ5es para criactio, modificacao e acesso de nodos e links. 

Ele mantem urna historia comple•a de vers?Ses sobre cada nodo no 

hiperdocumento, e prove rapido acesso para qualquer versao do 

hiperdocumento. Prove acesso distribuido sabre a redo de computa-

dores, sincronizacao para acesso multi-usuario, esquema pare 

verses de rode comple•a, e recuperacao de falhas baseada em 

transacao. 

A camada de interface possui diversos "browsers": 	urn 

"browser" qrafico prove urna visgo de urn subqrafo de nodos e 

links; urn "browser" de documentos sups rta a pesquisa de 

estruturas hiertirquicas de nodos e l inks; a urn "browser" de nodo 

acessa um nodo individual num hiperdocumento. Outros "browsers" 

incluem atribu•os, verstles, diferencas de nodos e demonstrac6es. 

Em Neptune, cada ponta de um link possui uma marca 

dentro do seu nodo, se o nodo for textual ou qrAfico. Diferente 

da maioria dos sistemas de hipertexto, o destino de urn link i urn 

ponto de scone no texto do nodo de destino, em vez de o nodo 

inteiro. A conexgo do link pcde se referir a uma versao particu-

lar de urn nodo, ou g versao atual. 



HAM prov61,  dois meranismos que sgo 6teis para conStrUir 

carnadas de aplicacgo: nodos e links podern ter urn r'unero ilimita-

do de pares atributo/valor; urn predicado especial de alta velo- 

cidade 6 incluido Para consulta de valor-es dosses pares nurn hi-

perdocumento in•eiro, permitindo a aplicaclies de mais alto nivel 

definir mecanismos de seu proprio acesso no qrafo. HAM •ambem 

prove de um mecanismo de demons•rasztio, que i.nvc'ca cadiqo arbitra-

rio, quand 0 0c0r re urn =vent 0 HAM especific0. 

Minos 

MINO8 e um sistema de hipermidia, em cdesenvolvimento na 

University of Waterloo, Ontario, p or S. Christodoulakis, M. 

Theodoridou, F. Ho; M. Papa, A. Path•ia, S. Graham (CHR 06a], 

[CHR 86b], ICHR 88]. Urn protatipo do sistema foi implementado 

sobre UNIX, em estasz3e• SUN. 

Minos e um sistema de informac3es orientado a obietos, 

que prove ds facilidades inteqradas para criactio e gertncia de 

objetos complexos. Minos explora as capacidades de estacties de 

•rabalho mc'dernas, equipadas com alta resoluc_go de imaqens, 

suplementadas corn equipamentos de entrada e saida de vow, e equi-

pamentos de digitalizatzgo e reconhecimen•o. Destacam-se, no 

sistema, funceies para extrac.go de informac6es de documentos mul-

timidia que existem nun vasto repositOrio de informaszgo. Sgo 

previstos diversos editores, que selecionam, transformam e apre-

sentam as informacaies. 

Hyper- Gate 

HyperGate e urn sisterna de hipertexto implementado na 

Eastqate Systems. Inc. , por M. Bernstein EBER 8S], que se destina 

a monografias, tecnicas complexas e documentos de neq6cios. 

Possui ferramentas para orientacgo do usuario, coma rnarcadcires de 
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livros e b1:4sso1a. 

Shared Books 

Shared Books e uma aplicacgo desenvolvidapara suportar 

a gerOncia de publicacZio colaborativa, inte•rando o sisterna de 

processamento de documentos ViewPoint, da Xerox Corp., sendo 

pesquisada por B. T. Lewis e J. D. Hodges [LEW 88]. 

0 sistema ajuda 05 usuArios de urn sistema de informa-

cgo de escritorio a criar e administrar uma publicacgo de mOlti-

plas partes. Suporta colaboraaes simultAneas, tantopermitindo 

que diferentes membros da equipe trabalhem sobre partesdiferen-

tes ao .mesmo tempo, como asseaurando que calla um doles use a 

vers•o corrente de calla parte. 0 sistema protege informac6es de 

publicacNo, provendo controle de acesso e fechamento. m .=.stado 

corrente da publicacNo 6 exibida usando a tecnica WYSIWIS (What-

You-See-Is-What-I-See). Shared Books pretende melhorar a produ-

tividade dos usuarios, simplificando a aerencia de arquivc.s e 

ajudando a descobrir c es•ado de producNo de suas publ icac6es. 

Topic 

TOPIC 6 um sisterna de analise de texto, desenv•lvido 

pelas University of Passau e University of Constance (Alernanha) 

Um model° de condensacNo de texto, baseada ern conhecimen•o, que 

inte•ra o sistema TOPIC, foi desenvolvido por U. Hahn e U. 

Reimer [HAH SS]. 

0 processes de condensacNo transforma as estruturas de 

representacNo de testa resultantes da analise do texto ern uma 

descricNo mais abstrata e tematica de sobre o quo o text° 6, 

filtrando estruturas de conhecimento irrelevante e preservando 

somente os conceitos rnais importantes. A estrutura •opica de urn 

tr-xto, finalmen•e, e representada nurn qrafo de text° hierarquico, 
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que suporta graus variados de abstratiztio Para sumarizacgio de tex- 

to, bem corn] recuperacNo orientada a conteado do conhecimen•o do 

devido A sua organizag..No nNo-linear, os grafts de •exto 

compar•ilham urn lote de similaridades com hipertextos. Sua con- 

tribui.,t"No pare esse campo incorpora urna metodoloqia pare a gera- 

c.-.No autom&tica de hipertextos a partir de arquivos de tP-xtin, urna 

ligacNo fechada part as noc6es basicas de hipertexto (nodos. e 

links) para as especificaclies formais de um model° de representa -

cgO de est•utura, e navegaao conceitual e facilidades de filtra-

gem que permitem um nivel definido polo usuario da g•anularidade 

de informac_n quando acessando bases de conhecimento em hiper-

tP•to. 

Dynamic Medical Handbook 

Dynamic Medical Handbook Project a urn sistema de hiper-

midia, p•oposto por M. E. Frisse (FRI 88] , no Department of In•-

e•nal Medicine, da Washington University School of Medicine. A 

tmfa5e do sistema a dada, naturalmente, a aplicac6es na Area da 

medicina, e pesquisas em hiper•exto, principalmente referentes a 

recuperacNo do conte6do de documen•os, aprendizagem auxiliada por 

maquina e interfaces de usuario. 

Intermedia 

0 sistema Intermedia es•A sendo desenvolvido por urn dos 

prupos de pesquisa mats ant.igos e experientes em hipertexto, no 

Institute for Research in Information and Scholarship (IRIS), da 

Brown University. Esse projeto foi construldo sabre dues decades 

de trabalho e trts gerac3es anteriores de hipertexto: HES, FRESS, 

e Electronic Document. Entre os pesquisadores, estNo N. 

Yankelovich, B. J. Haan, N. K. Meyrowitz, S. M. Drucker [YAM 88]. 

0 projeto possui urn compromisso institutional serio corn .objeti-

vos a lonqo prazo, promovendo experim•ntos criativos em hiper-

texto, usarido as sales de aula como urn qrupo de prove. 
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n sistema Intermedia esta sendo desenvolvido como LIMB 

estrutura de trabalho para uma coleco de ferramentas que permi-

tam aos autores criar links para documentos de vArios meios, como 

teAos, linhas de tempo, diaqramas e outras imagens goradas por 

computador, documentArios de video e 06sica. 0 sistema vem send° 

desenvolvido tanto como uma ferramenta para os professores orga-

nizarem e apresentarem seus materiais de aula, quanto como um 

meio interativo de os alunos estudarem e adicionarem suas pro-

prias anota0es e relat6rios. Dols rursos, um de biologia 

celular e outro de literatura inglesa, tOm sido ministrados 

usando o sistema. 

AplicaOes atuais, incluindo InterText, um prece ,,,,sador 

de texto; InterDraw, um editor de qraficos; InterVal, um editor 

de linha de tempo; permitem aos usuarios, interativamente, 

orqanizar informaceies em seq0Oncias de tempo e datas; InterSpec, 

um visualizador para secties de objetos de 3 dimens6es; 

InterPix, um visualizador de imagem pesquisada. Estgo em 

desenvolvimento um editor de video, um editor de animacgo para 

duas dimenses, e metedes mais complexes para filtrar corpus e 

para crir e naveqar sobre pistas. 

A equipe de intermedia se preocupa especialmente em 

prover ae usuArio meios de administrar a crescente complexidade 

do amhiente de hipertexto. Eles afirmam, por exemplo, que links 

emanados de um mesmo ponto em um documento podem con-

fundir o leitor. Sua alternativa 6 ter um simples icone de link 

no material (texto ou grAfico) que podia ser rapidamente consulta-

do via "mouse" para mostrar es links especificos, seus nomes, 

seus nodos de destino. Eles tambem prop6em uma construcgo chama-

da de teia ("web") para implementar exibic.go de links dependentes 

de contexto. Cada link pertence a uma ou mais teias e somente 6 

visivel quando uma dessas teias este.' ativa. 	Para visualizar 

documentos corn os links que pertencam a uma teia particular, um 

usugrio abre a teia e entgo abre um ou mais de seus documentos. 

Embora outras teias possam tambem referir o document°, somente os 

e. 
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links que forem da teia atual podem •er e .xibidos. 	Como resulta - 

do, o usuArio no tem que examinar atraves de conexes feitas em 

muitos contextos diferentes. 

0 projeto intermedia tamiAm esta estudando maneiras de 

prover de um "browser" efetivo para a red'?, que possa incluir 

centenas ou mesmo milhares de nodos. 0 "browser" do Intermedia 

possui dois tipos de "displays": um mapa global, que mostra urn 

hiperdocumento inteiro e permite navecor dentro del e, e urn mapa 

local, que apresenta uma visNo centrada num simples documento e 

mostrando seus links e fronteiras mais prOximas da teia. AMm 

disso, um "display" pode mostrar nodos e links em di versos niveis 

de dtalhe. For exemplo, pode mostrar documentos inteiros e C'S 

links entre eles, ou cada link e s•a localizaszNo aproximada den- 

tro de seus documentos. 

Para auxilio na orientacAo do usuario, esto sendo 

adicionadas ferramentas, como "Web View", pata visualizar e 

naveqar as redes do hipertexto, diminuindo a confusNo 'a a 

desorientaco dr.) usuario [UTT 891. 

HyperPad 

Hyper Pad e parte de um pacote de aplicac6es, e se c -ons -

titui de um conjunto de ferramentas para construcNo de "front 

ends" e tutoriais, desenvolvido pela Brightbill -Robert, pat HS-

DOS, semlhante a.:' HyperCard do Apple [STE S9]. 

0 sistema mostra janelas sobre janelas de fundo, campos 

de informac1No e bot?jes. Cada tela e chamada de "page", 'a C'S ar-

quivos quo contOm as telas so chamados do "pads". 0 sistema 

•eve permitir aplicac3es DOS com arquivos de "batch", "shells" e 

front ends", facilitando a construcNo de tutoriais e prot6tipos 

de uma nova aplicallo. 0 sistema tambem deve incluir utilidades 

de •aptura de tela, que permitam importar rapidamente "layolAs" 

de pini.lhas de cAlculo, menus de processadores de palavras, 
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tPlas de Phtrada de dados e 
outros "displays" do aplicaOes base-adas pm tPxto. 

HelpViewer 

HelpViewer 6 um sistema de ajuda "on-line" baseada em hipertexto, desenvolvida na 
Sun 

Microsystems Inc., para estaczPres Sun1RFA., 
com objetivo de fornecer, aos 

novos us , uArios informacZes, rApidas e de acesso 
fAcil, sabre as esta0os de trabalho e Ps "softwares" de aplica ,,tao [CAM 89]. 

SuperBook 

SuperBook e 
um sistema de hipertexto para facilidades de  

consultor, desenvolvido na Bellcore, por D. E. Egan e outros, 

:Com objetivos de melhorar a usabilidade de documentos tra 
nags. 	 dicio- 

Em [EGA S9f, sZio descritas avaliacZes sobre o rendimento 

de estudantes gue se utilizaram de hipertexto, em comparacll o c om 
documentos tradicionais. 

