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RESUMO

Este trabalho propbe um modelo de dados, na forma de obieto,

para	 representacdo de formularios,	 com	 enfase nos aspectos

referentes	 a apresentagáo, e a especificaco da interface 	 de
manipulagao	 de formuldrios para as atividades estruturadas 	 de

escritórios.

A proposigao do modelo 6 feita pela extensao da definicao de

tipos de dados da linguagem PASCAL Para a elaboragao de uma 	 nova

entidade,	 o tipo formulario,	 separada em tres contextos:

estrutura,	 apresentagao	 e operagOes.	 Este trabalho	 esta

direcionado	 para	 o estudo do contexto de apresentagOes nos

aspectos de	 caracterizar o que seja semantica de apresentagao e

as formas	 de agregar esta semantica ao objeto formulario. Sao

mostradas as formas com que a interface de manipulagao faz chegar

ao usuario	 toda a semantica agregada, no objeto formulario,

dentro do contexto de apresentagOes.

A interface de manipulagao insere-se no projeto de automagao

das	 atividades	 estruturadas	 do	 escritbrio,	 baseada	 em

formuldrios, num	 ambiente de microcomputadores interligados 	 em

rede_	 A especificagao apresentada mostra as formas de comunlcagao

entre a interface de manipulagao e as outras pegas de software do

sistema: servidor de formularios e dicionario de dados. 	 E'

apresentada a arquitetura do sistema de automagdo de escritörios

baseada em formularios eletrbnicos atualmente em desenvolvimento

no Curso de POs-Graduagao em Ciencia da Computagao da UFRGS.
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ABSTRACT

This	 work proposes an object-oriented data model 	 to

represent forms, with emphasis on presentation aspects	 and

specification of the interface to manipulate forms for	 the

structured activities of offices.

The model being proposed is obtained by extending the data

type definition structure of Pascal language, in order to obtain

a new entity,	 the form data type. This entity has three contexts:

structure,	 presentation and operations. This work is directed	 to

the	 study of presentation contexts about the aspects 	 of

characterization of what is presentation semantics and the ways

to associate this semantics into the obect forms. It is shown

the	 ways	 how the interface of manipulation gets all 	 the

aggregated	 semantics of the object forms for the user, in a

context of presentation.

The interface of manipulation inserts in the 	 project	 of

automation	 of structured activities of offices,	 based upon

forms,	 in	 an environment of microcomputers network. 	 The

specification presented shows the communication. ways between 	 the

manipulation	 interface and other programs of the system: forms

file	 server	 and data dictionary. The architecture 	 of offices

automation	 system presented here is based upon elet.ronic forms,

now being developed in the Curso de POs-Graduagao em Ciencia 	 da

Computagao.
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1 INIRcQus10:

Os Sistemas de Informa g ao tem sido utilizados, no 	 maior

parte	 das	 vezes,	 em atividades ligadas a	 administragao

tradicional.	 Estes sistemas sao apoiados por SGEDs convencionais

baseados	 em modelos	 clue manipulam dados simples e	 pouco

estruturados tais como	 inteiros, reais e cadeias de caracteres.

Recentemente tem sido desenvolvidos esforgos para	 inteorar a

est.es sistemas outros crupos de atividades com caracteristicas

particulares.	 Estas	 novas	 Areas de aplicagao	 apresentam

diferentes necessidades de manipuiagao de dados. Entre elas podem

ser citadas: a Automagao de Escritdrios, que manipula documentos,

formularios e	 o tempo, o CAD que trabalha corn 	 estruturas

comnlexas	 de dados,	 a Economia coin suns series 	 histdricas

modelos econometricos,	 entre outras.

Como	 consequencia, o desenvolviment.o de novas pesquisas no

campo de Banco de Dados	 tern sedirecionado, principaimente, para

a inclusao de um major parcela da semantica da 	 realidade no

medelo de dados, Surge, entao, a necessidade de dispor de novos

tipos de dados associada a extensao da semantica. Estes estudos

levaram ao desenvolvimento de Sistemas de Gerencia de Bancos de

Dados Generalizados (SGBDG).

Urna tendencia dentro dessa area e. a representagao da

realidade	 por modelos de dados orientados a objetos. 	 De acordo

com a	 definigao informal dada por [DIT 861, um sistema de

banco de dados e orientado a objetos por prover a 	 representagao

de uma ent idade do realidade por exatamente um objeto do	 banco

de dados e, por consequencia, 	 inclue ou habilita a definigao de

operadores apropriados para explorar a estrutura do objeto.

Portanto,	 em um SGBL) orient.odo a objetos a representagao da

realidade	 (entidade) 6 obtida pela associacao com um element() do

modelo de dados	 (objeto). Diferente da modelagem tradicional ortde

, , ,N41.4k4l. O.oqko.*V4-4-.04
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a entidade é modelada em diversas relafbes.

A AE	 tem sido uma das areas que mais tem-se destacado nas

aplicagOes	 de SGBD orientados para Objetos. Dentro da automaca:o

de escritarios, um dos aspectos mais importantes 6 o	 uso dos

formularios como elementos de transferencia de informagdo e de

controle.

0 formulario e o elemento privilegiado para a transferencia

de dados	 dentro de uma	 organizagdo ((TSI 82],	 (BAT 84]). Os

formularios tem, tambem, urn papel preponderante na estrutura de

controle	 das operagOes.	 Este controle 6 processado	 pelo

desencadeamento de atividades pela chegada de um formulario a uma

estagdo	 de	 trabalho	 satisfazendo certas	 condigOes	 pre-

estabelecidas baseadas em seu conteUdo.

Dentro de uma visao conceitual, um formulario 6	 um	 tipo

particular	 de documento generalizado [BOG 83].	 No	 presente

projeto,	 entretanto,	 devido a sua importancia particular c 	 tipo

formulario ë considerado como um tipo independente, isto e, tendo

definic 7ao 	prOpria,	 e	 6	 usado como element() basic° 	 para

desenvolvimento de um SGBD orientado a Objetos. Os conceitos

desenvolvidos	 para documentos foram adaptados ao caso particular

dos formularios.

1.1	 A DaaLl...Ellz,1Q tha REali.fiaf1P.

A modelagem de sistemas de informacao constitui-se em um dos

problemas	 de	 solucao mais compurxa na area de processamento

eletrOnico de dados (PED). Isto e decorrencia de ser a modelagem

uma	 atividade interdisciplinar.	 £' necessario	 o	 trabalhb

coordenado	 de especialistas em computacio com os usuarios. Os

primeiros conhecem as solucOes t6cnicas disponiveis e os sequndos

tem o conhecimento das necessidades das aplicacöes. 0 problema da

comunicacao e grave. Diversas tecnicas foram desenvolvidas na

area de analise de sistemas para procurar resolver a dificuldade
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de comunicacáo [MAR 78).

Em PED a modeiagem dos sistemas de informagáo esta muito

ligada ao modelo de dados utilizado pelo sistema de gerencia de

banco de dados (SGBD) escolhido. Um dos tens mais importantes

para permitir uma boa comunicag.J.o entre os usuarios e os tecnicos

em BD e a adequacao dos conceitos existences no modelo de dados

as entidades a ser-em modPlada.

Um	 modelo de dados	 um formalism°	 utilizado	 para

representar as entidades que pertencem a parte da realidade
correspondente a um grupo de aplicagOes. A semantica associada ao

modelo corresponde as propriedades de estrutura, de apresentagäo

e de comportamento dos entidades selecionadas.

Como consequencia, torna-se coda vez mais importante a

possibilidade de uma representagOo mais fiel da	 realidade.	 Esta

necessidade tem lido detetada em diversos trabalhos que propOem

modelos ditos semAnticos [COD 7 g ], [HAM 81],	 [SA•

modelos	 procuram incorporar uma maior parcela da semantica da

realidade no modelo de dados atraves de novos tipos e de

operadores de tipo	 [TSI 823.

1-2 Bamln da Oadfla LlnlanLadlaa tiara

Os atuai s sistemas de banco de dodos 	 manipulam dados

alfanumericos, estruturados em registros ou tuplas. As aplicagOes

precisam	 ser modeladas segundo o modelo de 	 dados do SGBD,

convertendo as especificagOes do an]lise numa descrigdo de dados

orientada a registros. Em sistemas avangados como a Automaga'o de

Escritdrios (AS)	 isto pode gerar banco de dados inadaptados,

complexos, caros	 e com operagOes complicadas de recuperacào e

atualizagao. Isto e consequencia dos entidades existences na
realidade serem modeladas por diversas estruturas (tuplas) no

banco de dados.
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Normalmente	 os SGBDs	 admitem tipos de dados	 basicos

(inteiro,	 real,	 etc)	 e compostos	 (arranjo,	 registro,	 etc).

Admitem,	 tambem,	 operagOes	 (inserir,	 recuperar,	 excluir

instancias de uma	 estrutura)	 genéricas, no sentido de	 serem

aplicáveis a todas as estruturas construidas com o mesmo modelo

de dados. Admitem,	 por fim, consistencias em relagdo a restrigOes

de integridade implicitas e consistencias em relaga- o a restrigOes

de	 integridade	 explicitas.	 E' possivel	 associar	 algumas

restricOes de integridade na	 definicáo da estrutura.	 Elas

encontram--se associadas aos dados e sc) dependentes de transagao

como, por exemplo, valorea välidom, campo obriaatOrio, 	 valor

inicial, etc. Admitem,	 tambem,	 oDeradores especfficos pare tipos

de dados	 (fung6es pare converso de datas,	 diferenga de datas,

etc).

Por mais sofisticadas que sejam as capacidades dos SGBDs,

sempre 6	 necessario modelar	 a realidade de acordo 	 com as

estruturas permitidas no modelo.	 0 que e observado 6 um "gap" de

semantica entre a realidade e o modelo do banco de dados 	 (figura

1).	 Este	 "gap"	 de semantics	 ë coberto	 pelos programas de

aplicacao.

REALIDADE

DA

APLICACAO

V

SUPRIDO
PELOS
PROGRAMAS	 "GAP" DE SEMANTICA
DE
APLICACAO

/
/ 	BANCO \
I DE	 I
\ DADOS /

Fi gure I. "GAP" de semantica entre a realidade e o BD.

4401
.4,4044440406a00.440i,
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Em sistemas desenvolvidos em linguagens de terceira geragdo,

seja em execugao "batch", seja em execugäo "on-line", toda 	 a

parte de validacdo dos dados, tanto a nivel 	 de preenchimento coma

a nivel de fechamento corn valores de outros campos, 	 6 feita no

madulo de consistencia dos programas de atualizac'äo. Into 6 feito

porque	 o prc5prio modelo de dados n'ao possui mecanismos para

agregar esta parte do conhecimento.	 A equipe de desenvolvimento

de sistemas e obrigada a programar estas restricOes para mantes a

qualidade dos dados.

Conforme EDIT 86], o pensamento atual	 e reduzir este "gap"

de semantica, representando a maior parte desta no mdelo	 de

dados.	 Portanto, e necessArio desenvolver modelos de dados main
complexos para melhor representar a realidade. Contrariamente nos

dados	 alfanumericos	 classicos,	 estes	 dados,	 denominados

generals adds; ndo 2:710 atbmicos	 e possuem uma semntica	 e

estrutura prdprias. Em automagao de escritórios estes dados sdo:

os documentos estruturados, os formulArios,	 as series histOricas

e as planilhas.	 Esta nova classe de aplicacOes tem necessidades

de objeto2	 main ricos clue levem em considei-acao on aspectos

semanticos dos mesmos.

Considerando, ainda, o ambiente de trabalho no qual os novos

sistemas integrados de AE devern	 operas,	 verifica--se que as

possibilidades de representagao da realidade disponiveis	 nos

atuais SGB. Ds ndo C suficiente para o desenvolvimento adequado dos

sistemas pretendidos. 0 fator determinarite desta insuficiencia C

a operagao	 direta do sistema pelo usuario 	 final, pois con os

mecanismos	 de	 manipulagao de	 dados	 existence	 hoje,	 a

responsabilidade	 pela	 integridade	 dos dados fica	 na mao do

prOprio usuario.

Surge entdo o conceito de banco de dados orientado a obieto

que modela a realidade com toda a sua estrutura e complexidade,

permitindo a definigao de operagOes apropriadas. Em consequencia,

at raves de	 interfaces amioAveis (user friendly interfaces),

usual-la podera utilizar todo o 	 potencial dos objetos	 sem
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necessidade de escrever programas.