Sprint 

Sprint (Strategic Plan and Resource Integration) 6 um 

sistema de hipermidia proposto na University of Arizona, ten do 

coma pesquisadores D. A. Carlson e S. Ram [CAR 90l. 
	0 sistema dove 

suportar uma representalzao explicita de um model° mental 
coma uma rede de associaces entre os 

	
os de um piano es- tratflgicr). 	

element 
 





73 

S. s --r-  m ink I IA L_ IY1ENITA DoC3 

= • 	 HEtr- dlwait- -fte 

n protatipo do sistema de Hipertexto foi desenvolvido 

tntalmente em ZIM. CI proqramas iniciais utilizaram a versZ'to 

3.02C, e posteriormente foram convertidos para a versZio 3.11a 

para MS-DOS, em ambiente PC-XT. 

ZIM e urna linguagem de programacfAo de quarta geracao, 

desenvolvida pela Zanthe Information Inc. , empresa sediada em 

Ottawa, nntario, Canada. 0 ZIM encontra-se em use at.ualment.e em 

paises, com nitida tendencia de ampliac:go da sua grande e 

variada base instalada que inclui: micros isolados, redes locais 

de micros, super- micros, superminis e "main-frames" [RCM 891. 

No Brasil, o ZIM e distribuido pela RCM Informetica 

Lt.da. , empresa sediada em Porto Alegre (RS). 0 desenvolvimento 

do prototipo de hipertexto foi possivel, em decorrencia do conve-

nio firmado entre a RCM e a UFRGS, corn a cedencia de software de 

demonstraco do ZIM para o desenvolviment.o de ferramentas no 

Curso de Pos-Graduaso em Ciencia da ComputastZo. 

ZIM constitui-se num sistema completo e integrado de 

quarta geraNzo, para desenvolvimento de aplicac6'es, combinando um 

SaBD (sistema de gerencia de banco de dados) de arquitetura rela-

cional avanc_ada e uma poderosa linguagem, de alta produtividade. 

U sistema ZIM est& baseado no modelo de banco de dados entidade- .  

relacionamento, model° proposto or Peter Pin-Shan Chen, em 1976, 

no MIT, como evoluco do model° relacional de E. F. Cold, de 

1970. ZIM possui urn dicionArio de dados integrado e uma lingua-

gem de desenvolvimento de aplicac.6es, junto corn a provisXo de 

formulArios adaptAveis e comandos definidos pel o usuario 7  que 

permitem o desenvolvim ento progressi vo ou adaptac6es das estru- 2  

turas mais complexas de informao [ZAN 871. 
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2IM e urn sistema de grande portabilidade, sendo dispo-

nivel pare sistemas operacionais VM/CMS, VMS, UNIX, XENI, IDN, 

NOVELL ou MS/DOS [ZAN 87], [RCM 89]. 

A versgo MS-DOS do ZIM pode rodar sobre cornput.adores 

pessoais isolados ou em qualquer tips de LAN (Local Area Network) 

baseada em DOS, rnas somente no modo de simples usuario. A versgo 

de rede MG-DOG do 2IM roda em redes compativeis corn MS-NET, 

incluindo Novell, tanto em modo simples como multi-usuario, e 

•ambem roda em computadores pessoais isolados. A versAo de ZIM 

para rede Novell roda somnente em redes Novell, tant.o em' modo 

simples como multi-usuario. 

Todas as vers6es MS-DOS do ZIM pc 	rodar em equipa- 

mento IBM-PC ou compativeis. E' requerida uma memoria RAM de 512 

KHbytes, embora sejam recomendados 640 K. 2IM foi projetado 

primariamente para residir e usar arquivos residentes em disco 

r1.1ido, embo•a tambm se is possivel rodar a ve•sgo MS-DOS num 

sistema corn dois acionadores de disco flexivel. Os arquivos de 

distribuiszo do sisterna ZIM, para verso MS-DOS, ocuparn, aproxi-

madamente, 1 MB do espaszo do disco [ZAN 87]. 

A linguagem ZIM pode processor-  simultaneamente, de 

forma n&o procedural e com urn lanico comando, conjuntos de dados 

forrnados- por various arquivos e vArios registros de cada arquivo, 

selecionados e in•erligados segundo criterion embutidos no modelo 

de dados (nas definiszejes de relacionamentos e de vis6es parciais 

ou papeis), podendo ainda haver modificadores de relacionamentos 

e filtros explicitam ente introduzidos no comando comb criterios 

adicionais ou substitutos. 

0 ZIM permite a criacAo de diversos indices, para a 

recupera ,zo das entidades e dos relacionamentos. Os indices sg[o 

gerenciados e utilizados dinamicamente pelo ZIM, q' usa a tecni-

ca de Arvore binAria dinamicamente balanceada (B* tree), corn 

otimizador de acesso embutido. 
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A linguagem 2IM Canto pode ser usada interativamente, 

quando se digita urn comando a cada "prompt" no terminal ou micro, 

como tambem pode ser usada em forma de programa ("user command"). 

Os programas podem rodar em rnodo interpretado (fonte), enquanto 

estElo em desenvolvimento e testes, e, depois, podem ser compila-

dos, :qarantindo melhor performance e major seguransza. 

5. 2 Requisito-.5 e Abrani-11•rtc- iat 

'AC) Prot- 

Para atender ao uso para o qual foi planejado, o protO-

tipo de hipertexto deve possuir os seguintes requisitos minimos: 

a) permitir ao usuario (adrninistrador) a definicgo de novas tipos 

de nodos e de links, permitindo adaptac6es de metodoloqias para o 

tratamento de informac6es; 

b) aqilizar a naveqacgo na rede do hipertexto, facilitando a 

pesquisa de nodos que foram liqados a outros nodos; 

c) facilitar a criacgo de links, e permitir liqacgo de nodos que 

venham a ser criados, durant.e um processo de discussgo; 

d) permitir a apresentacgo de pelo menos dual janelas, no video, 

simultaneamente, permitindo ao usuario editar uma delas, enquanto 

visualiza a outra; 

e) permitir a troca de janela, pelo usuario, permitindo-lhe rnudar 

para alquma janela previament.e aberta, a firs de never o seu con-

tedo ou de fazer uma nova liqacgo ou anotacgo. 

Embora sejam desejaveis, ngo foram objeto de major 

atencgo, neste sistema: a edicgo e a formatacgo de textos e a 

manipulacgo de caracteres e palavras; a edicgo qrafica de nodos e 

links ("browsers"); a impressgo; a qravacgo ou a importacgo dos 
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os ern arquivos do sistema operacional. 

- 

	

i 	 •St 1 

0 prototipo de sistema de hipertexto foi implementado 

baseado num banco de dados entidade-relacionamento, cuia estrutu-

ra basica ester esquemat.izada na fig. 5-1. 

No sis•ema, sgo suqeridos seas conjuntos de entidades 

basicas, que contem as informa0es minimas necessarias para a 

aplicacgo prop! Esse banco de dados pode ria ser ampliado, 

incorporando-se novas estrut.uras, conforme a natureza das infor-

macns que se pretenda incluir no sistema (por ex.: otimizacgo de 

referencias bibliograficas, lirhas de tempo, atributos para 

nodos, t.abelas ern geral, etc.). 

De modo geral, as entidades possuem identificadores 

internos ("surrogates"), que 	gerados diretamente polo sistema 

de hipertexto, e que identificam cada objeto univocamente. 	0 

relacionamento entre as entidades ou objetos (corm nodos, links e 

autores), e realizado usando-=.z  identificadores. 0 identi -

ficador intern' tem por objetivo a minimizac'Lio do espaco ocupado 

para identificact6D do objeto, e a reduco do tempo de acesso a 

esse objeto. 0 proprio sistema ZIM •erencia os indices, permi-

tindo a recuperacgt'o das entidades requeridas. 

Os atributos e as operac6es dos conjuntos de entidades 

do banco de dados st4o comentados nas proximas sesz;5es. 
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Fig. 5.1. Esquema Entidade-Relacionamento 
do Banco de Dados do Hipertexto 



4- 
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Os usuArios do sistema de hipertexto sempre sao identi-

ficados, no inicio de urna sessao. Durante toda a sessao, o sis- 

tema mantem con•role sabre o usuario e os objetos por ele manipu-

lados, qarantindo o acesso as operaclies disponiveis, conforme 

trs classes de usuArios: administrador, •actor -  e leitor. 

0 adminis•rador 4 o usuArio que pode efetuar as opera-

c6es de .lerc.tricia da base do hiperte>::to, como o cadastramento de 

autores, e a definiclio de tipos de nodos e de l inks. 

0 autor 4 o usuttrio que tanto pode ler com• escrever no 

hipertexto. 0 autor pode criar links oriqinados em qualquer 

nodo. 0 autor de urn nodo, na qual idade de escritor, pode alterar 

o conteOdo dos nodos por ele criados. 0 escrito r n o tern 

perrnisso Para alterar o texto escrito por •utro autor. 

0 leitor 4 en usuzlArio dr,  classe mall restri•a de atua-

;.2;o, que somente pode ler e naveqar sobre o hipertexto, sem, 

contudo, fazer qualquer inclusgo cu modificacao. 

5.4.1 Entidade Autores 

0 conjunto de entidades denominado de Autores contm as 

informa ,z6es relativas ac usuArios autorizados a trabalhar corn os 

obietos do hipertexto. 

As informac6es basicas contidas nessas entidades sgo o 

nome do autor, a senha e sua classe (administrador, escritor cu 

leitor), also de urn identificador intern•, qerado e c•ntrolado 

pelo sistema. 0 identificador e o none do actor -  sgo indexados 

pelo TIM, visando sua ma is rApida recupera,zgo. 



79 

5.4.2 Operas es sobre a Entidade Autores 

Sobre o conjunto de entidades de Autores podem ser 

realizadas as operacies classicas de cadastramento: inclusgo, 

alteracgo, exclusao e 	 Essas operac.3es so podem ser 

realizadas pelos usuarios da classe "administrador" do hiper- 

A exclusao de urn actor so e realizada efetivamente se 

esse au•or ngo t.iver criado nenhum objeto, nodo ou link. 	Sc 

existir alqum nodo ou link, que mao deva ser removido, a entidade 

autor mantida 7  rnas sua classe rebaixada para "leitor", nao 

permitindo, portanto, que o usuario atue como modificador sobre o 

hipertexto. 

- 	 N czA ■=1 ,1-  a.- 	-r 

Um nodo da cede do hipertexto = um objeto de dados 7  ou 

urna unidade de informacgo 7  correspondente a urn trecho primitivo 

de texto tradicional. Essa unidade, em diversos sistemas, rece-

beu, entre outras, as denominac3es de "node", "notecard", 

"frame", "box", "segment", "chunk of text", ser - do inclusive con-

fundida corn a propria janela, "window". 

0 nodo tern por finalidade armazenar um segments de 

text° comum. 	0 nodo pode ser usado para expressar um simples 

conceit° ou 	 e por isso pode ser muito menor do que urn 

arquivo tradicional. Ouando os nodes st'io usados dessa maneira, o 

hipertexto introduz urn nivel intermediario entre caracteres e 

arquivos, corn aspect.os vagamente semAnticos, orientados a expres-

stio de id.Lias. 

As id6ias contidas em um nodo podem ser expressas, a 

crit.t.rio exclusivo do escritor, por urn conjunto qualquer de pala-

vras, frases ou paragrafos. 0 nodo pode conter tanto texto ,1 
inforrnais (com contel.Ao e estrutura 'lyres), como textos f.:rrnais 
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(como especificace:;es formals, programers e outroa textos estrutu-

rados). 0 aut.or tambem pode se utilizar de nodos para estruturar 

o material que foi ou estA sendo escrito, podendo livremente 

orqanizar listas, esquemas ou sumarios. 

0 nodo pode ser vista como o modulo de informaales, 

onde 6 autor e•pressa seas ideias em torso de urna id' is central. 

Esse modul o, por sua vex, pode ser refer - ids em outros nodos, e 

sua liqacao e feita atraves dos "links". 

Nosso s sterna, atualmente, suporta apenaa texto. 	Nurn 

sterna mais ampl o, de h ipermidia, o nodo poderia cont.er, alem de 

text°, imaqens qraficas, combinando textos e qraficos, vox diqi-

talizada, sons, irnagens animadas, e proqramas. 