Sao,	 entdo,	 resumidas	 as principals	 caracteristicas
desejadas nos novos SGBDs :

TiD02 de daclos estendidos

Melhor re presentacdo da realidade

Instrumentos	 mais evoluidos para a manipularao dos

dados

Interfaces (apazes de representar de forma intuitiva

a semantica do modelo

Identificam-se	 quatro niveis de semantica associada aos

objetos (.fi gura 2) que precisam ser representados em um banco de

dados orientado a objeto.

ESTPUTURA

---------
//

/ BANCO \<------------+
I	 DE
\ DADOS /< 	 

AQOES    

+---	 ATIVIDADES

A 	 	 APRESENTAQOES

Figura 2. NYveis de semantica associados aos objetos.

m relafao a estrutura, o SGBD deve incluir facilidades para

representar estruturas compiexas de entidades j untamente corn	 as

operag -des	 para	 manipulagao,	 conforme a classificagao	 de

orientagao a objetos na forma estrutural, proposta em EDIT 86).

Em relagao as agOes, o SGBD deve ser flexivel para permitir

a definigäo de operagOes praprias do objeto e	 operadores
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diferentes daqueles definidos para os tipos bAsicos ou compostos

[TSI 82],	 em termos da mani pulagâ. o dos objetos e dos componentes

(atributos) do objeto.

Em relacdo	 as atividades, o SGBD deve permitir 	 associar

mecanismos	 de controle,	 fluxo de	 objetos e temporizacao,

vi.nculando estruturas as as6es, com o obietivo de viabilizar a

manipulagdo	 das	 estruturas como um todo corno, por	 exemplo,

consolidar as informagbes	 constantes em uma entidade em urn

grdfico e produzir ocorrenclas de entidades a partir de outras.

Em relacao as apresentacties o SGBD deve ser versatil a fim

de permitir a definicao de diversas apresentagbes de um objeto

para cada uma das etapas de sua manipulacao (mecanismos de

visOes).	 As apresentagOes, por si, tambem fazem parte da

semantica do objeto pois a forma do objeto faz parte da realidade

a representar. Elas estao associadas ao fluxo de a g es,	 hardware

utilizado e interface com o usudrio final.

Em resumo, um formuldrio 6 caracterizado da seguinte forma:

formuldrio(identificador, estrutura, dados, operadores internos,

operadores externos,	 apresentagOes). 0 identificador 6 uma

variavel declarada sobre um tipo formulario, que define a

estrutura	 do mesmo. Os dados correspondem a uma instancia

(preenchimento)	 de um formulario;	 os operadores	 internos

correspondem as agOes de conteUdo vinculadas a tipos de dados, a

campos e ao formulario em si. Os operadores externos correspondem

as ages	 de conteUdo interformuldrios, ou seja, a agOes que

menipulam diversas ocorrencias de um formuldrio, ocorréncias de

diversos formuldrios ou a combinacao destas. As apresentagOes

correspondem as diversas visOes ("views") que o formulario possui

para sua manipulagao.

A primeira proposta dest.a dissertagdo 6 a de contribuir na

definicao	 de um model° de dados para 	 formulários eletranicos,

orientado	 a objeto,	 com	 enfase nos aspectos referentes a
apresentacao. A proposicao de mecanismos que possibilitem agregar

1
R oms,

BIC 1_ 10 TECA
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a semantica de apresentagdo do formulario no objeto assim como um

estudo para caracterizar o que 6 a semantica de apresentagdo

tambem faz parte deste trabalho. Finalmente, esta 	 dissertagdo

apresenta a especificagdo de uma interface para manipulagdo 	 do

objeto formulArio pelo usuArio no ambiente de escritdrios, para

as	 atividades ditas estruturadas (conhecidas 	 de	 antemao)

[PAN	 84].

No capitulo 2, 6 apresentado o modelo, orientado a objetos,
para representar formulArios, realgando os mecanismos inseridos

para agregar, ao modelo, a semantica da entidade nos aspectos de

apresentagdo.

No	 capftulo 3,	 6 apresentada uma proposta	 para	 a

implementagdo de um dicionArio ativo de dados capaz de atender as

necessidades do projeto. E' apresentado, no modelo E-R, 	 a

estrutura	 e vinculagdes das entidades do dicionArio. 	 Sdo

propostas definigOes,	 em PASCAL, para implementar as estruturas.

No capitulo 4,	 6 feito um estudo do que seja semantica	 de

apresentagdo,	 das	 necessidades	 a atender em	 termos	 de

apresentagOes,	 e sdo mostradas as alternatives adotadas 	 no

contexto do projeto.

No capftulo 5, 6 feita a especificagdo completa da interface

de manipulagdo de formulArios. Sdo apresentadas as	 solugOes

adotadas	 tanto para implementar o modelo e suas particularidades

como os padrOes de relacionamento entre a interface e as outras

pegas de software do projeto.

No anexo 1, 6 apresentada a definigdo completa, em BNF, 	 do

modelo de dados formulario.

No anexo	 2, 6 apresentada a especificagdo de 	 um sistema

para uma auto-locadora em termos de formularios.

R

KEIJ I. •

jp:
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2 EsNIMULARIDa ELETRaNif-.=:

objetivo de um sistema integrado de formularios 6	 a

eliminacäo completa, dentro do ambiente de uma organizagdo, 	 do

formulario impresso sobre papel.

Os	 formularios sao um element° comum nas	 atividades

cotidianas. Eles permitem o intercambio ordenado e sao ambiguo de

informacdes.	 Estas caracteristicas sao devidas, principalmente, 	 a

sua forma ao mesmo tempo estruturada e de facil	 interpretacao.

Alem disso,	 as convencOes para o uso de formulários sao	 bem

conhecidas e de uso universal. Por estes motivos os formularios

sao largamente utilizados nos sistemas de aplicagOes de AE.

	

Em um sistema informatizado, os formuldrios existem e	 sac)

armazenados	 de forma digital. Estes formularios sac) denominados

FormulArion	 ElQtrftlicos.

presente projeto,	 proposto em [OLI 85],	 integra	 os

trabalhos sobre Modelos de Dados com aqueles ligados a AE e visa

o estudo dos diferentes aspectos envolvidos na	 utilizagao	 de

formularios em um ambiente automatizado.

primeiro objetivo consiste em garantir a integragao	 dos

conceitos desenvolvidos em SGBD orientados para Objetos corn	 as

atividades de escritOrio de forma a master os procedimentos

naturais	 de	 manipulagao de formularios.	 Este 6	 um	 fator

importante	 pots	 da	 transicao suave,	 sem	 rupturas	 dos

procedimentos atualmente adotados,	 depende a aceitagao de	 um

sistema orientado ao usuario final.

segundo consiste em desenvolver uma estrutura 	 conceitual

consistent.e	 para	 a definigao dos	 diferentes	 niveis	 de

especificagao de formularios. Uma definigao clara dos niveis de

representacao de formularios 6 essencial	 para assegurar	 a

independencia de dados e de formas de apresentagao.

0 F R 0
IoTECA
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2.1 0	 aLEina as EnLmuiAria

Nesta segäo 6 mostrado o sistema de formularios eletrOnicos

em desenvolvimento no	 Curso de POs-GraduagilJo em Ci6ncia da

Computac -ao da UFRGS. E' mostrada a sua estruturacao, o modelo

sintatico proposto, a arquitetura do sistema, sua concepco e, em

especial, sua interface de manipulagdo.

2.1.1 A Estruturacao em Nlvels:

0	 conceito basico utilizado para a especificacdo de um

modelo conceitual para a definigdo e manipulagdo de formularios 6

a decomposigdo desta atividade em um coniunto de niveis. Cada

nivel 6 caracterizado por suas fungOes e permite a decomposigao

do problems de modelagem em diversos sub-conjuntos isolados.

Este modelo em niveis foi proposto, inicialmente, para a

representagdo de documentos em [BOG 831. 0 formulario, numa visa°

conceitual, e considerado um tipo particular de document° que
possui	 importancia particular o que justifica a modelagem

independente ([BAT 84], 	 [YAO 84],	 [TSI 82]). 0 referido modelo

permite	 uma grande independencia de dados e de dispositivos

ffsicos na modelagem e desenvolvimento de sistemas de aplicagao.

A figura 3 apresenta a estruturagdo em niveis e as etapas do

processo de criagdo de um formuldrio. A geragdo de um. formulario

6 composta pela descrigdo do tipo de formulario, de suas

caracteristicas de formatagdo, pela criagdo de um formulario

eletrOnico e, finalmente, polo reprodugdo de um formulario em um

meio ffsico_

Urn	 grupo de formularios que possuam a mesma estrutura e
identificado pelo correspondente tip° formulärio. 0 conceito de

tipo formulario 6 analogo so de tipo de dados tal como empregado

em linguagens de programagdo. A descrigdo do tipo formulario 6

rea.lizada atraves da linguagem de definigao de dados associada so
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Mode10 Sint6tico.

Em analogia com sistemas convencionais, o modelo sintatico

corresponde a descricao do arquivo em uma FD de um programa COBOL

ou a definicao das estruturas feitas em uma DDL de um SGBD

conventional. 0 tipo de dados, por si so, nao 6 elemento
suficiente para manipulacao. As variaveis associadas ao tipo säo

os elementos manipulaveis pelo usuario.

Formulários

Dados Textuals

Formulario EletrOnico

Formulário Formatado

Formulario Restituido

Figura 3. 0 modelo hierarquico para representagao de formularios

A geracao de uma ocorrencia de um formulario corresponde a

associagao de um um coniunto de dados (Dados Mxtuai) ao modelo

sintatico.	 Isto e representado,	 no banco de dados, pela

inicializagao de uma area (registro) e pelo armazenamento dos

dados correspondentes a estrutura definida no modelo sintatico

(arquivo). Urna ocorrencia de um conjunto de dados associada a um

modelo sintatico e denominada FormulArim Eletr6nicm. Portant°, a

geragao de	 uma ocorrencia de um formulario corresponde, em

sistemas convencionais, a inclusao de um registro em um arquivo.
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Um formulario possue caracteristicas que nao sao associadas

ao	 seu conteUdo	 mas ligadas a	 forma de	 a presentagao.	 A

associacdo dos formularios eletrOnicas as regras de apresentacdo

lOgica denomina-se formatac5o. 	 E2ta5 regras de apr.5!5e,ntac3o sao

por	 exempla: realce de um campo ou representacao de um grupo de

campos associados. Esta caracteristica nao tem correspondencia

nos	 sistemas convencionais.	 As formas de	 apresentagao das

informacOes	 normalmente sao	 imp lementadas	 pelos	 programas

aplicativos	 ou,	 quando muito,	 algumas linguagens possuem

extensbes para definigao mais facilitada. 0 presente projeto,

neste aspecto, propbe um avanco significativo nesta 	 area. As

formas de apresentagao dos formuldrios fazem parte do prOprio

modelo de dados.

As regras de apresentagao podem ser divididas em dois

grupos: as independentes das restrigdes impostas pelas dimensbes

lOgicas da pagina e aquelas vinculadas ao format° da pagina ou

janela de exbigao. Por exemplo: um texto pode ser formatado em

duas colunas	 (parte puramente lOgica) e estas colunas devem ser

representadas em uma pagina com 96 caracteres de largura.

As regras	 de	 formatagao sao	 lagicas	 e,	 portanto,

independentes do sistema ffsico de restituigao. Sua modificagao

nao	 altera o conteddo do formulärio e, 	 dependendo da aplicagao,

um mesmo formulario eletrOnico pode ser associado a diferentes

conjuntos de regras de formatagao (mecanismos de visdes).

Para ser percebido por um usuario o formulario	 formatado

deve ser materializado em um dispositivo de saida. 	 Esta atividade

6 denomimada r6tituiqdo. Um formulario d restituido de acordo

corn	 as especificagdes do equipamento (tipo de caracteres, video

inverso ou negrito,	 etc). A restituigao consiste na interpretagao

das regras de apresentagao em fungão das caracteristicas fisicas

do equipamento utilizado, e esta atividade 6 comumente executada

por	 um programa especializado as caracteristicas do equipamento

e, normalmente, referenciado como "driver" do equipamento.
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2.1.2 0 Modelo	 SintAtico de Formula:hos:

A descricdo do tipo de formulario 6 feita pelo Modelo

SintAtico. Um modelo sinttico constitui-se na descricLo de um

tipo de formulario. Um formulArio é compost° por urn cabecalho que

6 utilizado para a descrigo externa e pelo corpo.

cabegalho do formulario corresponde a descrigZio externa.
Esta descrigo engloba aspectos pertinentes sobre quern definiu o

formulario, em que estagio da elaboragdo ele se encontra, em que
vers,-jo ele esti, etc. As informagOes pertinentes ao modelo

externo do formulario estao estabelecidas pela norma ISO 646.

corpo de um formulario 6 definido pela enumeracao de seas

propriedades.	 Cada propriedade 6 representada par meio de um

campo definido sobre um tipo de dado semelhante aos da linguagem

Pascal. Estes tipos correspondem ao conceito de tipos simples,

tip° remomeado au tipo estruturado [OLI 84]. Propostas pare

modelos de formularios sào encontradas na hibliografia: [CZE 84],

[TSI 82], [YAO	 84].

A manipulacao efetiva dos formularios a nivel de sistema 6

feita pela declaracdo de varlaveis sabre os tipos formulario,

coerente corn	 a conceituacao de tipos e variaveis da linguagem

PASCAL.

Os identificadores de tipos sao incluidos em um dicionario

de dados onde, alem da defincao correspondente, são armazenadas

informaceies sobre o uso, origem e outros dados administrativos.

Desta forma e' possivel manter a uniformidade de descricao	 dos

campos dos diversos tipos de formuldrio.

processo de definigao dos formularios 6 facilitado pela

existencia de uma funcao de apoio (help) que permite, a gualquer

moment°,	 a	 obtenc5o de informaceies sobre as campos	 dos

formularios. Além disso, definicdes de formularios ja feitas

podem ser usadas na construcao de novas formularios.
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Estas	 facilidades sao supridas pela interface de definigao

de formularios que, de uma forma amigavel, dis ponibiliza uma gama

de recursos para utilizagao. Na presente proposta, a interface de

definigao	 de	 formularios	 dis ponibiliza a	 construgäo	 de
formularios a partir de outros is definidos pela 	 simples

utilizacao	 das	 definigOes. E' obietivo deste projeto que 	 esta

facilidade	 seja disloonibilizada por operadores de tipos, 	 tais

como, especializagao, a gregagao e generalizagdo. Para tanto,

pretende-se integrar o projeto de formularios eletrOnicos com os
trabalhos sendo desenvolvidos sobre o modelo E, proposto 	 em

[SPC 86].

0 modelo sintatico ndo limita--se a definigdo dos diversos
campos constantes de um formulario. E' definido tambem o modelo

de aPresentagdo do formulario que consiste nas diversas visdes

pelo qual	 o formulario 6 manipulado dentro do ambiente 	 do

escritdrio	 e, tombem, do modelo de operogdes que define	 as

diversas restrigOes a serem satisfeitas no manipulagdo e	 as

formas de funcionamento das tronsagOes sabre o modelo.

Estas	 caracteristicas de apresentagdo e de operogOes	 do

modelo constituem-se na ogregocdo do realidade no estrutura	 de

dados, ou seja, da semantica da entidade.

Portanto, no modelo formulario estäo associadas duos formas

de semantica: a de conteudo e a de apresentagdo_ 	 Como e mostrado
no capitulo 4 deste trabalho para o coritexto de apresentacOes, a

semantica deve ser agregada em todos os niveis na construgdo	 do

modelo. Em consequencia, a	 prdpria definigdo de tipos 	 para

efeitos do context.o de definigdo de formularios deve permitir

associar especificacdes que reflitam necessidades a atender tanto

em termos de conteUdo como em termos de apresentagdo. Assim, 	 na

definigdo do tipo de dados, 	 na definigdo dos campos 	 do

formuldrio, na	 definicAo dos diversas visbes e na definigao	 do

formulario	 em si dove ser possivel ogregar semantica a nivel 	 de

conteUdo e a nivel de apresentagdo.
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A semantica de apresentagao varia de apresentago para

apresentaga) de um mesmo formulario. A de conteUdo, entretanto, 6

Unica	 no context° do formulario. Caso seja necessario ter

semanticas de contetido diferentes para um mesmo formulario, este

deve	 ser	 desdobrado em tantos formularios quant.os 	 torero

necessarios para satisfazer as necessidades.

2.1.3 Arquitetura do Sistema de Formularios Eletrdnicos:

A figura 4 mostra a arquitetura basica para o SGBD orientado

para formularios. Ela 6 semeihante (mais aperfeigoada) a proposta

para o proieto FORMANAGER [YAO 84], com o enfoque de tratamento

de objetos.

módulo de Interface de Definigdo de Formularios 	 (IDF)

destina-se	 a viabilizar a modelagem do sistema de escritdrio 	 em

formularios, atraves da analise do fluxo de informacOes e a

elaboragdo das apresentagOes.

mOdulo do Dicionario de Dados (DD) manipula e armazena

informagOes relativas a estrutura, apresentagOes e operagOes 	 de

formularios.	 Mantem tambem as especificagOes de tipos derivados e

seus operadores, bem como cataloga as acOes interformularios.

madulo de Interface de Manipulag,:do de Formularios	 (IMF)

atende as	 necessidades do usuario final no que diz respeito a

interagao	 do usuario corn o sistema e nos mecanismos 	 de

aprsentagao.

modulo de Geragäo da Estrutura Fisica (GEF) visa tornar

dinámica a criagao de novos formularios no sistema. A sua fungao

basica 6 criar os arquivos fisicos do banco de dados, baseado nas

informagOes previamente inseridas no dicionario de dados (DD). 	 E,

ainda,	 adiciona ao DD informagOes como arquivos criados e format()

de registros assinalando o posicionamento dos cameos dentro dos



registros.

0 modulo de Gerencia do Banco de Dados (GBD) tem como fung5o

principal manter,	 atualizar e recuperar as instancias dos

formularios armazenados no banco de dados. Deve manter e executar

(na hora certa) as awes de conteudo associadas a definico dos

formularios, bem como resolver e repassar ao IMF os resultados de

consultas e atualizagOes solicitadas pelo IMF.

Interface	 Interface
De	 De
Definigdo	 Manipuiagdo
De	 De
Formularios	 Formul6rios

\	 /
/

\	 /
\	 /
\	 !	 /
\	 Interface	 :/

Do	 ,,	 /	 \
Dicionario	 ,,	 / Interface	 \

\ IMF x GBD	 /De Dados ,
/ 	

/	 ,,	 \
,	 	 \

/	 /	 \	 \
/	 / Dicionario	 \	 \

/	 \ De Dados	 /	 \
\ 	 /	 ._\ 	

Geracdo	 Gerencia
Da	 Do
Estrutura	 Banco
Fisica do BD	 De Dados

\	 /
\	 /\	 /

_\_ /
/	 /
1/ /	 \
\ I /	 Banco	 \
\\	 I	 de	 I

\\	 Dados	 /
\ 	 	 /

Figura 4 Diagrama da arquitetura do sistema.
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2.1.4 A Concepgälo do 	 sistema:

A elaboracao de um sistema de formuldrios para escritdrio

principia pela analise do fluxo de informagdes. Como resultado,

sao definidos os diversos formulârios, seu fluxo no escritdrio e

as vises correspondentes a coda etapa do percurso. Em	 [TSI	 82],

6 mencionado que esta	 atividade poderia ser modelada 	 desta

maneira e em [BAR 85] 6 proposta uma metodologia.

Independentemente da metodologia usada	 para	 modelar as

atividades de escritdrio, outra area de pesquisa no contexto do

projeto,	 o resultado	 obtido consiste na especificacao dos

formuldrios, seas campos e as condigaes a serem satisfeitas por

cada	 formulario para transitar dentro do escritdrio. 	 Cada

formulario corresponde	 a consolidacdo dos campos 	 manipulados

pelas estacaes por onde transita. Entretanto, coda estacao

trabalha,	 na maioria dos casos, com um subconjunto dos campos do

formulario: uma visa-s o.	 A relacaodos campos presentes em	 coda

visao tambem 6 resultado da modelagem do sistema.

No	 entanto, a modelagem dos apresentacaes para coda	 visao

de p ende de aspectos rem sempre ligados ao processamento de	 dados

e, em consequencia, dissociados dos resultados do modelagem do

sistema,	 tais como,	 padronizacao da empresa,	 estetica e

ergonomic. F' necessario que mecanismos para	 elaboacao de

apresentagOes tambem estejam disponiveis alem de ferramentas para

a modelagem dos sistemas.

A	 interface	 de	 detinica.o objetiva	 aglutinar	 estas

ferramentas para use pelo analista de formularios. F' 	 por seu

intermedio que e modelado o sistema de escritdrio, definidos os

tipos de dados para apoio na definicao do formulario, inclusive

no aspect() de definigao de tipos derivodos e dos operadores sobre

estes tipos. Pela interface de definicao, e feita a elaboragao

dos	 diversas apresentacOes dos formularios. 	 Por	 recursos

graficos,	 o analista tem condicaes de definir quais campos farao

parte da	 apresentagao sendo elaborada, melhor 	 posicionar os
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diversos campos do formulario no piano de apresentagao e definer

as melhores alternativas a serem usadas, em termos de formatagao,

para tornar sus manipulacao, preenchimento e uso, mais facil.

2.1.5 A Interface de Manipulacäo:

A interface de manipulacao 6 a peca de software que faz

chegar o sistema de formularios eletrbnicos,	 ou seja, faz chegar

ao usuario o tipo de dados associado a variaveis e a apresentagdo
correspondente.

A semantics a nivel de apresentagOes 6 garantida pela

prdpria interface. Ao receber uma ocorrencia, 6 consultada 	 a

descrigdo da apresentagao no dicionärio de dados (DD), 	 6

produzido o formuldrio formatado e, pelas	 caracteristicas do

dispositivo de saida, criada a restituicdo. 0 estudo mais

aprofundado da IMF 6 realizado no capitulo 5 deste trabalho.

2.2 AL pf_iladiz	 nt t ic.s da

Para a especificacao do modelo sistatico do formulario foi

decidido utilizar a linguagem PASCAL e estende-la pois a mesma

possui estruturas de dados mais prOximas da realidade a atender

que outras linguagens.

A extensao	 da linguagem PASCAL visa criar mecanismos para

agregar as diversas formas de semantica ao tipo de dados. Esta

extensao foi efetivada em duas formas:	 agregacao de mais

elementos sintaticos na definicao de tipos do PASCAL e criacao de

um novo tipo de dados, o tipo formulario, coerente com 	 a

filosofia e padrOes sintaticos da linguagem, A especificagao

completa, em ENE, das extensOes agregadas a	 linguagem estao no
Anexo 1 deste trabalho e no Anexo 2 estao descritos, na extensao,

os formularios e suas semanticas referentes a um sistema para uma

autolocadora.
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2.2.1 Varidvel Formuldrio:

A declaragao de variaveis, no contexto da extensae da

linguagem, mantem-se da mesma forma que na linguagem PASCAL, ou

sea, pela associacao de um identificador ao tipo de dados 6

possivel manipular formularies.

Com isso, o analista de formularies pode definir uma

entidade num tipo formulario e. para cada grupo de ocorrenclas,

ter um arquivo apropriado. Por exemplo, se uma entidade Pessoas

pertence a dois sistemas diferentes, sistema de pagamento e

sistema academico, o tipo de dados 6 o mesmo: Pessoas; mas sao

arquivos diferentes: Servidores para o sistema de pagamento

Alunos e Professores para o sistema academico.