0 sistema 	imp3e qualquer restricAo ac tamanho do 

text°, que é de completa responsabilidade do escritor. 0 proces-

s° de corm o modularizar urn document° em nodos e uma arte. 0 im-

pacto da modularizacn sobre o leitor, assim corns as metodoloqias 

para a seqmentac:n de text , ,s so assuntos ainda pouco estudados 

no centros de pesquisas. 

5.5.1 Estrutura dos Nodos e Textos 

No pry ot.Ot.ipo implementado, os nodos est2'6D contidos em 

dois conjuntos de entidades, denominados respectivamente de Nodos 

P tns. 

0conjunto de entidades Nodos armazena as informaes 

de controle e de acesso do nodo de hipertexto, tais cc mo o autor, 

o •i•ulo, as datas de c°r '=' e da [41tima modificacao, o tip° do 

nodo e um identificador intern°. 0 conjunto de entidades Te .os 

armazena os textos propriamente ditos. 

A ma ,oria dos atributos dos nodos sao indexados; 

controlados pall' ZIM, e 	utilizados na seleco de informac6es. 
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5.5.1.1 Identificador do Nodo 

0 identificador Unico ("surrogate") do nodo e um nUmero 

inteiro gerado e controlado automaticamente pelo sistema do hi-

pertexto: Esse identificador visa agilizar o acesso aos t.-xtos 

associados. 0 sistema tambem o utiliza Para identificar a ori-

gem e o destino dos links, permitindo a navegaco sabre o hi- 

pertexto. 	0 indice do identificador & mantido -firetamente polo 

sistema =M. 

utor do Nodo 

Cada nodo tambem est& associado a um identificador de 

actor, que permite relacionar com o conjunto de entidades de 

Autores. 0 sistema de hipertexto tambem mantem um indice sobre 

os autores dos nodos. 

0 identificador do Autor permite associar o actor ao 

seu texto, e garante aspectos de protecgt"o ao texto. Somente o 

proprio actor pode modificar e remover os textos par ele escri-

tos. 0 sistema de hipertexto automaticamente restringe o acesso 

& operaszL'to de edico e remocfAo ao actor do texto. Maiores deta-

lhes est3o descritos na sec2D 5.4 (Usuarios). 

5.5.1.3 Tipo do Nodo 

Cada nodo possui um identificador de tipo, que tambem e 

indexado. 	Esse atributo tambem pode ser utilizado na filtragem 

de nodos de interesse do usuio, agilizando a sua localiza ,zNo. 

Outros detalhes s'Ao descritos na seco 5.7 (Tipos de Nodos). 
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5.5 .1.4 Titulo do Nodo 

Todo c nodo recebe um titulo, que pode ser uma seqe_litn-

cia arbitraria de caracteres, definida polo autor do nodo. 0 

sisterna de hipertexto permite a utilizacAo de quaisquer caracte- 

res ASCII visiveis, qeradas no teclado, incluindo brancos, 

maiOsculas e min' sculas e caracteres especiais. 0 sistema nao 

faz restriizao a dupliracao de titulos de nodos, pelt' mesmo ou por 

diferentes autnrk,,s. 

das finalidades do titulo e a de facilitar a loca-

liza,zaa de nodos, quando realizada uma pesquisa qlobal. 0 titulo 

deer se constituir numa frase que resuMa as ideias gerais conti-

das no nodo, e preferericialrnent.e dive ser constituido por pa1a-

vras-chave. 

its •itulos dos nodos sao indexados, mas sern unicidade, 

polo =M. Eles podern servir para acessa• as nodos. como 4 des-

crito na seclo 5.5.2.2 (Selecao de Nadas). 

5.5.1.5 Te'to 

Q tP.xto de um nodo C constitu 4-4 
	

por uma seqdencia 

totalmente arbitrakria de caracteres, palavras, frases e par - Agra-

fos. 0 autor pc se utilizar de um nodo tan•o para expressar 

textos informais como formais. Pode, tambem, empreqar o nodo 

para armazeriar esquemas ou pare es•ruturar outras informa.,thes, 

aervindo de sup° rte para "links". 

0 hipertexto introduz, nos nodos, a nocZto de uma estru-

tura intermedi&ria entre caracteres e arquivos. Visando aqilizar 

o acesso e a manipulacrSo dos textos e das janelas onde tiles sgio 

exibidos, os textos sZ.lo armazenados por linhas, nurn conjunto de 

entidades, denominado de Textos. Essas en•idades contem informa- 

szaCes sabre c identificador do nodo, o 	 da linha e o text6 

propriamente dito. 	0 identificador do nodo e automaticamente 



83 

indexado polo sistema DIM. 

0 tamanho do texto 6 de completa responsabilidade do 

escritor. O sistema de hipertexto permite criar ou modificar 

textos de qualquer tamanho. Entretanto, dentro da filosofia de 

modularizacAo, no hipertexto, 6 conveniente que os nodo cnntP-

nham •textos de tamanho pequeno, na faixa de 500 a 5000 carac-

tPres. 

0 acesso aos textos dos nodes pode ser feito atraves 

das operas es de selecao de nodes ou da naveqactko de links. 

5.5.1.6 Datas do Nodo 

0 sistema de hipertexto armazena, automaticamente, as 

datas da criacgo e da Catima modificacNo de um nodo. Essas 

informac6es tambem podem ser mostradas ao leitor, quando solici-

tadas, Para verificar a atualidade do texto. 

A data da Oltima modificacgo do nodo tambem pode ser 

usada come expressNo de selecNo de nodes. 

5.5.2 Operaceies sobre Nodos 

5.5.2.1 friacNo de Nodo 

A operacNo de cria,,.7No de um nodo e oferecida no menu 

principal do hipertexto, quando o usuario possui permissNo Para 

esse tipo de operacNo. Nesse case, o sistema solicita o titulo 

o tipo do nodo a ser criado, e automaticamente associa o nodo ao 

autor e guarda as datas de criacNo e 141tima modificallo do nodo. 

A partir dal, o sistema pode executar a odic:No do texto, permi-

tindo ao autor escrever o texto. 
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No momento de criacn de urn l ink, como quando na elabo-

racg63 de urn esquema ou de um comentario, o sistema tambem solici-

ta se o nodo de destino deve ser selecionado, entre os previarnen-

t.e exis•Pn•P=, ou se deve ser criado. Nesse instante, tambem 

Rode ser efet.uada a criacgo de um novo nodo. 

5.5.2.2 Selecgo de Nodos 

A selecgo de nodos 4 urna operacgo que permite escolher 

um conju•to de nridos, conforme criterios informados pelo usuario. 

Servern cony filtros: o titulo do nodo, o tipo do nodo, o autor e 

a data da 141tima modificacgo. 

Us atrihutns que servem como filtros para pesquisas sgo 

indexados pelo sistema ZIM, visando a aqilizacgo da recuperas:.-go. 

Para efeitos de pesquisa e ordenamento, o sistema foi 

proqramado para nn diferenciar as letras maisculas das mini!4scu-

las, tanto no titulo do nodo, como no nome do autor, embora arma-

zene e exiba os caracteres diferenciadamente. 

Na sele ,zo dos tAtulos de nodos, e dos nomes dc's auto-

res, pcdern ser utilizados os caracteres "t" ou "7,:" como corinqas, 

substituindo urn conjunto coon zero ou mais caracteres. Os carac-

ter- es "?" cu "" (sublinha) podem ser utilizados como corinQas 

para substituir urn caracter qualquer, numa pesquisa. 

A data serve como filtro para selecionar todos os no dos 

mais atualizados, ou modificados, a partir da data informada pelo 

usuArio. 

0 tipo de nodo t.arnb'rn Rode servir comma' filtro, para 

selecionar classes de nodos, conforme interesse do usuArio. 

Como ri_ ultai ii A opera.w2;o de seleca4o de nodos 7  o sis-

tema de hipeer- te:.rt.c apresenta urea lista ordenada alfabeticamente 



pelo titulo do nodo. 0 usuArio pode escolher urn dos nodos dessa 

lista para leitura imediata. 

5.5.2.3 Exibis:go do Texto 

A exibicgo ou leitura do texto de urn nodo ocorre dentro 

de uma janela, na tela do video, apos a seleszgo, polo usuArio, de 

um nodo especifico. 0 nodo tamb•m pode ser exibido quando o usu- 

Arlo ativa urn "link", numa operaaD denominada de naveqacgo, 

quando o usuArio, apes posicionar o cursor sobre o icone, ativa o 

"link" corn uma tecla ("F10", "enter" ou "return"). 

Al em dissc', quando o usuArio deseja retornar ao nodo 

anterior 	navegatc2io, ele pode selecionar a operas to para fechar 

a janela atual, retornando ao nodo original. 	Tambem 6 possivel 

trocar de janela, buscando e soprepondo •ualquer um dos nodos 

associados a janelas de niveis anteriores. 

0 sistema de hipertexto apresenta uma janela constitui-

da de uma moldura, em cujo interior 6 apresentado o conte124do 

textual do nodo. Na parte superior da moldura 7  no lado esquerdo, 

6 apresentado o titulo do nodo, e, no lado direito, o rigimero quo 

identifica a janela. 

Como o sist.orna 	 textos de tamanhos maiores quo 

uma janela, existem faci 1 idades quo permitem a navegacE-io linear 

do texto. As operaces de navegacZo linear correspondem a leitu-

ra seq0encial de urn texto, e correspondem tt movimentaco do texto 

para frente ou para trAs. As operace5es quo est263 disponiveis 

so: inicio ou primeira pagina (tecla "Home"), fim ou 1241tima pa-

gina (tecla "End"), pAgina anterior e pagina posterior (teclas 

"Page Up" e "Page Down") e rolamento do uma linha de texto para 

cima e para baixo (teclas de setas para cirna e para baixo). 

0 autor do nodo pode modificar o texto, usando a opera: 

de edico do texto. 0 leitor rl yo pode alterar o tear. origi- 



nal, por•m pod'' criar novos links, e escrever comentarios em seus 

pr aprios nodos. 

Para facilitar a leitura e, possivelmente, a confron-

tacZco com o text° de  outrns nodos exibidos na to la, o usuario 

pude reposicionar e redimensionar as janelas. 

5.5.2.4 Edicl'io do Texto 

0 texto de urn nodo, exibido dentro de uma janela, prude 

ser editado, isto e, rriadm ou modificado, somente pelf' autor do 

nodo. 0 sistema mantem con•role sobre o usuArio que est& u•ili-

zando o hipertexto, de modo a oferecer o comando de "editar 

texto" somente para o auf -or do nodo. 

Na ediclo de text; primordialmente foram utilizadas as 

operac6es basicas de entrada de dados do ZIM. Para efeito de 

tratamento da entrada de dados, cada linha de texto constitui -

se ruin campo, no caso do hipertexto. 

Sao disponiveis a inserc26D e a super posicZ;o de car- ac -

ter- es (tecla "Ins", alternadamente); e a remocgo de caracteres 

(teclas "Del" e "Backspace"). Tambem podern ser apagadas ou res-

tauradas linhas de texto. 

O cursor pode ser movimentado livremente nas quatro 

dire-';es do piano (cima, baixo, fir 	a, esquerda). 

O hipertexto qerencia o rolamento de tela (ou navegacgo 

linear do texto), permitindo retornar t primeira pagina de texto 

("Home") ou sa].tar para a ilatima ("End") , alem de movimentar para 

a tela anterior ("Page Up") ou Lela posterior ("Page Down"), se 

O hiperte 	tambem permite a inclusgo ou exclusgo de 

linhas de tP to. 



7 

E' importante ressaltar que esse editor de texto opera 

de modo inteqrado corn o servidor de 1 inks, de forma que qualquer 

modificac&o no posicionamento do texto seja refletida tambem nos 

links. 

0 Bistema do hipertexto tambem permite que o autor, a 

qualquer momento, durante a ediclo do texto, modifique o titulo 

ou o tipo do nodo. 

5.5.2.5 Remoc:Ao de No do 

Da mesma forma que a edico do texto, a remocgo de urn 

nodo e permitida somente ao autor do rnesrno (excepcionalmente, 

tambem ao adrninistrador do sisterna do hipertexto). 0 sistema de 

hipertexto somente oferece o comando de "remover nodo" para o 

usuArio que seja o proprio autor do nodo. 