A declaragao de variaveis de tipos formularios obedece a

seguinte sintaxe:

<definicao-variaveis> ::= 'var' <declaracao--variaveis>

<declaracao-variaveis>	 <deciaracao-variavel>

<declaracao-variavel> ';' <declaracao-variaveis>

<declaracao-variavel> ::= <rol-identificadores>

<identificador-tipo-formulario>

<rol-identificadores> ::= <identificador>

<identificador>	 <rol-identificadores>

Exemplo:

var LOCARAUT01, LOCALIZA1 : FORM1;
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2.2.2 Tipo Formulàrio:

A definic .ao de	 tipos na linguagem obedece a seouinte

sintaxe:

<bloco-def-tipos> ::=	 'type' <definicao-de-tlpos>

<definicao--de-tipos> ::= <definicao-de-tipo>

<definicao-de--tipo> ';' <definicao-de-tipos>

<definicao-de-tipo> ::= <identificador> <declaracao-tipo>

<declaracao-tipo> 	 <declaracao-tipo-formulario>

<declaracao-tipo-dados>

<declaracao-tipo-formulario> ::= '(' <titulo> ')='

<tipo- formulario>

<tipo-formulario> ::=	 'formularlo' <def-formuiario> 'fim'

<def-formulario> ::= <def-estrutura> <def-apresentacao>

<def-operacoes>

<def-estrutura>	 'estrutura' <coniunto-estruturas> 'fim;'

<def-apresentacao>	 'apresentacao' <conjunto-apresentacoes>

'fim;'

<def-operacoes> ::= <empty> 1 'operacoes' <conjunto-operacoes>

'fim'

0 F R 0 5
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Exemplo:

type FORM' (Cadastramento de Clientes: Pessoas Fisicas) =

formulario

estrutmra

<conmnto-estruturas>

fim;

apresentacao

<coniunto-apresentacoes>

fim;

operacoes

<coniunto-operacoes>

fim

fim;

0 <identificador> especifica o nome do formulário para

tratamento dentro do sistema. 0 tftulo é a forma pela qual o

usuario identifica o formuldrio no escritbrio.	 Este é urn dos

resultados do projeto: o usuario rid() a obrigado a aceitar coma
forma de referenciar o formuldrio o nome (ou, muitas vezes, a

sigla) que o sistema trata internamente o formulario. A interface

de manipulacao apresenta o conteUdo definido em <titulo> coma

identificagdo a ser selecionada pelo usuario. Este mecanismo esta

implementado nos diversos niveis de definicao do formulario coma

forma de aproximar o formulario com a realidade do usuario.

Em toda y as construcOes sintaticas para definicao de tiros,

o <identificador> e usado para associacao Unica eritre tipo clue se

esta definindo e um nome Unico ao usuario da entidade definida.

2.2.3 Definicao da Estrutura do Formuldrio:

Em <def-estrutura> sao definidor os diversos campos do

formuldrio:

31
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<conjunto-estruturas> ::= <estrutura> 	 <estrutura>

<conjunto-estruturas>

<estrutura> ::= <identificador> '(' <titulo> 	 '):'

<elemento-estrutura>

<elemento-estrutura> ::= <identificador-tipo-formulario>

'.estrutura'	 <definicao-campo>

<definicao-lista>

<definicao--lista> ::= 'lista(' <min> ',' 	 <max> ') de'

<declaracao-campo>

<declaracao-campo> ::= <identificador> '(' <titulo> '):'

<definicao-campo>

<definicao-campo> ::= <campo> <def-chave> <def-oper-campo>

<def-chave> ::= <empty> 1	 , chave'

<def-oper-campo> ::= <empty> 1 	 <definicao--de--rotinas>

<campo> ::= <tipo-simples> 	 1 <identif-tipo>

<definicao-de-rotinas>	 <definicao-de-rotina>

<definicao-de-rotina> 	 <definicao--de-rotinas>

<definicao-de-rot:ina> ::= <identificador> '('

<momentos-de-execucao> ')'

<momentos-de-execucao> ::= <momento-de-execucao>

<momento-de-execucao> 	 <momentos-de-execucao>

<momento-de-execucao> ::= 'ini' 1 'inc"exc' 1 'alt'

'sem'	 : 'fin'
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Exemplo:

type UP	 (AC,AL,AP,AM,BA,CE,DF,ES,FN,GO,MA,MG,MS,MT,PA,

PB,PR,PE,PI,Rj,RN,RO,RR,RS,SC,SE,SP);

type CEP = inteiro:VERIFICA-CEP;

type VALOR = rea1,APRESENTA-VALOR;

type

FORM1(Cadastramento de Clientes: Pessoas Fisicas)

estrutura

CODIGO-CLP(Codigo):integer, chave, GERACODIGO(seM);

NOME-CLP(NoMe <pessoa fisica›):string140];

ENDER-CLP(Enderego <Rua,Av.,compl.>):string[4°];

BAIRR-CLP(Bairro):string[15];

CEP-CLP(CEP):CEP;

MUNIC-CLP(Municipio):string[15];

UF-CLP(U.F.):UF;

TELEF-CLP(Telefone):string[12];

DATNASC-CLP(Data de Nascimento):tempo;

CI-CLP(Carteira de Identidade):inteiro;

CPF-CLP(CPF):inteiro, VERIFICACPF(SEM);

PROF-CLP(Profissao):string[16];

LOCTRAB-CLP(Local de Trabalho):string[40],

ENDTRAB-CLP(Endereco):string[40];

BAIRTRAB-CLP(Bairro):string(15];

CEPTRAB-CLP(CEP):CEP;

MUNICTRAB-CLP(Municip o):string(15];

UFTRAB-CLP(U.F.):UF;

TELETRAB-CLP(Telefone):string(12);

RAMAL-CLP(Ramal):intelro;

CARGO-CLP(Cargo do Cliente):string(16];

RENDIM-CLP(Rendimentos do Cliente):VALOR;

fim;

A definicdo da estrutura do formulario, em sua forma mais

simples,	 resume-se na declaragão dos diversos campos que o

compdem.	 Na <declaracao-campo>, e feita a es pecificac5o dos

atributos do formulario pela associagao de um identificador. Na

,,wo.6064.4444o40.too.646114404101

1
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mesna construg'ao, 6 associado um titulo para traduzir a realidade

em termos de especificagdo de campos dos formularios dentro do

escritório e 6 especificado o tipo de dado que o 	 Campo

representa.

Associada a definicao do campo, a <definicao-de-rotinas>

associa aces  de conteUdo. Estas acOes destinam-se a definir, a

navel de modelo de dados, as restricbes de integridade que o

conteUdo do campo deve satisfazer.	 Alem disco, a <def-chave>

define que o campo d considerado chave para a estrutura e, por

conse guinte, o servidor de formuldrios mantem uma estrutura de

acesso classificada para a estrutura.

As outras formas de especificar <elemento-estrutura> sao

<identificador-tipo-formulario> '.estrutura' e <definicao-lista>.

A primeira forma destina-se a usar uma definicao de campos já

escrita para outro formulario. Desta maneira, a interface de

definicao fornece ao analista de formularios a possibilidade de

reutilizar definigdes anteriores.	 A segunda forma tem por

objetivo criar uma lista com cardinalidade variavel. Sendo do

interesse do analista de formularios, 	 a poss*el definir nperacdes
a navel de lista. Operacdes de insercao e remogao sao maneiras

naturals de tratar esta estrutura de dados.

A especificacao do <momento-de-execucao> na associacao de

rotinas a definicao de campos destina-se a vincular a execucao
dessas rotinas a uma ou ma's operacdes basicas sobre formularios.

A navel de apresentacoes é feita a associacao da transacao basica

a executar no formulario com a transacao do usuario.

A definicao do tipo de dados de cada campo esta restrita a

<tipo-simples. No entanto, isto nao caracteriza uma limitacao na

especificacao do modelo. A forma <identif-tipo> abre o espectro

de definicao de tipos aos limites da extens,ao proposta pelo

projeto.
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2.2.4 A Extensa° da Definicao de Ti pos de Dados:

	

A complementagao da detinicau da estrutura e	 feita pela

extensao da definigao de tipos da linguagem:

<declaracao-tipo-dados> :	 ..tipo-dados> <acao--apresentacao>

apresentacao-textos>

<tipo-dados> ::= <tipo-basico> I <tin° estruturado>	 <tipo-tempo>

<tipo-basico> ::= <tipo-simples> <derivacao>	 <tipo-restrito>

<tipo-simples> ::= 'inteiro' : 'real' : 'booleano' 	 'caracter'

	

'strngf' •inteiro sem	 sinal> ']'

<derivacao>	 = <empty> <ident-rotmna>

<tipo-restrito> ::=	 <tipo--escalar> ! <tip() intervalo>

<identlf-tipo>

tipo-estruturado>	 <tipo-arranjo> 1 <tipo-registro>

<tipo-arranio> ::= 'arranio(' <tipo-restrito> ') de '

<tipo-baslco>

<tipo-registro> :	 'registro' •coniunto-tipos-basicos> 'fun'

<conjunto-ti pos-baslcos :- ::= <declaracao tipo-basico>

declaracao-ti po-basico> ';' <conjunto-tipos- asicos>

<deciaracao-ti po-basico> ::= <identificador> '(' <titulo> '):'

.:tipo-basico•

<tipo-tempo> ::= 'tempo'	 'periodo' i 'duracao'

I
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A definicdo de tipos apresenta modificacOes em relacáo ao

PASCAL standard. A definicAo de arranios multidimensionais nao e
admitida diretamente. No entanto,	 é possivel definir arranjos

multidimensionais definindo cada dimensao corn um identificador de

tipo. A nivel de definico de registros existe o mesmo mecanismo

de definicdo de arranjos.

Os <tipo-tempo> estdo disponivels para definico de campos

em formularios. Variaveis de tipo tempo foram sugeridas em

[AQP 85]. A disponibilizac,tio de <tipo-tempoi foi um efeito

colateral do projeto.

Como em todo o contexto de definigao dos diversos elementos

de um formulario, a nivel de definigao de campos de um registro

possivel associar urn <titulo> a cada campo.

A associagdo de <acao-apresentacao> a nivel de definigdo de

tipo de dados	 tem por objetivo uniformizar a apresentagao de

determinados tipos para todos os tormularlos gue possuam campos

daquele tipo.	 Assim, para um tipo que	 represente valores

monetarios, mode ser definida apresentagao com virgula decimal,

ponto entre milhares, cifrdo flutuante para supressdo de zeros

nao significativos, duas casas decimais e sinal a esquerda do

campo.

2.2.5 A Especificagdo das ApresentagOes:

Em <def-apresentacao> sao agregadas ao tipo formulario as

suas apresentagOes. A definigdo sintatica e mostrada a seguir.

<corOunto-apresentacoes> ::= <apresentacao> 	 <apresentacao> ';'

<con3unto-apresentacoes>

<apresentacao> ::= <identificador 	 visao' <acao-apresentacao>

<cons t rutor -apresentacao> 'f m'
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<construtor-apresentacao>	 'transacoes'

<coni-transacoes-apresent> 'flirt; giobais'

<conjunto-a presentacoes-globais> 'fim;'

Kconjunto-apresentacoes-nodos>

<coni-transacoes-apresent> ::= <transacao-apresent>

<transacao-apresent>	 ';' <conj-transacoes-apresent>

<transacao-apresent) : = <identificador> '(' <titulo> ')'

<acao-apresentacao> : = <empty> 1 	 <identificador>

<conunto-apresentacoes-globais>	 ::= <apresentacao-global>

<apresentacao-global> ';'	 <conjunto-apresentacoes-globais>

<apresentacao-global> ::= <apresentacao-cabecalhos>

<apresentacao-textos>

<apresentacao-cabecalhos> : = 	 <empty>	 : 'cabecalho(' <texto> ')'

<.acao--apresentacao:> ';'

<apresentacao-textos> ::= <empty> 	 <conteudo-texto>

<acao-apresentacao>

<conjunto-apresentacoes-nodos> ::= <apresentacao-nodo>

<apresentacao--nodo>	 ';' <conjunto-apresentacoes-nodos>

<apresentacao-nodo> ::= <nodo> 	 'grupo' <acao-apresentacao>

<apresentacao-textos> ';'

<conjunto-apresentacoes-nodos> 'f.m'

<nodo> ::= 'nodo' <nome-nodo> <acao-apresentacao>

<apresentacao-textos>

<conteudo-texto>	 <texto>
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Exemplo:

type SIMNAO = (S,N);

type OPCSEG = (1,2,3);

type

FORM4(Locacoes) =

formulario

estrutura

CODVEI-LOC(Codi g o Velculo):inteiro,chave,VERIFCODVEICULO(sem);

CODCLI-LOC(Codi g o Cliente):inteiro,chave,VERIFCODCLIENTE(sem);

DATASAI-LOC(Data de Saida):tempo;

ODOMSAI-LOC(Odometro de Saida):inteiro;

OPCSEG-LOC(Opcao Seguro):OPCSEG;

DANOSPESS-LOC(Danos Pessoais Seguro):SIMNAO;