De modo inte•rado, a remocgio de urn nodo automaticamente 

remove tambem todos os links a ele associados, Canto os links de 

cheqada, como as links de partida. 

5.5.3 Janelas 

As janelas perrnitern a exibi,zgo do texto de urn nodo, 

utilizando uma Lela de video. Dada janela e constituida de uma 

moldura rstanqular, ern cujo interior • apresentado o texto. Na 

parte superior da moldura, 6 apresentado o titulo do nodo, que 

foi determinado e que Rode ser modificado pelo autor. Tambem ern 

circa, ao lado direito, 6 apresentado o n6mero de nivel da janela. 

0 controle das janelas 6 feito sobre uma pilha. 0 n6- 

mero da janela e incrementado na naveqacgo de nodos, e decremen-

tado no retorno aos nodos oriqinais. 
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As janelas podem ser submetidas a alqumas operac3es 

proprias, como abertura, fecnamento, reposicionamento e troca, 

que sgo descritas nas sec3es sequintes. 

5.5.3.1 Janela Atual 

A janela atual e a 1241tima janela acessada, sobre a qual 

o usuario pode atuar di retamente, tanto na leitura, come na 

escrita. 

Na leitura, o usugrio pode atuar na naveqacgo linear, 

rolando 0 text° para frente ou para tras. Tambem pode atuar na 

naveqaclio naveqando sobre links e, dessa forma, bus-

cando um novo nodo e, conseq0entemente, abrindo uma nova janela. 

0 leitor tambem pode retornar da janela atual, voltando ao nodo 

anterior, e portant°, tt janela anterior tt ffitima navegacAo. 

Ainda 4 permitido, ao usuikrio, trocar de janela, voltando a qual-

quer das janelas percorridas. 

Na escri•a, a janela atual e aquela que pode ser edita-

da pelo autor, e sobre a qual podem ser efetuadas modificaOes de 

conte124do. 

Relaco Janela x Nodo 

Cada janela ester relacionada a um anico nodo, indepen-

dent.e do nivel de nave•acao. 

Um nodo, no entanto 7  pode ser apresentado ern mais de 

urna janela, dependendo exclusivamente da navegacXo e operac115es 

efetuadas pelo usuario. 
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5.5.3.3 Abertura de Janela 

Uma janela 6 aberta em diversas operac6es solicitadas 

pelo usuario, corn na leitura, escrita e navegatzgo. 

Quando n usu6rio solicita a leitura de urn nodo, o 

sistema de hipertexto abre urna nova janela e nela exibe o 

conteOdo di: nodo escolhido. 

Quando o usuario deseja criar um nova nodo, o sistema 

abre uma nova janela, onde o texto poderA ser escrito pelo autos. 

Ouando urn usuario deseja nave•ar sobre links, o sisterna 

acessa novos nodos e os exibe em janelas abertas sucessivamente. 

5.5.3.4 Fechamentn de Janela 

Ouando o usuArio solicita o fechamento da janela atual, 

ou o retorno ao nodo de oriqem, o sistema de hipertexto verifica 

se essa janela 4 a do topo da pi iha. e, caso positivo, retorna 

para a janela anterior. A janela fechada nao serA rnais disponi-

vel, ao usuario. 

5.5.3.5 Reposicionamento de Janela 

0 usuArio pode solicitar o reposicionamento de qualquer 

janela que esteja abert.a. Para tanto, o sistema permite escolher 

uma entre diversas opce;es de tamanho e posicao na tela. 

Ouando o usuArio solicita a troca de janela, ou o re-

t.ornc A janela de ori•em, o sisterna sobrep6e a janela sol icitada, 

conservando a dimensao e a posicao da janela no video, alem da 

posicao da primeira linha de texto na janela. 

UFROS 
INSTITUT°' 

BIBLIO  



5.5.3.6 Troca de Janela 

0 usuArio pode trocar de janela, passando da janela 

atual Pura qualquer uma nas anteriormente percorridas, desde que 

ndo tenha sido fechada. 

Apes trocar de janela, a nova •anela passa a ser a 

atual, e  pode ser submetida a outras operaOes sobre nodos e 

janelas, como e naveqacAo. 

-F. 	L i r-1 

Os "links" constituem - se na caracteristica essencial do 

hipertex•o, e permitem a liqacgo e a naveqacAo entre dais • 

fraqmentos de text 

Os links, juntamente corn os nodos, so mantidos, de 

forma inte•rada, no banco de dados. 

Visualmente, o link . exibido coma urn icone, uma marca 

ou urn estilo diferenciado de apresentar o texto. Essa 

caracteristica visual do link comurnente c denominado de ancora 

("anchor") ou botgo de controle ("button"). A ancora dA ao texto 

a sensacgo de urn menu, que, por urn simples toque, remete o leitor 

a urn novo texto. 

0 toque sabre o link, numa operacgo denominada de 

"naveqacgo", permite ao leitor o acessa a outros nodos. Dessa 

forma, o link, exibido den•ro do texto, empresta ao hipertexto a 

caracteristica de nto linearidade, quando remete o leitor a au-

tros tg.xtos. 

5.6.1 Estrutura dos Links 

No protatipo implementado, os 1inks estgo contidas nurn 
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conjunto de entidades denominado de Links. Essas en•idades pips-

s'-rem informac6es sabre o panto de origem, o nodo de destino, o 

autor, o tipo de link e a data de criacgo do link. 

Esses atributos das entidades Links sgo inde:,<ados 

controladospelo 	e sgo utilizados basicamente na navegacgo 

entre'os nodos do hipertexto. 

5.6.1.1 A u,or do Link 

Cada link esta associado a um identifir- adnr dim autor, 

qi .i  permitP rimlacinnar corn o conjunto de entidades de Autores. 0 

sisterna mantem urn indice sobre os autores dos l inks. 

0 identificador do Autor permite associar o autor ao 

link, qarantindo aspectos de protecgL'o aos links. Somente o prO-

prio autor pode modificar os links por ele criados. 0 sist.ema de 

hipertexto automaticamente restrin•qe o acesso operao de modi-

ficac_. et'o e rem oca.o ao autor do link. 

Os auf.orA,s dos nodo s,entretanto, temprecedencia sobre 

os autores dos links. 0 autor do nodo de oriem pode remover os 

l inks, se remover l inhas de text.os sabre os quais os links este-

jam "ancorados". 	A remocgo do nodo de destines' tamb•m causa a 

remo.zo dos links associados. 0 conte6do dos textos, tanto do 

nodo de oriqem coma do de destino, sao responsabilidade de sells 

autores; e a existncia e a manutenszgo de um link, entre eles, 

de responsabilidade do autor do link. 

5.5.1.2 Ori•em do Link 

it link tern sua oriqem num texto pre-esistente, num dos 

rim dos do sistema. 0 link associado a uma linha dentro do text° 

do nodo. 0 sistema de hipertesto mantem indexado o identificador 

do nodo de oriqem do link, aqilizando sua localizac&'o. 
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5.6.2 Operac3es sobre Links 

5.6.2.1 CriaszA.o de Link 

A operacao para criar link est& disponivel ao usuario, 

no menu de leit.ura. Para criar o lin k . o usuario posiciona o 

cursor sabre uma palavra ou linha do nodo que esta sendo exibido 

na janela atual, indica ou escalhe Um tipa para o link, 

seleciona ou cria um nod: de destino. 

RP.moc'Ao de Link 

Para remover um link, o au•or do link dove posicionar o 

cursor sobre a link e solicitar sua remocg6D. 0 autor do node de 

ariqem tambem tern permisst.6D para remover os links oriqinados em 

seas no dos, quando deleta linhas de textos or- de as links est:6-) 

ancorados. 

A remocao de urn nodo automaticamente remove todos os 

links a ele associados, tar - to de oriQem como de destino. 

A•ivacao de urn Link 

Um link e ativado, quando o usuArio chama a operacgio de 

naveqac26:., posiciona a cursor sobre a Ancora do link desejado, e, 

se for o caso, escolhe urn dos links associados. Como resultado, 

o sistema abre urna nova janela e apresenta o text° do nodo de 

destino. 

5.6.3 Ancoras ou Bot6es 

A Ancora 7  icone, ou bot't6D de urn link constitui-se na 

caracteristica visual, diferenciada do restante do texto, que 
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sinaliza a presenca de links associados ac nodo de oriqem. 

No pry totipo implementado, foi escolhido o 	video 

revers° corns indicador visual da preset- ca de urn ou mais links. 

As linhas, associadas a campr, s polo sistema ZIM, constituem-se 

nap unidades de referencia pars a oriqem dos links. 

5.6.3.1 Relacgo Ancora x Link 

IJrna tmcora, ou seja, uma linha de texto em video rever-

s°, sinaliza a presenca de urn o!.1 coal's links no texto. 

Se o usuario, ao naveqar, indicar nova Ancora associada 

a apenas urn link, o sistema automaticamente busca esse link, 

recupera o nodo de destino, abre uma nova janela e apresenta o 

cc nteMo textual do no do. 

Se a ancora escolhida for associado a mais de um link, 

o sistema busca a list.a de links, para que o usuArio escolha um 

dos links para naveqar. 

5.6.3.2 Rela.T.go Link x Nodo 

Um nodo pode possuir qualquer nOmero de links, tan•o de 

partida, como de cheqada. 

Cada link e associado a um Onico nodo de par tida e a urn 

6nico nodes de chegada. 

N., -7' 
	

T i p 	 I 

Alquns sistemas de hipertexto classificarn os nodos For 

tipos. Mui•os sistemas possuem um nOmero pre-definido de tiposi. 

-4411.64,“, 
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Os nodos tipados podem ser ex•remamente 	 particu - 

1 arment.e quando se pretende dar acs nodos al•uma estrutura 

in•erna. Os tipos dos nodos po dem ser considerados como urna es-

Pecie de classificacao del conteado do nods. Os tipos podem ser 

usadcs comb uma shave para pesquisa sobre a base de dados do 

hipertexto, e ccrno orientac.gto Para usuArios do sistema, quando 

adotada uma metodoloqia de trabaiho. 

Num sistema de hipertexto versAtil, e interessante que 

seja permitida a definiiTgo dos tipos de nodos e links, por um 

administrador, de acordo com as aplicac6es que se pretend& fazer 

do sisterna. 

No prototipo implementado, foi criado urn conjunto de 

entidades, denominado de TiposDeNodos, onde sgo guardados Os 

tipos definidos pelo usuArio-administrador. Essas entidades 

possuem pelo menos dais carnpos, que cont Om o nome a uma sigla 

para cada tipo. Essas campus sgo indexados. 

5.7.1 Exemplos de Tipos de Nodos 

A classificacgo mail elernentar de nodos consiste em 

separa-los em dois qrupos: textual ("chunk of text") e sumArio 

("toc" ou "table of content"). 0 pr irnei ro tipo indica qua  o  nods' 

possui t..=.xto comum, enquanto que o sumArio possui informa ,z6es 

orqanizacionais, como tabelas e indices CTRI 86]. 

0 sistema IBIS possui trt.s tipos de nodos: 	quest3es, 

posit es a arqumentos. 0 sistema de hipermidia NoteCards, possui 

cerca de quarenta a cinqenta tipos de nodos especial izados, 

incluindo t.=.xto, video, animacgo, qraficos e ac3es (codiqo Lisp 

executAvel). 

V. Fichman (FIC 891 suqere, Para a anAlise de requisi-

to= de sistemas de informacgo, a utilizacgo de pals menos se is 

tipos de nodos: descricgo, problema/obstAculo, suQestgo, posi- 
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arqumento e composicao. 

Para use em geral, alem dos tipo anterior -es, podem ser 

citados: o resumo, omen trio e a nota, o exempla e a ilustra-

c.-go, a especificacgo formal/informal, as requisitos„ as quest3es, 

as definiOes, as metados, as objetivos, os compromissos, as 

decisties e as alternativas, as limita0es e as restriOes, os 

proqramas ou linquagem fante, as pe.rauntas e as respostas, alem, 

naturalmente, da refertwicia bibliografica. 

5.7.2 Operac6es sabre Tipos de Nodos 

Sabre o conjunto de entidades de TiposdeNodos podem ser 

realizadas as operaceSes clAssicas: inclusgo, alteracga, exclusa 

e exibicAo. Essas operacf5es so podem ser realizadas pelos usiAt-

rios da classe n administradorn do hipertexto. 

A exclusgo de um tipo sO pode ser efetivada se nn 

hauver, na base do hipertexta, nenhum nada cam tai tip'. 

0 usuaria comum, escritar ou leitor, pode solicitar a 

exibigo dos tipos de nodos existentes. 

0 usuario tambem Fade verificar o tip: de um nada qual-

quer n  quando este seleciananda as nodos, ou quando solicita in-

formal.-.125es qerais sabre um determinado nodo exibido numa janela. 

Quando um actor cria um nada, o sistema solicita um 

tipo, permitindo ao usuerio escrever o name ou a sigla do tipo 

(definidos pelo administrador) ou selecionar um tip da lista que 

o sistema the exibe. 

:E: TIROS de Li ens  

Nos diversos sistemas de hipertexto existentes, e .-omum 
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o usc' de tipos de links. Alguns sistemas implemen•am um' numPrn 

fixo de tipos de links pre-definidos, enquanto que nutros permi-

tem ao usuerio criar seas proprios tipos. 

Os links tipados podem ser extremamente 14teis, particu -

larmente quando se pretender dar aos links alguma estru•ura 

ir,terna. Os tipos podem ser considerados coma urna especie de 

classificao do link, definindo a especie de relacionamento 

existente entre os nodos de oriqem e de destino do link. 

Nurn sistema de hipertexto versatil, 	interessante que 

seja permitida a definico dos tipos de nodos e l inks, por urn 

administrador 7  conforme as aplicases pretendidas. 

No prototipo implementado, foi criado um conjunto de 

denominado de TiposDeLinks, onde s'Xo quardados os 

tipos definidos pelo usuario administrador do hipertexto. Essas 

entidades possuem pelo menos dois campus, que contem o nome e uma 

siqla papa os tipos. Esses carnpos sa.o indexados. 

5.8.1 Exemplos de Tipos de Links 

Cis principals tipos de links sad o refer - en 	1  ciai, o orqa-

nizacional, e o seqdencial. 0 link referencial perrnit.e qualquer 

inter-relacionamento ent.re  nodos, permitindo uma estrutura ern 

forma de rede. 0 link orqanizacional e conveniente papa a cria-

,w_g';o de urna estrutura de hierarquia. 0 link seqdencial permite 

dar continuidade a um tPXtn, especialmente ern sistemas qua 

o tamanho de urn nodo. 

0 sistema CREF possui quat.ro tipos de l inks: referen-

cia, indite, precedencia e substituicgo. No sistema IBIS existem 

nave tipos de links: reponde-para, questiona, Apia, objetO-de, 

especializa, generaliza, refere-an e-su.qerido-por, substitui. 

No sistema TextNet, Triqq propos uma taxonomia corn SO 



tipe's de links, pare uso de colaboradores e criticos usuarios de 

hipertexto. Existem tipos de links especial iazados para refuta- 

cao e apoio aos arqumentos, corno ponto-irrelevante, dados-inade- 

quados, estilo-incoerente, assirn coma diversos tipas de links de 

uso geral: substtincia-de-texto, comentAria arqumento-por - analo -

gia, 'exempla continuacZio. 

V. Fichrnan [FIC 091 suqere, para a anAlise de - stemas 

de informaap, o use dos sequintes tipos de links: 	"discordar", 

"complementar", 	"suportar/apaiar", "objetar", "compost 	" e o-por  

"descrito-por". its tipos "diacordar" e "complementar" podern ser 

usados entre nodos dos tipos "descriclio" "e pasicgo". Os tipos 

de links "apoiar" e "objetar" podem ser usados entre nod's dos 

tipos "posic:io" e "arqumentaaD". 0 tipo de link "compost° For" 

pod e ser usado entre dois nodes "composic&o", enquanto que um 

link do tipo "descrito por" F'i'de ser usado entre nods dos tipos 

"co mposiOio" e "descricao". 

5.8.2 Operas es sabre Tipos de Links 

Sabre a con junto de entidades de Tip' sdeLinks podem ser 

realizadas as operacMes classicas: inclusao, alteracao, exclusao 

e exibiczao. Essas operaces SO podem ser real izadas pel•s usua-

rios da classe "administrador" do hiplmrtexto. 

A exclusao de urn tipo s6 pode ser efetivada nao 

houver, na base do hipertexto, nenhum link com t.al tipo. 

0 usuario comum, escritor ou leitor„ pole solicitar a 

ibicao dos tipos de links existentes. 

0 usuArio tambem pode verificar 	tipo de urn link qual- 

quer, quando esta selecionando cs links. 

Quando urn autor cria urn novo link, a sistema solicita 

urn tipo, permitindo ail usuario escrever a nome ou a sila do tips 
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(definidos pelo administrador) ou selecionar um tipo da lista que 

o sistema lhe exibe. 

Mensagers dc. Si t.arma 

0 prototipo de hipertexto reserva as trOs linhas infe-

riores da tela, para a troca de mensaqens entre o sistema e o 

usuario. Nesta Area, o sister informa: a funcAo que esta sendo 

processada, a janela atual do sistema (sobre a qual podem ser 

realiradas as operaceSes disponiveis), e o menu de operaOes ou 

opOes permitidas ao usuArio, a calla momenta. 

Al. dessas informarZes, o rodape da tela rode servir 

para informar ao usuario sobre a ocorrOncia de error ou falhas, e 

orienta.,-:gco - sobre coma proceder em tais circunstAncias. 

Essa Area tambem e usada polo sistema, 	quando, na 

execucAo de uma operacZo, 	ha necessidade da entrada de 

informatles adicionais, a serem preenchidas polo usuario, para 

completar uma opera; lio com parAmetros, como o ni!mero de uma jane-

la, o titulo, o actor, o tipo de um nos ou link, a data, etc. 
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DESENVOLVIME NI "T" E TIE IE 

L_.e=i 	11:_-.3 	M 

0 protatipo de hipertexto foi implementado ern equipa-

mentcc PC-XT, utilizando o sistema ZIM como plataforrna de 

desenvolvimento. Inicialmente foi utilizada a versgo 3.02C, logo 

convertid a para a verso 3.11G, para MG-DOS. No deaenvolvimento 

global do sistema foram utilizadas cerca de oitocentas horas de 

trabalho. 

Na definicgo e criacgo de objetos do ZIM ("entity 

"fields", "relationships", "documents", "variables", 

"forms", "displays") for - am usadas aproximadamente duzentas horas 

de programacgo. Ern sua maior parte, os objetos foram definidos e 

criados de forma interativa, diretamente no "prompt" do sist.ema 

=M. 

No desenvolvimento dos programas ("macro user commands" 

e "procedure user-  comm ands") foram usadas cerca de trezentas e 

cingOenta horas de programaszgo. Foram criadas cerca de guatro 

mil linhas de codigo fonte ern ZIM 3.11G, total izando cerca de 

rotin as, entre globais e locais. Nessas linhas de codi-

go ngo se incluem os comandos de definicgo e criaszgo dos objetos 

ZIM, mencionados no para•rafo anterior. Nessa etapa, entretanto, 

incluiu-se a reescri•a dos programas ZIM, da verso 3.020, para 

3.11G, que permitiu a reducgo do nemero de linhas de codigo 

(especialmente pela* .n-roduszgo 7  na nova versgo, de instrusz3es do 

tipo "case", "elseif" e "procedures" locais). Nessa fase tambem 

estgo incluidos a arise sintatica dos comandna e os testes ime-

diatos de dada rot.ina. 

Na fase de testes, depuracgo e aperfeicoamentos do 

sistema, foram usadas cerca de duzentas e cingOen•a horas de 

trabalho. Nessa fase, foram considerados os testes de integracgo-

do sistema como um todo. its testes e depuracgo do sistema foram 
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realizados no ZIM, no rnodo interpretativo. 	As rotinas foram 

paulatinamente incluidas na base de nodos do proprio sistema do 

hipertexto 7  onde puderam ser editadas. 

Parte da estrutura orqanizacional e do texto delta 

disse•taek foi esc•ita utilizarri Lin o prototipo implementado. 

Telas de ajuda, a serem usadas no sistema, tambem estao sendo 

escri•as no proprio hiperte•to. 

0 use do sistema, para o levantamento e a anal ise de 

requisites de sistemas de informac.ao, ainda sera objet• de traba-

lhos futuros, na UFRGS, incluindo a avaliacao e aperfeicoamentos 

da rnetodologia proposta. 

0 prototipo de hipertexto usa o sistema ZIM como plata-

forma, o qual nPrP ,==ita de 500 kbyt.es de memo•ia RAM para rodar 

em PC. 0 sistema basic° do ZIM ocupa aproximadamente 500 kbytes 

de disco. 0 cOdiqo fonte do hipertexto ocupa cerca de 120 

kby•es, enquanto que o codiqo obieto em ZIM ocupa, aproximadamen -

tin, 300 kbvtes de disco. 

0 arquivo de diretorio rIM, onde sgo armazenadas as 

definic3es das estruturas dos objetos criados, ocupa cerca de 160 

kbytes, enquanto que os formulgrios compilados ocuparn 40 k. Os 

arquivos que contem as definic3es dos obietos ZIM ocupam 160 k. 

Para armazenamento das entidades Autores, e utilizado 

aproximadamente 1 k, para cada 20 autores, ou seja, 0,05 k/autor. 

Para indices (B*tree), o sistema adiciona, aproximadamente, 0,07 

k/autor, considerando urna ocupacgo media de 70%. Totalizando: 

0,12 k/autor. 

Para armazenamento Los Tipos de Nodos e de Links, e 
uti ]. izado aproximadamente 1 k, para cada 40 tipos, ou seja, 0 7 03 

k/tipo. Para indices, o sistema adiciona, aproximadamente, 0,06 

k/t.ipo. Total izando: 0,09 k/tipo. 

11. 
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Para armazenamento day informac6es de controle dos 

Nodos, et utilizado aproximadamente 1 k, para cads 15 nodos, nu 

seja, 0,07 k/nodo. Para indices, o sistema adiciona, 

aproximadamente, 0,11 k/nodo. Totalizando: 0,13 k/nodo. 

Para armazenamento dos Textos, utilizado 

aproximadamen•e 1 k, para coda 17 linhas (para uma media de 50 

caract.eres por linha), ou seja, 0,06 k/l inha. Para indices, o 

sistema adiciona, aproximadamente, 0,02 k/linha. Totalizando: 

0,08 k/linha. 

	

Para 	armazenamento 	de 	Links, 	 utilizado 

aproximadamente 1 k, para calla 26 l inks, ou seja, 0,04 k/l ink. 

Para indices, o sistema adiciona, aproximadamente, 0,04 k/link. 

Totalizando: 0,08 k:/link.  

Como exemplo pratico, urn nodo contend° uma pA•ina equi-

valente 21;.1 dessa disserta ,z&o (aproximadarnente 2400 caracteres), 

deve ocupar, em media, 3400 bytes, incluindo as informac3es de 

controle (autor, data, tipo), o'er indices, os textos e espa;zo 

livre, em disco, •erado polo ZIM, para major eficiOncia dos indi-

ces. Supondc' que a calla seis linhas seja emanado um link, seriam • 

criados adicionalmente cerca de seis links, ci3e ocupariam aproxi-

madamente 500 byt,r•s. 
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-7 	norsiCLAJCIEfL-i; 

Neste trabalho foram apresentados os resultados de 

pesquisas realizadas sobre caracteristicas e aplicacZes de siste-

mas de d:.o e hiperrnidia existentes em meios academicos e 

que estgo cheqando no arnbient.es de trabaiho em qeral. 

Um prototipo de sistema de hipertexto foi propost.o e 

implementado, construido sabre o sistema de banco de dados enti-

dade - relacionamento ZIM. 0 protatipo assequra acesso a opera.,73es 

de modificaco de nodos e links, conforme a autoria do usuario 

snbrc,,  ,=, ==P.=  objetos. 0 sist.ema tambem adrnit.e urn usuario-adminis-
trador 7  que 7  alem de controlar n acesso de novos usuArios, pode 

definir tipos para nodos e para links. 