DEVPREV-LOC(Data Devolucao Prevista):tempo;

DEVOL-LOC(Data Devolucao):tempo;

ODOMCHEG-LOC(Odometro de Chegada):inteiro;

LITRCOMB-LOC(Litros de Combustivel):real;

VALCOMB-LOC(Valor Combustivel):VALOR,CALCVCOMB-LOC(sem);

KMROD-LOC(Km Rodados):inteiro,CALCKM-LOC(sem);

VALKMROD-LOC(Vaior Km Rodados):VALOR,CALCVKMROD-LOC(sem);

NDIAS-LOC(Numero de Dias Locados):inteiro,CALCNDIAS-LOC(sem);

VALNDIAS-LOC(Valor das Diarias):VALOR,CALCVDIAR-LOC(sem);

TOTAL-LOC(Valor a Pagar):VALOR,CALCVTOT-LOC(sem);

fim;

apresentacao

SAIDA-VEICULO:

visao,

APRESENTA-SAIDA;

transacoes

SAIDA-VEIC(Saida de Veiculo corn Cliente);

ALT-SAIDA-VEIC(Correcao das informacoes sobre Saida de

Veiculo)

fim;

globais

cabecalho(Locacao de Veiculo),APRESENTA-CABEC;
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#Este Formulario serve para Registrar a Saida de um

Veiculo Locado#

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODVEI-LOC;

nodo CODCLI-LOC;

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo DATASAI-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo ODOMSAI-LOC;

nodo OPCSEG-LOC;

nodo DANOSPESS-LOC;

nodo DEVPREV-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo CAUCAO-LOC

fim;

fim;

DEVOLUCAO-VEICULO:

visa°,

APRESENTA-DEVOLUCAO;

transacoes

DEVOL-VEIC(Devolucao de Veiculo pelo Cliente e Cobranca);

ALT-DEVOL-VEIC(Correcao das Informacoes sobre Devolucao de

Veiculo)

fim;

globais

cabecalho(Devolucao de Veiculo),APRESENTA-CABEC;

*Este Formulario serve para Reaistrar a Devolucao de um

Veiculo e para a Cobranca do Valor do Lococao#

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODVEI-LOC;

nodo CODCLI-LOC;

flirt;

grupo , APRES-MOLDURA-LEIT;

nodo DATASAI-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo ODOMSAI-LOC;

nodo OPCSEG-LOC;
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nodo DANOSPESS-LOC;

nodo DEVPREV-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo CAUCAO-LOC

fim;

grupo, APRESENTA-MOLDURA;

nodo DEVOL-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo ODOMCHEG-LOC;

nodo LITRCOMB-LOC;

nodo VALCOMB-LOC;

nodo KMROD-LOC;

nodo VALKMROD-LOC;

nodo NDIAS-LOC;

nodo VALNDIAS-LOC;

nodo TOTAL-LOC;

nodo TOTLIQ-LOC

fim;

fim;

fim;

operacoes

<def-operacoes>

fim;

fim;

Um	 formulário pode ter diversas 	 apresentacOes.	 Coda

apresentacao representa uma etapa do preenchimento do formulario.

Para coda apresentacao podem ser associadas diferentes

regras de formatagao de forma que o preenchimento na etapa em

questao seja facilitada. A possibilidade de existir mais de

apresentagdo Para um mesmo formulario foi sugerida, tambem, em

ETST 82].

Para manipulacdo pelo sistema, coda apresentago tem um

identificador Unico. As atividades que podem sec realizadas pela

apresentacão sao definidas em <con j transacoes-apresent>.

<identificador> associa a transacao com atividades basicas a

nivel de funcOes do servidor de formularios. O <titulo> vincula a
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transagao a nivel de sistema com o nome ou expressdo pelo qual o

usuario identifica a transac,77io a nivel do ambiente do escritdrio.

0 <con j unto-a presentacoes-globais> define os conteUdos dos

cabegalhos (<a presentacao-cabecalhos>) e dos textos de ajuda a

nivel de formulArio (<a presentacao-textos›). A relagOo dos campos

que fazem parte da apresentacao corrente e feita em <conjunto-

a p resentacoes-nodos>.	 E'	 necessario relacionar 	 os	 campos

associados a	 cada a presentacdo pois 6 mais comum que apenas 	 um

subconjunto dos campos dos formularios sejam manipulados em cada

estagao de trabalho. 	 Os mecanismos de vis6es baseiam-se nessa

caracteristica. Apenas nos casos em que o formulario possua uma

Unica apresentagao todos os campos sao relacionados.

0 agrupamento de campos na apresentacao e uma caracteristica
do modelo proposto e obietiva permitir associar accies	 de

apresentacao a nivel de agrupamento de campos. 	 Esta necessidade

fica ilustrada no anexo 2 e o agrupamento 	 de campos para

apresentacao	 também	 foi	 uma preocupacao	 da	 metodologia

apresentada em	 [BAT 84].

Como visto na sintaxe, a <acao-apresentacao> pole ser

associada nos diversos niveis de definigao da apresentagao. 	 As

prioridades e sobreposic5es entre as diversas ace- es semanticas de

apresentacao alem dos valores assumidos por omissao sao estudados

com mais profundidade no capitulo 4 deste trabalho.

2.2_6 A Especificagao das Operagejes:

Em <conjunto-operacoes> sac) especificadas as diversas acOes

semanticas de o peracOes a nivel do formulario como um todo. Neste

contexto sao comurnente especificadas as rotinas de fechamento

intercampos do formulario.	 0 estudo completo dos diversos

aspectos de definicao e manipulagao de conteUdos de formularios

um dos obletos da dissertagao sobre servidor de arquivos pata

formulários.
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Neste capitulo, a mostrado como foi estruturado o dicionario

de dados do projeto de formularios eletrOnicos.

No contexto deste projeto,	 o dicionario de dados centraliza

todas as descricbes definidas no sistema. 'Panto as	 interfaces,	 de

definicao	 e de manipulagdo, como o servidor de formularios säo

pecas de software	 interpretativas, ou seja, são independentes de

qualquer	 particular conjunto	 de definicties de formularios.

Quando necessario, as descriebes sdo buscadas no dicionario	 de

dados (DD).

Em sistemas de gerenciamento	 de dados compilativos, a

descried°	 da base de dados 6 necessaria apenas no momento	 da

combilagdo das diversas pecas de software. ou seia, no prOprio

cddigo dos programas de aplicagdo ficam armazenadas 'codas 	 as

caracteristicas e restrigOes a respeito da estrutura de dados.

Nos sistemas interpretativos a descried° da base de dados 6

um componente atuante em todas as fases. Desde a definigdo ate a

manipulagdo dependem dessa descried°. No DD esta atuagdo 6

consubstanciacla na definigdo de aces nos diversos nivels 	 de

especificacdo do formulario: a nivel de tipo de dados. a nivel	 de

campo, a nivel de grupo de campos, a nivel de apresentagees, a

nivel de formulario e a nivel de gru po de formularios.

Dessa forma,	 o DD 6 um element° ativo na operagdo do sistema

como um todo_ As primit.ivas	 (ou	 as rotinas	 utilizando	 as

primitivas)	 devem	 poder consult,-lo para verificacOes	 de

integridade,	 mecanismos de aluda, gerencia de comunicagdo com o

usuario (origem dos dados apresentados nos menus) , 	 etc.

Este	 dicionario tem por obietivo principal guardar a

definiedo	 dos formularios, ou sela, a definigdo completa 	 da

estrutura	 dos	 formularios,	 as	 definigdes	 das	 diversas
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apresentacOes dos formularios e a definicdo das 	 operagOes

pertinentes a cada formulArio. Enfim, o que 6 representado no DD

sdo os obietos formularios.

Ps diversas pecas de software do proieto interagem com o

diciondrio de dados. Na fase at.ual do projeto, foi implementado

um reconhecedor para sintaxe de linguagens escritas em BNF que, a

partir dessa definicAo, analisa sintaticamente a especificagdo de

formulArios e produz chamadas as p rimitivas do dicionario para

inclusdo das especificacOes.

3.1 EaILLILunz	 LiadE,2m:

Foram es pecificadas dezessete entidades para manter as

informacOes do dicionario de dados:

DDVAR,

FORMS,

CAMPUS,

APRESENT,

TRANSAS,

NODOS,

TIPOS,

ROTSIS,

ROTFORMS,

ROTCAMPS,

ROTTIPOS,

APRAPRES,

-- APRNODOS,

APRTIPOS,

OPERS,

ESTACOES e

TABMENS.

A ficura 5 mostra o relacionamento entre as diversas

entidades_
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Na	 implementacdo,	 todos os relacionamentos do tino "1 para

n" foram implementados	 inserindo a chive da estrutura do lado "1"

do relacionamento na estrutura do lado "n" 	 do relacionamento.

# -------- 4	 +---------+	 +-- 	 +
It DDVAR  #	 1 ROTSIS	 TRANSAS	 IESTACOES1
4 „. „______	 4 \	 + 	 	 +	 + 	 +	 + 	 +

	

\ n	 n	 n

	

/\	 /\	 /\

	

\/	 W	 \/
\1 	 ;	 m	 1	 1

+ 	 +	 \ +-	 +	 + 	 +
IROTFORMS1_____/\___I FORMS	 1____/\__	 IAPRESENT1___/\____:APRAPRES:
+--- 	 + n \/	 1	 + 	 -+ 1	 \/ n 4 	  H 1 \/ 1	 1---------+

:	 1	 1	 1
/\	 /\
\/	 W

1	 n	 :	 n
+ 	 -+	 +	 +	 I- 	 +	 + 	 +
1ROTCAMPSI____/\____I CAMTOS 	 1___/\___;	 NODOS	 1____/\_. _1APRNODOS;
+--------+ n \/	 1	 + 	 + 1	 \/ n	 f---	 -+ 1 \/ 1	 + 	 +

n
/\
\/

:	 1
	  -+

TIPOS	 OPERS	 1	 1TABMENS	 1
	 + n \/ 1 + 	 	 \/ n

1
/\

1	 n
	 +
1APRTIPOS:

Fiaura 5 Modelo Entidade-Relacionamento do DD.

3.1.1 Entidade DDVAR:

A	 entidade	 DDVAR	 destina-se	 a cataiogar as variavels

definidas sobre tipos formularios. Serve como estrutura base para

acesso das descriebes contidas no DD.

A partir de uma variavel formulario,	 facilmente 6 construida

a descried° completa do	 tipo.

0	 formato PASCAL para representar uma entrada na entidade
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DDVAR 6 mostrado abaixo.

TYPE

TIPODDVAR

RECORD

VARIAVEL	 :	 STRING[20];

IDENTFORMS	 :	 STRING[20j;

END;

Exemplo:

VARIAVEL = LOCALIZA1

IDENTFORMS = FORM1

3.1.2 Entidade FORMS:

A entidade FORMS destina--se a cataloaar os formuldrios

definidos no sistema.

As informacdes armazenadas na estrutura sac, um identificador

de formuldrio para servir como elemento de vinculagdo entre as

diversas estruturas e um titulo que é a forma como o formulario

visto (ou chamado) dentro do ambiente do escritdrio.

0 format PASCAL para representar uma entrada da entidade

FORMS a mostrado abaixo.

TYPE

TIPOFORMS =

RECORD

IDENTIFICADOR	 :	 STR1NG(20);

TITULO	 STRING(8());

END;
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Exemplo:

IDENTIFICADOR = FORMI

TITULO	 Cadastramento de Clientes: Pessoas Fisicas

3. .3 Entidade CAMPOS:

A entidade CAMPOS mantem a descric -ão dos atributos de um

formuldrio. g compost° do	 identificador do campo, do titulo, do

tipo de dados, do identificador do formuiario a que pertence e se

6 chave deste. Alem disco, 	 contem coordenadas para localizagão do

campo no registro de armazenamento de instancias do formulario.

0 formato PASCAL para representar uma entrada na entidade

CAMPOS e mostrada a seguir.

TYPE

TIPOCAMPOS =

RECORD

IDENTFORMSCAMPOS	 : STRING[201;

IDENTIFICADOR	 : STRING[20j;

TITULO	 : STRING[80];

IDENTTIPOCAMPO	 : STRINGr20);

CHAVE	 : BOOLEAN;

POSINIC	 : INTEGER;

NROPOS	 : INTEGER;

FORMAT()	 : CHAR;

END;

Exemplo:

IDENTFORMSCAMPOS = FORMI

IDENTIFICADOR	 CODIGO-CLP

TITULO	 CodiQo

IDENTTIPOCAMP0	 Integer

CHAVE = true

.44,4,444441040.
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POSINIC = 1

NROPOS = 5

FORMATE) = E

3.1.4 Entidade APRESENT:

A entidade APRESENT contem uma entrada para as apresentacties

de cada formulario. 5' composta pelo identificador do formulario

a que pertence, do identificador para a a presentagäo e do nome da

agao de apresentagao associada, caso presente.

0 formato PASCAL abaixo representa uma entrada na entidade

APRESENT.

TYPE

TIPOAPRESENT =

RECORD

IDENTFORMSAPRESENT	 :	 STRING[20];

NOMEAPRESENT	 :	 STRING(20];

NOMEACAOAPRESENT
	

STRING(20];

END;

Exemplo:

IDENTFORMSAPRESENT = FORM

NOMEAPRESENT = SAIDA-VEICULO

NuMEACAOAPRESENT = APRESENTA-SAIDA

3.1.5 Entidade TRANSAS:

A entidade TRANSAS cataloga as transagdes que podem ser

executadas a nivel de cada apresentagao. As transagOes sdo

identificadas por urn nome significativo (ou um pequeno nUmero de

palavras), representando a agao executada. Por exemplo, no

formulario de locagao de automOvels, existe a transacao "saida de

vefculo" e esta sera mapeada em primitivas do servidor de
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formularios.

Ela contem o identificador da apresentagao a qual pertence,

do identificador da transagao para manipulacao pelo	 sistema,	 do

titulo da transacäo para manipulacao pelo usuario e do cddigo da

primitiva do servidor de formularios correspondents a transagao.

Um aspecto importante a realcar a respeito das transacOes

associadas	 as	 apresentagOes e que uma	 transagão	 chamada

preenchimento,	 presente nas dual apresentacdes de um mesmo

formulario,	 pode significar execucaes de primitivas diferentes,

no	 contexto	 do servidor de formularios.	 No	 exemplo	 da

autolocadora, no FORM4, as transacOes de saida de veiculo e 	 de

devolucao	 de	 veiculo podem ser vistas	 como	 sendo	 dois

preenchimentos quando, para efeitos do servidor, 	 sao uma inclusao

e uma alteracao.

0 formato PASCAL abaixo represenra uma entrada na entidade

TRANSAS:

TYPE TIPOTRANSAS =

HvcoRD

NOMEADRESENT : STRING[20);

NOMETRANSACAO : STRING[20];

TITTRANSACAO : STRING(80);

PRIMITIVAGBD : STRING(03];

END;

Exemplos:

NOMEAPRESENT = SAIDA-VEICULO

NOMETRANSACAO = SAIDA-VEIC

TITTRANSACAO = Saida de Veiculo com Cliente

PRIMITIVAGBD = inc

NOMEAPRESENT = DEVOLUCAO-VEICULO

NOMETRANSACAO = DEVOL-VEIC

TITTRANSACAO

	

	 Devolucao de Veiculo pelo Cliente e

Cohranca

PRIMITIVAGBD = alt
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3.1.6 Entidade NODOS:

A	 entidade NODOS contem as 	 a presentacOes globais dos

formulArlos,	 os textos para os	 mecanismos de help e	 as

caracteristicas de formataco dos campos de um determinado

formulario.

E' composto do identificador do formulario de que faz parte,

do identificador da apresentaga"o a que pertence; caso represente

urn nodo contem, tambem, o identificador do campo ao qual estA

associado e o identificador da agao de apresentagao associada.

0 registro de nodos tem sua descrigao varidvel dependente do

tipo de nodo.	 Se fo um cabegalho, seu conteUdo; se for um texto

pars os mecanismos de ajuda, seu conteddo e a identificagao 	 do

nivel a que esta vinculado: nivel de apresentagdo, nivel de grupo

de campos, nivel de campo ou nivel 	 de tipo; se for um nodo, o

posicionamento do campo no piano de apresentagdo (como usado	 em

[PEE 85]	 e. tambem, sugerido em [RIC 81]), e o dimensionamento do

campo, largura, aitura e profundidade, de acordo com a proposta

do proieto COBATEF [PEE 85] na caracterizagdo dos elementos pars

formatagdo automatica de textos. Se o registro representar 	 um

grupo de nodos, o nome do nodo 6 gerado pelo sistema pois a nivel

de definigao do formulario nao é especificado um identificador

pars cads grupo de campos.

0 format() PASCAL abaixo represente uma entrada na entidade

NODOS.

TYPE

TIPOREGNODOS = (GLOBAL,TEXTO,GRUPO,NODO);

TIPOELEMASSOC = (TXAPRESENT,TXGRUPO,TXNODO,TXTIP0);

TIPOUSO = (ES,SAIDA);

TYPE

TIPONODOS =

RECORD

IDENTFORMSNODO	 : STRING[20];



50

NOMEAPRESENTNODO	 : STRING[201;

NOMENODO	 : STRING[20];

NOMEGRUPONODO	 : STRING[20];

NOMEACAOAPRESENT	 : STRING1201;

CASE T1POREGNODO	 : TIPOREGNODOS OF

GLOBAL: ( GLOBALNODO : STRING[80]);

TEXTO : ( ELEMASSOC : TIPOELEMASSOC;

TEXTONODO : STRING[80]);

GRUPO : ( USOGRUPO : TIPOUSO);

NODE) : ( USONODO : TIPOUSO;

POSHORIZ : INTEGER;

POSVERT : INTEGER;

LARGURA : INTEGER;

ALTURA : INTEGER;

PROFUNDIDADE : INTEGER);

END;

Exemplos:

IDENTFORMSNODO = FORM4

NOMEAPRESENTNODO = SAIDA-VEICULO

NOMENODO = --

NOMEGRUPONODO = --

NOMEACAOAPRESENT = APRESENTA-CABEC

TIPOREGNODO - GLOBAL

GLOBALNODO	 Locacao de Veiculo

IDENTFORMSNODO = FORM4

NOMEAPRESENTNODO = SNIDA-VEICULO

NOMENODO = --

NOMEGRUPONODO = --

NOMEACAOAPRESENT = --

TIPOREGNODO = TEXTO

ELEMASSOC = TXAPRESENT

TEXTONODO = Este Formulario serve pars Registrar a

Saida de um Veiculo Locado
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IDENTFORMSNODO = FORM

NOMEAPRESENTNODO = SAIDA-VEICULO

NOMENODO = FORM4g2

NOMEGRUPONODO = --

NOMEACAOAPRESENT = APRESENT-MOLDURA

TIPOREGNODO	 GRUPO

USOGRUPO = ES

IDENTFORMSNODO = FORM

NOMEAPRESENTNODO = SAIDA-VEICULO

NOMENODO = DATASAI--LOC

NOMEGRUPONODO	 FORM4g2

NOMEACAOAPRESENT	 APRESENTA-TEMPO

TIPOREGNODO = NODO

USONODO = ES

POSHORIZ = 00008

POSVERT = 00006

LARGURA = 00019

ALTURA = 00001

PROFUNDIDADE = 00001

3.1.7 Entidade TIPOS:

A entidade TIPOS armazena as definicOes dos tipos de dados

usados nos diversos formularios. Ela 6 implementada em dual

estruturas: TIPOS e TIPOS2.	 A estrutura TIPOS possue uma entrada

para dada tipo de dado e a estrutura TIPOS2 6 uma area para

colocar a complementacao de alguns tipos de dados cuja entrada na

entidade d ou muito longa ou de tamanho imprevisivel, tais como

RECORD, ARRAY, enumeragOes, etc.

E' armazenado o identificador de tipo e, conforme o tipo

derivador, informagOes pertinentes a definicao do tipo. Alem
disso, 6 possivel associar uma acao semantica de apresentagao a

nivel de tipo de dados para que fique uniformizada a formatacdo

para o reterido tipo.
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0 format() PASCAL Para representar uma entrada nas estruturas

TIPOS e TIPOS2 e mostrado a seguir.

TYPE

TIPOREGTIPOS = 1..8;

TYPE

TIPOTIPOS =

RECORD

NOMETIPO	 : STRING[20];

CONTADOR	 : INTEGER;

NOMEACAOAPRESENT	 :	 STRING[20];

CASE TIPOTIPO	 :	 TIPOREGTIPOS OF

LIMINFTIP01 : INTEGER; INTEIRO

LIMSUPTIP01 : INTEGER);

LIMINFTIPO2 : REAL; f REAL	 i

LIMSUPTIPO2 : REAL);

3:	 ( )	 ; { CHAR	 )

4:( NROPOSTIPO4 : INTEGER); STRING

5:	 ( ); f ESCALAR

6:( LIMINETIP06 : REAL; f INTERVAL°	 )

LIMSUPTIP06 : REAL);

( )	 ; ARRANJO

( )	 ; f REGISTRO

END;

TYPE

TIPOTIPOS2 =

RECORD

NOMETIP02	 :	 STRING[20];

TEXTOT1PO	 :	 STRING[80];

CASE TIPOTIP02:TIPOREGTIPOS OF

1	 (	 ) ;	 2 : (	 ) ;	 3 :	 (	 ) ;	 4	 (	 ) ;

5:( ELEMESCALAR

6	 ( ) ;

( NOMETIPODIM

: STRING(20]);	 f ESCALAR

: STRING(20);	 t ARRANJO 1

NOMEELEMARRANjO	 : STRiNG(2011);

( NOMEELEMREG	 : STRING[201):	 REGISTRO

END;
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Exemplos:

NOMETIPO = inteiro

NOMEACAOAPRESENT =

TIPOTIPO = 1

LIMINFTIPO1 = --32767

LIMSUPTIP01 = 32767

NOMETIPO = CEP

NOMEACAOAPRESENT = --

TIPOTIPO = 6

LIMINFTIP06 = 01000

LIMSUPTIP06 = 99999

NOMETIPO = NOME

NOMEACAOAPRESENT = --

TIPOTIPO = 4

NROPOSTIPO4 = 40

NOMETIPO = VALOR

NOMEACAOAPRESENT = APRESENTA-VALOR

TIPOTIPO = 2

LIMINFTIP02 = -9.999.999.999,99

LIMSUPTIPO2 = 9.999.999_999,99

NOMETIPO = UF

TIPOTIPO = 5

NOMETIP02 =.UF

TIPOTIP02 = 5

ELEMESCALAR = AC

NOMETIP02 = uF

TIPOTIP02 = 5

ELEMESCALAR = AL

NOMETIP02 = UF

TIPOTIP02 = 5

ELEMESCALAR = SP
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3.1.8 Rotinas de Manipulagdo de Formuldrios:

A	 entidade ROTSIS cataloga rotinas que manipulam diversos

formularios: instancias ou tipos. Atraves da interface, o usuario

seleciona quais rotinas estdo disponfveis para um determinado

formulario e vice-versa. Existem tres contextos para execugdo de

rotinas	 interformularios: na	 primeira abertura de sessdo no

sistema	 (ativagdo do servidor), sempre que uma determinada

condicdo se verifique e por decisdo do usuario. E' importante

realgar	 que o preenchimento de um formulario cujas informagOes

sdo resultado da consolidagdo de dados presentee em outros

formuldrios e possivel justamente pela existencia destas rotinas
interformularios.

0	 formato PASCAL abaixo representa uma entrada na entidade

ROTSIS.

TYPE

TIPOROTSIS =

RECORD

NOMEROTSIS	 : STRING[20];

TITROTSIS	 : STRING[80];

END;

Exemplo:

NOMEROTSIS = CRIA-C-CHEQUES

TITROTSIS = C'onsolida e Gera Contra-Cheques

A entidade ROTFORMS cataloga as rotinas que executam algum

processamento a nivel de formulario. A associagdo de rotinas ao

tipo formulario acresce semantica ao formulario como um todo.

Neste contexto insere-se os	 procedimentos para	 consistencia

cruzada	 entre os conteUdos	 dos diversos campos (rotina de

fechamento) e o controle da vinculagdo lOgica da atualizagdo de

vdrios	 campos calculados.	 Explicando melhor:	 se ha	 uma

modificagdo de informagOes internas para a instancia corrente,
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tal como, nUmero de dependentes, os campos de impost() retido na

fonte e salario 3A:quido devem ser recalculados; uma das formal de

efetivar o recalculo é ter uma rotina (por exemplo RECALCIMPELIQ)

que	 vai	 ativar para execucäo as respectivas rotinas 	 de

atuaiizacc-do dos campos.