As est ruturas dos objetos do hipertexto, cc mo nodos e 

links, foram selecionadas levando em considerasg'6D a mais rapida 

recuperaco, especialmente durantea naveqaco nAo-linear dos 

textos, utilizando-se indices controlados pelo sistema ZIM, para 

a recuperaco dos dados. 

	

Por outro lad

l

e, 	par -= t 	previsivel, que, a 

medida que for cresceno a base de dados do hipertexto, a sua 

complexidade 	exija computadores rnais velozes e tom 	major 

capacidade de memoria. 0 sistema ZIM, quepossui qrande 

portabilidade, presta-se para a transfere,)ncia do hipertexto para 

outras maquinas de majorporte. 

0 prototipo implementado caracter- iza-se como um sistema 

de hipertexto voltado para use geral, e, em especial, para supor-

te da analise de requisitos de sistemas de informas-..- 2'4o. 0 sistema 

trabalha, atualmente, sornente com Ferramentas como 

"browsers" podem ser incorporadas para facilitar a visualizaco 

grtfica de nodos e links. Outras ferramentas, corn' editor- es e 

acionadores de ac6es, podem ser integradas com o sistema de banco 
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de dados AIM, dando ao proto•ipo o sabor da hipermidia. 

Cl prototipo foi utilized° pare a depurecao e 

aperfei ,zoamento das rotines e programes em =ti n  no qual ele foi 

construido. 	A estrutura e parte do texto dessa dissertao foi 

desenvolvida no sis•ema. 

0 use de urna metodologia, para suporte da anAlise de 

sistemas de informacns, apoiada sabre o protatipo de hipertexto 

construido, em unff° corn a metodoloqia "Tarefa, Atividade & 

Aco", ainda devera ser validado, em trabalhos futuros de 

pesquisa nos cur•os de Pos-Graduacao em Ciencia da Computacao e 

de Fos-Graduac14o em Administracao, na Universidade Federal do Rio 

arande do Sul. 

7.1 	 pz-trzt Tratbalhipss Futurc.s7 

A evoluc:Ao natural do sistema de hipertexto e a hiper-

midia, onde is  nodes, alem de conter textos, pode conter outros 

tipos de informac6es digital izadas, corns qr&ficos, imagens est& - 

 ticas ou dinamicasn  sons, vozes e ac3es. 

0 sisterna de hipermidia pode servir tambem para, atra -

ves dos te•tos, mesmr. informais, disparar outros proqramas, exe-

cutando novos sist.ernas e ferramentas„ livremente associados pelos 

usu&rios. 

0 editor de textos, que funciona de modo inteqrado com 

um qerenciador de links, dove ser aperfei'oado, urna vez que o ZIM 

trabalha, na entrada de dados, com campos 7  e, por conseq0encia, a 

manipulaco de caracteres, palavras e par&qrafos fica bastante 

prejudic•da. A versgi.o at.ual do =IM permite salvar formul&rios e 

displays, rnas rilNo per-mite salvar uma Lela inteira, de forma que, 

apos abrir e fechar urna janela possa-se retornar imediatamente a • 

tela anterior. JA est& previsto que novas vers6es do ZIM devern 

incorporar caracteristicas para manipulaco de telas e ianelas. 
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0 uso do sistema ZIM, como plataforma, pode permitir 

facilmente a portabilidade e mobilidade do protOtipo de hipertex-

to, para outros equipamentos, melhorando, inclusive, seu desem-

penho. 

Tambem Sc constitui riurna evolucgo natural e desejAvel a 

transformacgo do sis•ema para urn ambiente multi-usuario, caracte-

ristica essa que pode ser suportada polo ZIM, corn alqumas adapta-

c;!Ses, e que tambem pode ser desenvolvida para urn sisterna distri-

buido. 
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HIPERTETO 

Prototipo construido em ZIM (purl 
Guilherme Martim Doege 
(Banco do Brasil S.A.) 

Orientador: Ear. Jose Palazzo M. Oliveira 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre (RS) - Brasil 

Agosto de 1990 

Mensagem Initial do Sistema. 

Tela de abertura, apresent.ada durante a inicializac'Ao do sisterna 
de hipertexto. 
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--I 	USUARIO: Identificacao  
Nome: 

Senha: 

IDENTIFICACAO DO USUARIO 

Fl-Ajuda 	Esc-Menu 

< NiperTexto 

Identificacgo do Usuario 

A t.ala para entrada da identificacgo de urn usuario e apresentada 

no inicio de .  uma sessgo de hipertexto. 0 nome do usuario pode 

sir-  escrito com letras maiOsculas OU minilisculas, 

indiferentemente. A senha, ao cnntrerio, e sensitiva ao carater 

das letras. 0 campo onde a senha e invisivel, aparecendo somente 

o cursor. U sis•ema assequra ao usuario, durante a sessgo, as 
operac3es que lhe scjarn prOprias. Por exempla_, o menu de 

administrador so e apresentado ao usuario da classe 

adminis•rador. A criaszgo de ri.:.dos e de links sell e nfe•ecida aos 

usuarios que possuem autoriracgo para essas opera yes. 0 com d ano 

de edicg6 de texto e oferecido, pelo sis•ema, somente ao autor 

dense rnesrno texto (nndo). 
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MENU DO ADMINISTRADOR: 
	 < HiperTeto 

A-Autores 	K-TiposLinKs 	N-Nodos 	Esc-Menu Principal 
Fl-Ajuda 	T-TiposNodos 	 F-Fim 

Menu do Administrador 

No rodape da tela, C apresentado o menu pare o administrador do 
hipertexto. Para esse usuario, s&o oferecidas operas es 
(exibicNo, inc1u a4, alteracglo e exclus&o) Sabre autores, tipos 
de no dos e de 1inks. 
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---4EXIDICAO/SELECAO DE AUTORES 
Ident. 	 Nome 	 Senha Cl. 

Alencar, 	Jose de 	  10 
Anonimo 	  10 
Anonimo Arabe 	  10 
Assis, .Machado de 	 10 
Barbosa, Rui 	  10 
Bonaparte, Napoleao 	 10 
Cascudo, Camara 	  10 
Cereal, 	Cid 	  10 

Selecionadoz:21 

EXIBICAO/SELECAO DE AUTORES 
	

< HiperTexto > 
Cursor: t 4 	Pagina: 	4 Home End F9Up P ,pDn 
FI-Ajuda 	Esc-Menu 

Exibiato de Autores 

Um exemplo de tela usada para exibir ou selecionar autores. 	Os 
autores esttio ordenados alfabeticamente. 0 sistema perrnite o 

rolamento da tela (para cima ou para 	 para o inicio ou 

fim da lista, epara umna pagina acima ou abaixo da atual). 



	UIBICAO DE TIPOS DE NODOS 	 
tips 	nome 

abs 	Abstract 	• 
• 	aj'.i 	Ajuda-HiperText. 

arg Argumentacao 
bib 	Bibliografia 
corn 	Composicao 
dec 	Decisao 
def 	Definicao 
des 	Descricao 
	Sc.lecionados:24 	  

EXIBICAO DE TIPOS DE NODOS 
Cursor: T 4 	Pagina: E- -4 Home End PgUp PgDn 
Fl-Ajuda 	Esc-Menu 

< HiperTexto > 
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Exibicgo de Tipos de Nodos 

Urn exemplo de tela usada para exibir ou selecionar tipos de 
nodos. Os tipos sgo ordenados alfabeticamente. 0 sistema 
Permite o rolamento da l ista. Essa tela tambm e apresentada 
para a selec_go de •ipo, se o usuArio deixar de informar, ou se 
suerir urn tip: incorreto. durante a criaozgo de um nod:. 



TEXIBICAO DE TIPOS EE LINKS4--, 
tip': 	ri 0 in e 

•••■ OP I= 

apo apoiado por 
cha 	chama (rotina) 

cmp complementado 

corn composto por 

con continua.em 

des descrito por 

dis 	discorda de 
e:p 	especializa 

SP1Pcionados:19 	 

EXIBICAO DE TIPOS DE LINKS 
	

< HiperTexto > 

Cursor: t 	Pagina: 4- -4 Home End P9Up PgDn 
Fl-Ajuda 	Esc-Menu 
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ExibicXo de Tipos de Links 

Um exemplo de tele usada pare exibir ou selecionar tipos de 
links. 	Os tipos sf4o ordenados alfabeticamente. 	0 sistema 

- permite o rolamento da lista. Esse tele tambem e apresentada 

Para a selecgo de tipo, se o usuario deixar de thformar, ou se 
suPerir um tips_' incorreto. durante a criacrko de urn link. 
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MENU PRINCIPAL: 	 < HiperTeto > 
A-Autores I-Informallodo J-Janela M-TipLinVs E-Escreve 
FI-Ajuda F5-LimpaTela N-Nodos T-TipNodos L-Leitura F-Fim 

Menu Principal 

No menu principal sNo ofe - ecidos, ao usuArio, os comandos para 
leitura (nodo existente)i e escrita (nodo a ser criado), para 
manipUlactio de janelas, par - a consulta a outros objetos existentes 
no sistema (autores, tipOs de nodos e tipos de l inks) , e para 
exibicgo de informac3es sobre al•uma das janelas abertas. 
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SELECAO DE NODOS 
tartigo* 	 
Titul o 

 

DD.MM.YYYY 

 

< HiperTexto > 

    

    

 

Tip Ult,Data 	Autor 

  

Solicitacao de Nodos 

Um exemplo de solicitacao de nodos. 0 sistema perrnite localizar 

nodos polo titulo, tipo, data e autor. 0 usuario pode selecionar 

titulos ou autores, usando caracteres subs•itu•os (corinas). 	0 

"*" ou 	substitui um conjunto qualquer de caracteres, •anto no 
inicio, como no meio ou no firn de uma especificacao de titulo de 
nod_' ou nome de autor. 0 "?" ou "_" pode ser usado para indicar 

a Presenca de urn caracter qualquer. Dessa forma, urn ti•ulo 

adequado consti•ui rium coniunt9 de palavras-chave, que resume 

o cohte•nolo do te:,to, s serve Parl 
 facilitar a localizacao do 

noio. 0 sistema, posteriormente, !exibe uma lista mostrando as 

caractaristicas efetivas dos nodos selecionados. 



-1SELECAO DE NODOS 
Titul o 

• 

Tipo Ult.Data 	Autor 
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Roteiro p/Selecao de Artigos sug 30.08.1990 Fichman, Vania Regin 
Selecao de Artigos 	  prb 30.08.1990 Fichman, Vania Regin 
Selecionar Artigos 	 des 30.08.1990 Fichman, Vania Regin 
Selacionar Artigos 	  com 30.08.1990 Fichman, Vania Regin 

Selecionados:4 

SELECAO DE NODOS 
	 < HiperTe:<to 

Cursor: 1  4 Paoina: E- 	Home End FgUp PgDn 
Fl-Ajuda 	Enter/F10-Seleciona 	Esc-NaoSeleciona 

ExibicZio/Seleco de Nodos 

Urn exempla de tela usada para exibir e selecionar nodos. 	Os 
titulos srto ordenados alfabeticamente. 0 sistema permite o 
rolamento da lista. Essa tela tambem = apresentada para a 
selecgo do nodo de desti dur ante a criacgo de um link corn 
nodo de destino pre...-existente, ou na pesquisa ou leitura de um 
nod: qualquer da rede. 
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CRIACAO DE NODO 
< HiperTexto > 

Informe o Titulo do Nodo >> 

Criacgo de Nodo 

Na driado de um nodo (escrita ou anotacffto), o sistema solicita o 

titulo, o tipo do nodo e pasaa 	edico do txto. 
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Titulp Provisoriol 	 deg 

   

       

       

 

ASSUNTO: Edicao de Texto 

    

 

OBJETIVOS: .... 