A definicao de rotinas pars calculo do valor de um campo

manipulam, somente, campos ado, calculados. Caso uma rotina de

calculo pudesse utilizar um campo calculado por outra rotina, a

responsabilidade de evitar que uma dependesse do resultado da

outra ficaria com o analista de formularios.

A estrutura contem o identificador do formuLdrio ao qual

estd associado, o identificador da rotina no contexto do sistema

e a especificacao de em qual transagào ela deve ser executada.

0 formato PASCAL abaixo representa uma entrada na entidade

ROTFORMS.

TYPE

TIPOROTFORMS

RECORD

IDENTFORMSROTFORMS	 STRING(201,

NOMEROTFORMS	 :	 STRING[20];

TIPOTRANSACAO	 :	 STRING[03];

END;

Exemplo:

IDENTFORMSROTFORMS = FORM3

NOMEROTFORMS = VERIFICA-COR

TIPOTRANSACAO = inc

A entidade ROTCAMPS cataloqa as rotinas que agem sobre um

campo. 0 recurs() de associar uma agâo a um campo torna mais

inteligivel a definicao do obieto formulario na medida em que

analista de formuldrios rem condicOes de localizar no campo

procedimento a ser executado. Isto vem de encontro corn as novas
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tendencias em modelo de dados e objetos pois se a acdo age

somente sobre um campo, nada mais natural que estar associada

diretamente ao campo.

Portant°, a associagdo de rotinas a nivel de campo 6 uma das

formas de acrescer semantica a uma determinada informagdo. Este

acrescimo pode ser feito para calla	 tipo de transacao: para

inicializacao, valores constantes. Por exemplo, o campo salario

que armazena o salario base do empregado pode ter, como valor

inicial, o salario minimo. 	 De forma semelhante, podem ser

associadas rotinas para as outras o peracdes, tais como, inclusdo,

alteracao, exclusào e consulta.

0 format() PASCAL abaixo represent.a uma entrada na entidade

ROTCAMPS.

TYPE

TIPOROTCAMPS =

RECORD

IDENTFORMSROTCAMPS	 :	 STRING[20);

IDENTCAMPOROTCAMPS	 STRING[20];

NOMEROTCAMPS	 :	 STRING(20);

TIPOTRANSACAO	 :	 STRING[03];

END;

Exemplo:

IDENTFORMSROTCAMPS	 FORMI

1DENTCAMPOROTCAMPS = CODIGO-CLP

NOMEROTCAMPS = GERACODIGO

TIPOTRANSACAO = sem

A entidade ROTTIPOS cataloga as rotinas associadas a tipo

de dados, ou seja, as diversas restricOes de integridade que o

tipo de dados deve satisfazer ou regras de geracao de valores a

ser utilizada. Neste contexto, 	 a semantica associada caracteriza-

se por ser independent.e da transagào sendo efetuada e do

formulario sendo manipulado. Com isso, a garantida a integridade

,u#1,4414.400.
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da	 informagdo	 que se encontra	 armazenada	 em	 diferentes

formularios: os	 campos sdo diferentes para cada formulario mas

sdo definidos sobre o mesmo tipo de dados.

0 formato PASCAL que representa ums entrada na entidade

ROTTIPOS 6 mostrada abaixo.

TYPE

TIPOROTTIPOS =

RECORD

IDENTTIPOROTTIPOS	 : STRING[20];

NOMEROTTIPOS	 : STRING[20];

END;

Exemplo:

IDENTTIPOROTTIPOS = CEP

NOMEROTTIPOS = VERIFICA-CEP

3.1.9 Acdes de Apresentacdo de Formularios:

A entidade	 APRAPRES cataloga as acmes de	 apresentacAo a

nivel de formulario, ou seia, as formotacOes a serem executadas

sobre todo o formulario.

0 format() PASCAL que representa uma entrada no entidade

APRAPRES a mostrada abaixo.

TYPE

TIPOAPRAPRES =

RECORD

NOMEACAOAPRES	 :	 STRINCl20];

TITROTACAOAPRES	 :	 STRiNG[201;

END;
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Exemplo:

NOMEACAOAPRES	 APRESENTA-CADASTRAM

TITROTACAOAPRES = B:APRESCAD.COM

A entidade APRNODOS cataloga as awes de apresentacao a

nivel de nodos, ou seja, a nivel	 de cabecalhos, de textos, de

grupos de campos e de campos de uma apresentacao.

0 formato PASCAL abaixo representa uma entrada na entidade

APRNODOS:

TYPE

TIPOAPRNODOS =

RECORD

NOMEACAONODO	 : STRING(20);

TITROTACAONODO	 : STR1NG[20];

END;

Exemplo:

NOMEACAONODO = APRESENTA-CPF

TITROTACAONODO = B:APRESCPF.COM

A entidade APRTIPOS cataloaa as awes de apresentacdo a

nivel de tipo de dados.	 Esta associacio traz ao modelo de dados

uma caracteristica extremamente vantajosa em sua construcao. 0

analista de formularios tem condicbes de especificar que um

determninado tipo (ou tipos) de dados possua um mesmo conjunto de

regras de formatagao independente do formulario a que pertencam.

Para valores monetarios,	 exemplo tinico, pode ser especificado

que a formatagao desejada seja com ponto entre milhares, virgula

decimal, duas casas decimals, dez digitos para a parte intelra,

cifrdo flutuante sobre	 os zeros nao sianificativos e sinal a
esquerda do campo. Independente dos formularios a que pertencam,

a apresentagao de valores monetarios sempre obedecerA esse

padrao.
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0 format() PASCAL abaixo ilustra uma entrada na estrutura

APRTIPOS.

TYPE

TIPOAPETIPOS

RECORD

NOMEACAOTIPO	 = STRING(20];

TITROTACAOTIPO = STRING[201;

END;

Exemplo:

NOMIACAOTIPO = APRESENTA-VALOR

TITROTACAOTIPO = B:APRESVAL.COM

3.1.10 Entidade OPERS:

A entidade	 OPERS cataloga as operacties prOprias de cada

tipo. Estes operadores tem singular importancia na medida em que

para o tipo definido devem ser usados operadores prdprios Para

manipulagao. Por exemplo, na definigdo de um tipo de dados

latitude,	 a soma de latitudes	 nao pole ser executada pelo

operador	 soma	 normal para inteiros pois	 o	 sistema	 de

representacao de	 latitudes nao 6 o decimal e sim o	 sexagesimal.

Portanto,	 para ser possivel efetuar a soma de duas 	 latitudes 6

necessario definir uma funcao especffica.

A definigao de operadores de tipos derivados 6 feita 	 no

contexto da IDE (interface de definicao de formularios), de forma

conversacional. A programagdo dessa fungao fica 	 a cargo	 do

analista de formularios, se ja nä° estiver pronta	 no coniunto

inicial de tipos do sistema. 0 Di) mantem o catalog° das diversas

operacties e a associacao delas com os tipos de dados.

0 formato PASCAL que representa uma entrada 	 na entidade

OPERS e mostrada abaixo.

nfa	 n	 h	 4 ,11,64,4411101444044•0014•441.1144.14 .11
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TYPE

TIPOOPERS =

RECORD

IDENTTIPOOPERS : STRING[20];

SIMBOLOOPERS	 : STRING[3];

NOMEROTINAOPERS : STRING[20];

END;

Exemplo:

IDENTTIPOOPERS = LATITUDE

SIMBOLOOPERS =

NOMEROTINAOPERS = SOMALATITUDES

3.1.11 Entidade ESTACOES:

A entidade ESTACOES contdm a definigao da estagao de

trabalho do usuario para o sistema. Contem o modelo da estagao, o

nome com o qual 6 referenciado dentro do sistema e o nome do

"driver" para efetivagao da restituigao, ou seta, para cada tipo

de equipamento havera um programa especializado em converter as

esDecificagOes de formatagao nos comandos de controle que as

implementam no equipamento.

0 format() PASCAL abaixo representa uma entrada na entidade

ESTACOES.

TYPE TIPOESTACOES =

RECORD

NOMEESTACAO	 : STRING[20];

MODELOESTACAO : STRING[201;

NOMEDRIVER	 : STRING(201;

DIMHORIZ	 : INTEGER;

DIMVERT	 : INTEGER;

END;

44,40014,.'



3.1.12 Entidade TABMENS:

A entidade TABMENS serve para manter as mensa g ens de erro

que as diversas rotinas, a interface de manipulagdo e o servidor

de arquivos, emitem em caso de deteccio de erro.

0 formato PASCAL abaixo representa uma entrada na entidade

TABMENS.

TYPE

TIPOTABMENS =

RECORD

CODMENS	 : INTEGER;

MENSAGEM	 : STRING[80];

END;

Exemplo:

CODMENS = 27

MENSAGEM	 Digit° de Controle invalido no CPF

3-2	 da Aaaaaa, a

Para acesso e atualizacao das estruturas do diciondrio de

dados existem primitivas que obedecem an seguinte padräo de

construgdo:

para inclusão:

DDINCL(Kparametro>r<estado>)

para exclusäo:

DDEXCL(<identif form	 estado>);

para consulta:

DDCoNS(<forma-acesso>,<.parametro>,<estado>);

61

onde:
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<estado> a uma varlavel inteira que serve Para retornar se a

operagao foi executada corretamente e, em caso contrario, qual o

erro acontecido;

<identif-form> 2 uma variavel string contendo o nome do

formulario a ser excluldo;

<forma-acesso> a uma variavel inteira que define como deve

ser buscado o registro da entidade;

<parametro> é um record de PASCAL que contem a descricdo dos

registros das diversas entidades do dicionario de dados e 6

apresentado a seguir.

TYPE

TIPOREGPARAMETRO = (DDVAR,FORMS,CAMPOS,APRESENT,

TRANSAS,NODOS,TIPOS,TIPOS2,ROTSIS,

ROTFORMS,ROTCAMPS,ROTTIPOS,APRAPRES,

APRNODOS,APRTIPOS,OPERS,ESTACOES,

TABMENS);

TYPE

PARAMETROPRIMIT1VA =

RECORD

CASE TIPOREG :	 TIPOREGPARAMETRO OF

DDVAR :( REGDDVAP T1PODDVAR )	 ;

FORMS :( REGFORMS : TIPOFORMS )	 ;

CAMPOS :( REGCAMPOS : TIPOCAMPOS );

AP.RESENT :( REGAPRESENT : TIPOAPRESENT );

TRANSAS :( PEGTRANSAS : TIPOTHANSAS );

NODOS :( REGNODOS : TIPONODOS )	 ;

TIPOS :( REGTIPOS : TIPOTIPOS );

TIPOS2 :( REGTIPOS2 : TIPOTIPOS2 );

ROTSIS :( REGROTSIS TIPOROTSIS );

ROTFORMS :( REGROTFORMS : TIPOROTFORMS );

ROTCAMPS :( REGROTCAMPS : T1POROTCAMPS );

ROTTIPOS :( REGROTTIPOS : TIPOROTT1POS );

I- ii 0 II
Eu
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APRAPRES :( REGAPRAPRES : TIPOAPRAPRES );

APRNODOS :( REGAPRNODOS : TIPOAPRNODOS );

APRTIPOS :( REGAPRTIPOS : TIPOAPRTIPOS );

OPERS :( REGOPERS : TIPOOPERS );

ESTACOES :( REGESTACOES : TIPOESTACOES );

'I'ABMENS :( REGTABMENS : TIPOTABMENS );

END;

A primitiva de inclusao serve para incluir uma entrada na

entidade selecionada.	 Os programas que fizerem use	 desta

primitiva devem obedecer as descricOes de registros de cada, ou

seia, uma definigao de tipo podera gerar uma serie de chamadas na

primitiva de inclusao: a definigao de um tipo enumeragdo faz com

que fique na entidade TIPOS o identificador do tipo e, na

estrutura TIPOS2, uma entrada para cada element() da enumeragao.

A primitiva de exclusao exclui o formulario e todas as

definigOes associadas univocamente. Portanto, a chamada	 desta

primitiva farce com que tambem seiam exclufdas as entradas em

CAMPOS, em APRESENT, em ROTFORMS e em NODOS. Nao serao exclufdas

as entradas em TIPOS e as entidades vinculadas.