      

EDICAO DE TEXTO 	 Janela Atual: 1 	< HiperTexto 
CURSOR: T+*--4 PAGINA: Home End PgUp PgDn Fl-Ajuda 	F7-Titulo Esc-Fim Ed 
LINHA: F2-ApagaFim F3-Apaga F4-FimLinha F5-Insere F6-Deleta F9-Restau• 

Edicgo de Texto 

No modo de edicao de texto, sao oferecidos cornandos pare insercgo 
ou superposicgo de caracteres (tecla "Ins", de modem alternativo), 
a supressgo de caracteres (tecla "del" e "backspace"), movimento 
do cursor (setas nas quatro direcees), rolament• da tele ("home", 
"end", "pageup" e "pagedown"), e operac?jes sobre linhas do texto, 
coma inclusao, exclusgo, apa•amento. Durante a edicao do texto, 
se existirem links, tiles serao mostrados atrav•s da presence de 
video reverses. A edicao do texto 6 executada de forma inte•rada 
corn a gerencia de link_,de7modo -que a incPustio -ou.supl-ess'Ao de 
texto se reflete automaticamente nos links. 



deg 	1 	1Titulo Alterado...1 	 
ASSUNTO: Edicao de Text() 

OBJETIVOS: .... 
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ALTERACAO DO TITULO 
	

Janela Atual: 1 	< HiperTexto > 
>> EscrAva sabre o Titulo Anterior 
F1O/Esc - Continua 

Alteracgo do Titulo 

Na tela de odic o do t...xto, 	oferecido um comando Para alterar o 
thula do nodo. 0 autor pode executar Pssa operac.ao, conforme 
in-=truc'; ,..= dada= no rodaptt da tk,21a. 



123 

----1Selecionar Artigosl  	1 
CARGO: membro do comite organizador 

OBJETIVOS: garantir que os artigos sejarn de qualidade 
satisfatoria, cientifica e pedagogicamente 

PROCESSO: a partir do recebimento dos pareceres dos avaliadores, 
os artigos sat) analisados e classificados como aceitos ou nao, 
inte•rando listas •espectivas. Entao, sao emitidas cartas de 
aceitacao ou rejeicao ao autor principal de cada artigo. 

INFORMACOES NECESSARIAS: 

parecer dos avaliadores 
- carta padrao de aceitacao 
- carta padrao de rejeicao 

INFORMACOES PRODUZIDAS: 
- carta de aceitacao 
- carta de rejeicao 

LEITURA 	 Janela Atual: 1 
	

< HiperTexto > 

Cursor: 7 	Paqina: E- -4 Home End PgUp Pqrin 
Fl-Ajuda 	F5-LimpaTela 	F10-Menu 	Esc-Fim 

Leitura 

No modo de leitura, o sistema perrnite ao usuario a naveqacao 
linear do texto, ou seja, o rolarnent.o do texto tradicional, para 
frente ou para tras (atraves das setas e teclas "home", "end", 
"pacleUp" e "paeDown"). Usando o menu (Menu de Leitura), o 
usuario pode fazer a nave.qaszo n'No7linear, utilizando os links 
associados ao nodo, alem de outras operac6es. 



124 

-4Jelecionar Artigo!:1 	  

CARGO: membro do comite organizado• 

 

des 	1 

 

  

OBJETIVOS: garantir que os artigos sejarn de qualidade 
satisfatoria, cientifica e pedagogicamente 

PROCESSO: a partir do recebimento dos pareceres dos avaliadores, 

os artigos sao analisados e classificados corno aceitos ou nao, 

integ•ando listas respect-ivas. Entao, sao emit.idas cartas de 
aceitacao ou rejeicao ao autor principal de cada artigo. 

INFORMACOES NECESSARIAS: 

IMEMEGINEEEM 
gaZadeARAC 

INFORMACOES FRODEIDAS: 

Main:statIMM 
filsaailderleTilagi 

MENU DE LEITLIRA: 	 Janela Atual: 1 	< HiperText.o > 

N-Navega R-Retorna 	A-Atual 	T-T•oca 	E-Edita 	L-Liga 

F1-Ajuda F5-LimpaTela I-Inform. P-MenuPrinc Esc-Firn 

Menu de Leitura 

No menu de leitura s'Ao oferecidos comarci para a navegacao 
linear do text°, ou pars retorno ao nodo anterior. E' possivel 
tart~- tvocar de janela cu voltartct 1 ,=.itura da 2,ar:e1a atual cu 
sua epic o. Tamb4m podcm s.ar criados 1 t or:.=:Inados no nodo 
(janela) atual. 



- parecer dos avaliadores 
- -carta padrao de aceitacao 
- carta padrao de rejeicao 

--4Selecionar Artigosi 	 des 	1 
aceitacao ou rejeicao ao autor principal de cada artigo. 

INFORMACOES NE•ESSARIAS: 

INFORMACOES PRODUZIDA: 
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CRIACAO DE LINK 	 Janela Atual: 1 
	

< HiperTexto > 

> Fosicione o Cursor na Origem do Link a ser criado 
Fi-Ajuda 	FIO-Cria 	Esc-Abandona 

Criacao de Link 

Para a criacfgo do l ink, o sistema solicita que o usuario 

Posicione o cursor sabre uma linha do texto da janela atual, que 

servira como perito de oriqem (gncora ou bot"So) para o link. 

Tambem = solicitado o tipo de link que dove ser criado. Sc o 

usuario deseja qua onodo de destine seja urn dos nodos pre-

existentes, a sistema auxilia na localizac&o dense nodo (selec2io 

de nodos). Caso contrario, o sistema auxilia na criaca'o de um 

novo nodo (anotaco). 
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---4Selecionar Artigos  	 des 	1 
CARGO: membro do comite organizador 

OBJETIVOS: garantir que os artiQos sejam de qualidade 
satisfatoria, cientifica e pedagogicamente 

PROCESSO: a partir do recebimento dos pareceres dos avaliadores, 

os arti•os sao analisados e classificados coma aceitos ou nao, 

integrando listas respectivas. Entao, sao emitidas cartas de 

aceitacao au rejeicao ad autor principal de cada articio. 

INFORMACOES NECESSARIAS: 

parecer dos avaliadores 
-,carta padrao de aceitacao 
-,carta7Padraode rejeicao 

INFORMACOES PRODUZIDAS: 

-.carta de aceitacao 
- carta de rejeicao 

NAVEGACAO DE LINK 
	

Janela Atual: 1 	< HiperTexto > 
> Posicione Cursor no Link 
Fl-Ajuda 	F10-Navega 	Esc-Abandona 

Nave.qacgo Wgo-Linear 

Na naveclaco sobre links, o s 	 orienta o usuArio 	a 

posicionar o cursor sobre urn dos links associados an texto da 

itri«=.1a atual. Se a t:ncora de link: estiver associada a mais de urn 

link, o sistema apresenta a lista de links associado &quela 

ncora, a  parmite qua o usuario escolha urn link Para navegaclCo. 

Quango o link estiver escolhido, o sistema busca o nodo de 

destino. P apresenta seu niuma nova janel a, que passa a ser 

a atual. 



---iSelecionar Artigos 	 des 	 

---iParecer Verball 	 pos 	3 
ASSUNTO: Pareceres verbais nao sao considerados. 

POSICAO: Em relacao as inforrnaoes necessarias, o parecer dos 

avaliadores possui somente a forma escrita. 

        

	IParecer dos Avaliadore:  
FdNTE: avaliadores 

I/E: 	externa  
ORMA;;Osdrita/verbal .! 

  

	des 

   

     

MENU DE LEITURA: 	 Janela Atual: 3 	< HiperTexto ) 
R N-Navega R-Retorna 	A-Atual 	T-Troca 	E-Edita 	L-Liga 
Fl-Ajuda F5-LimpaTela 1-Inform. P-MenuPrinc Esc-Fim 

T 
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Retorno da Navegacao 

Solicitando o comando de retorno, o sistema fecha a janela atual 
e restitui a janela anterior tl navegacgo 



Artigos- 	 de: 	1 

aceitacao ou rejeicao ao autor principal de cada artigo. 

INFORMACOES NECEGSARIAS: 
I- parecer dos avaliadores - I 
- carta padrao de aceitacao 
- carta padrao de rejeicao 

INFORMACOES PRODUZIDAS: 

arecer dos Avaliadores 

FONTE: avaliadores 
If E: 	externa 

FORMA: escrita/verbal 

JANELAS: 	 Janela Atual: 2 	< HiperTexto > 

A-Atual 	F-Fecha N-NovaLeit. R-Reposiciona 	I-Inf.Nodo 

Fl-Ajuda T-Troca S-Sobrepoe 	Esc-MenuFrincipal 
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Menu de Janelas 

0 usuario disp6e de comandos para abrir (ler) urn novo nc.dc' 
(mudando de conte ..,,t.o), fechar a janela (retornando a 
ianela anterior), reposicionar a ianela no video, trocar de 
janela ou pedir informaces sobre al•Duma das janelas abertas. 



ief; 	 	iSelecionar Artigos  
CARGO: membro do comite organizador 

riDJETIVOS: garantir que os artiqos sejam de qualidade 
satisfatoria, cientifica e pedagogicamente 

Titulo: 	Selecionar Artigos 
Autor: Fichinan, Vania Regina 
Tipo: des 	- 	Descricao 
Data Criacao: 30-08-1990 

Data Modific.: 30- 08- 1990 

Linhas: 18 
Caracteres: 539 

Links Chegada: 
Links Saida: 5 
Codigo Nodo: $4 

Ultima Janela: 1 

PROCESSO: a partir do recebirnento dos pareceres dos avaliadorPs, 
os artigcz sao analisados e classificados como aceitos ou nao, 
intgrando listas respectiv------IINFORMACOES SODRE 0 NOE0 1----- 	 
aceitacao ou rejeicao alp au 

INFORMACOES FROI.U2IDAS: 

I

- carta de aceitacao  
- carta de rejeicao  

INFORMACOES NECESSARIAS:  
- Parecer dos avaliadores 

- carta padrao  de  acPitacao  

- carta padrao de rejeicao 
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NOD° - INFORMACOES GERAIS 	 Janela Atual: 1 	iperTexto 
...processando... 
FlO/Esc - Continua 

Informaes sabre um Nodo 

iDuando solicitado, o sist•ma apresenta informac6es de cater 
sobre um nodo associado a uma da janelas abertas. Entre 

essas informaci3es cortzi:.arn c titulo do nodo, o autor, o tipo, a 
quantidade de links de c:hegada e de part ida, data da criact'io a da 

modifica..7&o, etc. 





A N-11.F.2.:=-::10 Pk — 

1 1..7.1.• 	zt 

	

r" c4 ct ini r-1 6. 1 	 d a R aR 	ss- 	tr. 

IJrna metodo1ogia, utilizando hipertexto, como suporte 

para a analise de requisitos de urn sistema de informaclio, foi 

proposta no trabalho de Vania R. Fichman (FIG 891. A sequir 'En 

apresentadas transcriOes de parte do referido texto: 

Utilizacgio da Ferramenta 

Para o desenvolvimento da anAlise de requisitos e ado-

tada uma abordaqem "top-down", a qual apresenta urna serie de 

facilidades a compreensgo e defini.zgo de um arnbiente de escrita-

rio. Em uma empresa, cada funcionario, seja ele urn mensageiro ou 

urn diretor, estA comprometido corn a criacgo, transmissgo, recep-

cgo, armazenamento, recupera,zgo ou processarnento da informacgo, 

sendo urn elernento ativo que influencia o funcionarnento delta 

organiza,zgo. 0 use de urna abordagem "top-down" permite, entgo, 

incorporar as perspectivas de todos os escaMes da empresa, se-

quindo sua hierarquia natural. Ainda, cr ia uma nocgo de context° 

qua auxilia a descricgo a a anAlise do ambiente. Considerando 

inicialmente a organizaNzgo comp urn Corp.:' Onico que vai, gradati-

vamente, sendo decomposto, percebe-se que cada subnivel, ao deta-

lhar as informacriles do nivel anterior, estA inserido no subcon-

junto da realidade (contexto) que este nivel define. Alem disco, 

ao descrever uma real idade, o pr Oprio ser humane tende a cons-

truir modelos simplificados 8 generalizac6es para representA-la, 

refinando-os n  quando   

For fim, cabs lembrar qua rem 	caracteristicas 

e problemas levantados ao longo da coleta de requisitos term 

relacgo corn as  	de processamento de informaszgo da 
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empresa, raio sendon portanto, incorporadas ao SIE. Podergo ser 

identificados problemas derivados de political ou procedimentos 

da empresa, requlamentos governamentais, "layout" do espaco de 

trabalho, entre outros. No entantc', nenhuma consideracAo desta 

especie a cabivel nesta etapa. Durante a analise de requisitos 

importan•e identificar todas as nP. -- --idades dos usuarios, as 

quail, t.enharn ou ngio relac&o corn o SIE, sAo de qrande importancia 

para c's administradores da organizacao, devendo constar do docu-

ment° de requisitos. Posteriormente, sera° determinadas as in-

formac6es relevantes ao desenvolvimento de urn !HE. 

A organizaizao do process° de definicao dos requisitos, 

conforme proposto, utiliza a tecnica de Delphi, corn' tecnica de 

captacao das informaizns. Ern linhas gerais, trata-se de apresen-

tar urn problema a um grupo de especial istas na area, convidando-

os a opinar sobre ale. As id'ias produzidas sao recolhidas e 

analisadas, buscando a identificacao daquelas que expressem o 

sent.iment.o da maioria. A colecao obtida ' entao usada para rea-

1 imentar o process°. Testa forma, a peocupacao basica nao e 

buscar um consenso, uma resposta 6nica, e sim produzir uma garna 

de opinieles, sobre urn determinado assunto, cap•ando as diferentes 

visZ;es. A partir dos conflitos e semelhancas entre as diversas 

vis6es, tentar-se-A entgio restrinqir proqressivamente o espaco da 

solucgio, visando a obtenc.go de um consenso, sera press ionar c's 

participantes. 

A tecnica de Delphi C proposta, oriqinalmente, para 

estimar variaveis que sejarn dificeis ou impossiveis de estimar 

quantitativamente. Neste case, um grupo de especial istas = ques-

tionado sobre seas estimativas ou expectativas ern relac`Ao a essas 

variaveis. No presente trabalho, c's funcionarios de escritOrio 

assurnern o papel de especialistas e a descricgio das atividades 

executadas no escritorio constitui o problema sobre o qual devern 

opinar. 

A definigo dos requisitos pode ser resumida da sequin-

te maneira: inicialmente, um funcionArio e convidado a descrever  



a atividade de escritorio pela goal e responsAvel. Em sequida, 

outros funcionArios envolvidos com a at  sgo convidados a 

se posicionar sobre a descriizgo feita, expondo seus respectivos 

pontos de vista. A partir disto, o analista tentarA consolidar  

as diversas informasztes produzidas, realimentando a discussgo com 

o resultado de sua anAlise e decompondo a atividade de forma a 

identificar o Prox imo nivel hierArquico, cUjas atividades devem, 

entgo, ser descritas. 

Neste processo Podgy ser identificadas trts etapas 

distintas: descricgo da atividade, posicionamentos e consolida-

cgio das informa.,7tlies. 

DescricXo da Atividade 

Identificada uma parcela de trabalho executada no es-

critOrio, um dos responseveis diretos For sua realizacgio e convi-

dado a descreve-la. 0 funcionerio escolhido deve ser not ificado 

da n.=..- .=.==idade de sua colaboraq_go e do trabalho que ire desenvol-

ver, bem coma do careter anonimo de seas declara es. DOvidas 

quanta a utilizacgo do sistema podem ser resolvidas atraves dos 

manuals do usuerio. Alem disso, deve ser mantido na orqanizactCo 

um grupo treinado no use do hipertexto. 

0 funcionerio severe interaair com o sistema, preen-

chendo o nodo Descric:63 correspondente & atividade je previamente 

identificado. Ainda, deve ser incentivado a descrever os proble-

mas que encontra ao lonqo da execuco da atividade e sues possi -

veis solucilles e a inteqrar a rede de posicionamentos, opinando 

sabre outras atividades existentes na rede as quais esteja rela-

cionado. 

Posicionamentos 

Inserida no sistema uma nova atividade ou uma nova 
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versa° de urna atividade, tem inici° os posicionamentos em relac:ao 

a ela. Na realidade, isto nao se constitui exatamente em uma 

fase, de vex que, estando a informaao disponivel na base de 

dados, o usuArio Rode se posicionar em relacao a mesma, em qual-

quer interacao qua faca corn o sistema. 

Embora seja escolhido urn Unico fOncionario para descre-

ver a atividade, todos os demais devem estar cientes de que se 

t.rata de urna descrico inicial, sendo a verso final resultante 

das opinins de todos ales. •esta forma, todos os envolvidos corn 

urna determinada atividade descrita na rede, quer sejam responsa-

veis diret.a ou indiretamente por ela, ou sejarn afetados por seas 

resultados, devern ser incentivados a integrar a rede de posicio- 

namentos, criticando ou complementando o conteUdo dos nodos des-

cric&o, problema/obst -Aculo e suqestao, ou propondo novos proble-

mas e sugestbPs. 

Os usuArios t.er o ainda sua disposiao as informacns 

orqanizadas nos nodos composiao. 0 posicionamento em relaao ac 

rrwite6do dest.es rodns 1= feito atraves do nodo descrico corres-

pondente. Ao ser acessada a descricao de urna atividade, o siste-

ma exibe conjuntamente o nods: composicao qua a estrutura. 0 

usuArio poderA entao associar uma.pc.sicao a este ncdo deescricao, 

eapecificando qua sua opiniao se refere A composicao da ativi-

dade. 

E' importante qua o anal ista esteja atentn a todo o 

process° da discussao, colocandc di!-Ividas e questZes qua induzarn 

discussao de informaceSes nao abordadas, incorretas ou ambiguas. 

Consolidacgo das Informaciies 

A descricao de uma atividade e as opiniNas apresentadas 

sobre a mesma constituem urn conjunto desestruturado de informa-

c;)ea, que o analista devera organizar. buscando consolidar as 

diferentes 
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Esse process' envolve a criacao de urna nova versao do 

nodo descricao, correspondents d atividade. onde, na medida do 

possivel, devern ter side incorporadas as complementacales e resol-

vidas as discordAncias apresentadas. Esta nova versao do nodo 

est.t isenta de qualquer posicionamento. 0 analista jA tomou 

conhecimento dos conflitos e tentou solucionA-los, apresentando 

ass usuArios o resultado de sua angaise para novo julqamento. 

Assim, a versao antiqa do nodo e a rode de posicionamentos asso-

ciados sao mantidos apenas como documentacao do processo. Caso o 

analista nao consign incorporar Codas as diferentes vis6es, deve 

criar um nodo posicao para cada conflito nao resolvido, incitando 

ci discussao. Quanto ac's nodos do tipo problema/obst -Aculo, estgo 

ligados g atividade em si, e ngo a urna versao de sua descricao, 

nao sofrendo qualquer alteracgo. 

A consolidacao envolve tambem a estruturacgo em urn nodo 

do tipo composicgo do process° utilizado na execucgo da ativida-

de. 	Para tant.o, deve set acessado o nodo composicao, no qual a 

atividade em analise foi identificada e associar-lhe um novo nodo 

de tipo composicgo. Entgo, dispondo de est.ruturas e regras, 

analista ira restringir a descricgo em linguagem natural a um 

forrnat.o padrao. Est.= format°, baseado em um subconjunto da lin-

guagem natural, servirA para estruturar as inforrnactes, rnudando 

sua forma, rnas nao a sewantica. 0 objetivo e organizar as infor-

macPies e evidenciar cis objetos e as sub-atividades envolvidas na 

realizacgo do trabalho. 

Terrninada esta atividade, o analista deter - mina quail 

sub-atividade devergo ser descritas. Tres situac2jes podem 

ocorrer: 

a) a sub-atividade identificada já foi descrita no 

sistema, podendo, se o analista assirn o desejar, set" associada a 

esta descricao. Contudo, em uma. organizacao, muitas vezes a 

mesma atividade e executada For funcionArios corn diferentes car-

gos e, neste case, seria in•eressante que o analista complemen- 
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a informacgo existente no campy' cargo do nodo descric.go 

correspondente; 

b) a sub-atividade identificada ainda ngo foi descrita 

no sistema, sendo associada a um nodo descricgo a ser preenchido 

c) a sub-a•ividade iden•ificada 	de carater human°. 

Neste case', o trabalho desenvolvido ngo posssui urna estrutura, um 

procedimento, envolvendo uma s ,!--2rie de conherimento implicitos e 

arbitraOes dificeis de descrever. Ca=o entenda necessario, no 

entanto, o analis•a pode associa-la a urn nodo textual sern tipo 

definido a ser preenchido corn uma descricgo informal da ativida-

de. Esta at.ividade ngo sera decomposta." 

Inicio e Fim da Definic%o dos Requisitos 

A definic (go dos requisite's tern inicio, quando o analis- 

ta insere no sistema um nodo Descricgo para cada unidade funcio-

nal a ser analisada, conforme definido no Piano de Projeto. Este 

nodo serer a raiz de urna Arvore na qual set - go descritas as ativi-

dades pertinentes Aquela unidade. Diferentes unidades funcio-

nais tt'm intere===, objetivos e nee'==idades de informacgo dife-

rentes e a delimitacgo de fronteiras para a anAlise do dominio da 

organizacgo perrnite criar urn escopo, urn contexto proprio para a 

identificacgo dos requisites de cada divisgo. (...) 

Feito isso, os responsAveis por cada unidade funcional 

sgo convidados a fornecer sua visgo do trabalho nela real izado. 

A partir dest.a descricgo, ser go identificadas as fronteiras da 

unidade funcional e seu relacionamento com o restante da orqani-

zac.go, os obietivos •erais da unidade e informeozes sobre as 

principais entidades e at.ividades e•istentes na divisgo. 

A est.e nivel, devem ser identificadas qrandes procC5es 

de trabalho que pc'ssuarn siqnificacgo propria dentro da unidade 
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descrita. Em relacao a modelagem T.A.& A., estartAb sendo defini-

das possiveis Tarefas. Est.as parcelas iniciais de trabalho criam 

o escopo para a identificaaD das dernais atividades subordinadas 

ct unidade descrita, sendo importante que o analista auxilie o 

usuArio nesta etapa, estando a seu lade, no preenchimento do nodo 

Descric.ao. Em sequida, o nodo E inserido na rede e todo o pro-

cesso tern inicio. 

0 final da etapa de Definiclio de Requisitos fica a 

criblrio do analista. Ouando ele entender já'possuir informa0es 

suficientes, corretas e completas, darA inicio a modelagem. 

Contudo, o processo nAo Rode ser excessivamente longo, sob Pena 

de tornar-se incOmodo ao usuArio, resultando em rna vontade dos 

funcionarios para corn o trabalho de AnAlise de Requisitos sendo 

desenvolvido e, conseqeientemente, em relaszgo ao proprio SI. Alem 

disso, o namero de usuarios capacitados a discutir urna determina-

da atividade geralmente nat'o constitui urn grupo extenso, sendo li-

cito afirmar que a obtencao de resultados ratio demandarA urn longo 

tempo. 

AnAlise e Organizacao dos Requisitos 

Recolhidos todos is  requisitos, nesta etapa 	anal ista 

ira modelar a realidade, segundo a metodologia T.A.& A.. 	As 

atividades desenvolvidas no escritorio ja foram identificadas e 

descritas. Utilizando nodos de t ipo Composiclio e as estruturas 

definidas nest.e trabalho, o analista deve agora estruturA-las sob 

urna nova hierarquia, identificando cada uma das atividades coma 

sendo uma Tarefa, Atividade ou Ac_lio. 0 conteado dos nodes Compo-

sic..2io, onde cada atividade jA foi descrita de maneira semi-

formal, pode ser reaproveitado nesta nova estruturacti:o. Ainda, a 

estrutura anterior, que refiete a hierarquia natural da organiza -

cgo, pode ou n.No est.ar ativa, auxiliando nesta modelagem. Por 

exemplo, identificada uma parcela de trabalho como sendo uma 

Atividade, as parcelas a ela subordinadas sgZo provaveis Ac.?:;es• 
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Ao final do todo o process°, tern -se a realidade do 

escritOrio descrita e modelada na base de dados do sisterna. 

Documen•° de Requisitos sera, portant°, constituido pela impres-

sLio destas informa0es e polo Piano de Projeto. 
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