A primitiva de consulta permite acessar ocorrencias nas

diversas estruturas. A <forma-acesso> define como sera buscado o

registro: se valer 1, significa que deve ser buscado o registro

que tenha os campos que vieram preenchidos no <parametro> iguais

aos do registro; se valer 2, deve ser buscado o primeiro registro

a seguir na sequencia daquele que possui os mesmos valores nos

campos que vieram preenchidos.

As entidades ROTSIS, ROTFORMS, ROTCAMPS, ROTT1POS e OPERS

dizem respeito a dissertagao sobre o servidor de formularios,

assim como a definigdo do posicionamento do dado no registro do

formulario na estrutura CAMPOS. Foram tratados nesta dissertagao

para apresentar uma visao de coniunto do dicionario de dados.

i n Y .4111, ;,0444114ii



64

4 EENAMI1QL:621-1EaNaHLVI:

A	 especificacâo des formas de associar semantica 	 de

apresentagdo no objeto formulario e disponibiliza-las a nivel 	 de

interface de manipulaca'o e o principal °b riefl y° dest.e trabalho.

Nos sistemas atuais de bancos de dados (orientados a

registros), a semantica do realidade estA incluida nos programas

de aplicacdo,	 quer quanto a conteUdo dos campos, quer quanto a

apresentag5o. Isto e devido a° modelo de dados quo os SGP,Ds

atuais se baseiam. Normalmente, os tipos de dados disponiveis sào

inteiros, reais e cadeias de caracteres. Em alouns casos sao

disponibillzados mecanismos para verificagdo de conteudos 	 de

campos e fechamento de valores entre campos. A complementagao dos

mecanismos, necessdria para master a fidelidade na representagao

da realidade pelo modelo, 6 suprida pelos aplicativos.

0 termo semantica tem um sentido muito amplo quando usado

isoladamente.	 A conotacao de semantica que e usada nesta
dissertacao 6 a da associagao ao objeto formulario da parcela	 de

conhecimento presence no escritbrio. 	 Como consequencia,

obietivo proposto 6 que o modelo de dados para formulario reflita

da forma mais	 fiel oossivel a realidade do escritbrio e, para

Canto, fol proposto um modelo de dados orientado a obieto com
mecanismos para integrar ao modelo uma parcela do realidade a ser

representada.

0 modelo	 de formulario d compost° por quatro niveis 	 de

semantica: estrutura, apresentagao, acOes e atividades. Para o

contexto da formatagao 6 relevante a estrutura do formulario e a

apresentagao. Isto 6 uma consequencia de vela serem definidos os

atributos do formuldrio que sera() mani pulados polo gerenciador de

apresentacao para os diversos "layouts" do formulario e	 as

diretivas de apresentacio necessaries.

Cada "layout" corresponde a uma visao que, normaimente,

estA associada a uma etapa do percurso do formulario dentro do
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escritOrio. Por exemplo, 	 a atividade de locar um veiculo em uma

autolocadora pode ser dividida em duas etapas:

locagao de veiculo (saida do carro) e

devolugao	 do veiculo	 (retorno do carro

cobranca da	 locacao).

0 formulario 6 um sa, associado a at.ividade de locar 	 um

veiculo. As visOes sac):	 locagào e devoluco. As tiguras 6 e 7

ilustram estas visdes.	 As dug s	 apresentacoes,	 se	 fossem

realizadas em papel, estariam su perpostas e seriam	 preenchidas

corn carbono entre elas. 	 A primeira via seria o documento de saida

do veiculo e serviria ao 	 locatario,	 para efeitos legais, 	 como o

comprovante de locagao.	 A segunda via, seria o controle	 do

locadora para velculos que estao locados e o documento para

cobranca do locagao.	 Na devolugao do veiculo,	 a locadora

preencheria os dados referentes a devolugao, efetuaria a cobranga

e passaria recibo do valor pago na via do locatario.

4.1 A iMara.aanLada f.amo_ 1:,:lemanLic;.a

Nos sistemas convencionais, 	 a forma de impressao	 do

formulario reveste-se de grande importancia Pols obietiva o facil

entendimento e rapidez no preenchimento. Seu "layout" 6 definido

a partir dos dados a serem manipulados e e orientado por uma

serie de regras adotadas pelas organizagOes junto 	 com	 regras

esteticas que levam a uma aparencia agradavel e que propiciam uma

utilizacao facilitada.

A elaboracao desse "layout" e dividida em duos partes: a

formatagao interna ao campo e a formatacao do formulario. A

formatacao do campo depende do tipo de informagdo que o mesmo

deve representar. Os campos inteiros possuem, normalmente, a

indlcagao do nUmero de posigOes: os reais, alem do nUmero 	 de

posicOes, possuem a indicagao da posigao da virgula decimal; 	 os

campos alfanumericos, a	 indicagao do nUmero de posicaes.
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Exceto	 no case de cddigos com nOmero fixo de 	 posicOes,	 os

campos numericos sao sistematicamente preenchidos com alinhamento

pela direita. Os campos alfanumericos nâo possuem um padrä. 0 fixo

sobre o alinhamento dos valores. Os valores podem estar alinhados

pela esquerda, direita ou centralizado no espaco disponivel. Alem

disso, campos	 de major	 importancia podem ter cores 	 diferentes,

serem hachurados ou serem de proporcOes maiores aos restantes.

A nivel	 de	 formulärio, as consideragOes quanta a	 formatac'ao,

em uma folha de papel, 	 sac ma's abrangentes.	 Associado a cada

campo esta um titulo que, em uma palavra ou em uma empressao,

indica	 o	 tipo	 de	 informagao	 usada	 para	 preenche-lo.

Eventualmente,	 se o campo	 6 codificado, o significado 	 da

codificacao	 6	 indicado	 (ou ao lado do campo ou no rodape	 do

formulario).

De acordo com sua vinculagäo lOgica, as campos säo dispostos

no	 piano de	 apresentagdo	 (folha	 de papel).	 Para realgar

prioridades,	 indicar	 obrigatoriedade	 e	 vinculagOes	 no

preenchimento,	 sao usados mecanismos coma 	 cores, molduras,

diferentes tamanhos, disposigdes especiais no piano, 	 etc.

Estas	 caracteristicas	 nào podem ser	 dissociadas	 do

formulário.	 Como mostrado na figura 8, a falta de tormatagLa

torna impraticavel o manuseio dos formularios. Na figura (8-a), o

formulario	 6	 vista cam toda sua riqueza	 de	 informagOes

proporcionadas pelos mecanismos de representagäo. Na figura	 (8-

b), 6 mostrado o armazenamento dos campos em um arquivo, ou seja,

o formularia e a imagem da forma de armazenamento dos campos	 no
banco de dados.

Outro aspecto importante e realgado na figura 9 onde em 	 (9-

6 represeritado um conjunto de campos com um "layout" e em (9-

6 representado o mesmo conjunto de campos com um "layout" bem

divers°. A disposigao dos campos no banco de dados e	 igual pois

possuem a mesma ordenagao, os tamanhos e as tipos dos campos sáo

equivalentes.
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Portanto,	 elaborando a mesma representacäo da figura 8 para

(9-a) e (9-b)	 6 obtido o mesmo resultado. A diferenca esta

justamente	 na forma de apresentar os campos a quern vai manipula-

10s.

Estes exemplos demonstram que os campos de um formulario não

podem ser dissociados dos mecanismos de apresentagao definidos.

Diferentes	 definicEies	 de apresentagLo podem 	 implicar	 em

interpretacOes e formas de preenchlmento completamente diversas.

Na figura	 (9-b) , 	 o terceiro campo esta	 titulado corn

"Filiacao	 - Pai" enquanto que na figura (9-a), 	 o	 campo

correspondente esta titulado corn "Razao Social". Em 	 (9--b), e mais
natural preencher o campo corn o nome de uma pessoa, 	 possivelmente

corn o do pai de um funcionario de alguma empresa. 	 Em	 (9-a), 6

mais natural preencher	 o campo corn o nome de	 uma empresa,

provavelmente uma prestadora de servigos ou cliente.

0 nUmero	 de posigaes do campo 6 o mesmo: 40 caracteres.

E' evidente,	 portanto, que informagOes diferenciadas tendem a uma

interpretagao	 diferenciada no contexto da apresentagao 	 do

formulario.	 Mesmo o usuario sabendo que o formulario 6 usado para

cadastrar empresas, o fato da apresentagao do mesmo ser	 a	 da

figura 8 - b certamente fara corn que, no minim°, 	 o usuario	 se

questione se esta utilizando o formuldrio correto.

Portanto,	 a apresentagao faz parte da semantica do campo

da semAntica do formulario como um todo. Em consequencia, o

modelo de	 dados deve prover mecanismos para incorporar esta

semantica nos	 diversos	 niveis de representagao e	 o modelo

pro posto neste proieto tem por objetivo principal disponibilizar

ester mecanismos.

4.2 mal:aniamda da ViaELaa

Como foi	 apresentado no inicio deste trabalho, a simples
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transposicao	 de	 formularios para microcomputadores (que, num

primeiro moment°,	 satisfaz grande parte da comunidade	 de

usuarios) leva a urn pequeno oanho comparado as possibilidades de

aproveitamento das novas potencial dades.

A engenharia de software muito tem contribufdo para que a

migragao dos sistemas para eguipamentos de FED nao 	 se atenham

somente as vantagens intrinsecas dos computadores como alta

capacidade de	 armazenamento e processamento.	 As formas	 de

conceber os sistemas tem se tornado cada vez mais acessiveis pela

proposicao	 e	 consequent.e	 implementag,%o	 de	 ferramentas

automatizadas	 para	 anAlise.

	

Além disso, pelas prOprias necessidades de ferramentas	 de

software que garantam a qualidade dos dados contra falhas 	 do

eguipamento, o usuario tem a disposicao uma serie de produtos que
atendem grandes parcelas do seu sistema em particular. ou seja, o

usuario tem um ambiente aparelhado de desenvolvimento de sistemas

necessitando, somente, de elaborar seu fluxo de 	 informagOes

dentro do ambiente e das formas de interagdo do sistema corn

usuario.

Em sistemas de formularios esta necessidade torna-se mais

evidente. Nos sistemas convencionais, o formulario 6 usado como

elemento de	 entrada de informagOes ao sistema, quer seja ele

manual, quer seja ele automatizado.

Num sistema integrado de formularios, o formulario passa a

ser o elemento Un:ico de tratamento dentro do sistema_ g sobre o

mesmo que sera feito o trabalho de transformagäo e interpretacäo

das	 informagOes.	 Portanto,	 o formulario	 passa a ter	 um

significado mais amplo no ambiente de escritdrios.

Fazendo analogia com sistemas convencionais, o formulario em

si passa a ser o depositario de 	 informagdes do sistema, ou sea,

passa a tambem abranger a funcao de arquivo de informagOes. Isto

6 uma consequencia da orientacao para objeto do servidor de banco

af Rea
fur, +()TFCA

,f)rs-r
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de dados.

Sendo	 o formulario o element° unica de entrada e tratamento

de informagOes, este passara por diversas etapas de manipulagao.

0 formulario recebe um conjunto inicial de dados, fornecidos por

um funcionario do escritOrio. A este momenta cnama-se etapa

inicial e	 a	 tarefa realizada 6 a de 	 inicializacäo de uma

instancia de um formulario. Nas etapas sequintes, o formulario

servira de mecanismo para transformagào de 	 informacties, eiemento

para apropriag5o de mais dados ou coma	 ob3eto fornecedor de

informacOes para outros formularios ou pessoas.

As atividades de	 escritdrio sdo distribuidas	 entre as

diversas pessoas quc as executam. Isto significa que cada pessoa

tem um determinado conjunto de tarefas a realizar. Portanto, 6

extremamente	 desejavel que cada pessoa manipule somente o

coniunto de campos, do formulario, que line diz respeito. Como

consequencia, e necessario um "layout" prOprio para cada etapa do

percurso do formulario dentro do escritbrio.

A vantagem advinda deste enfoque c Permitir a cada usuario

uma apresentagdo voltada as suas necessidades. 0 sistema, como um

todo,	 tera, assim, um mecanismo de seguranga eficiente para

garantir a aualidade dos dados.

Cada formulario,	 por consequencia,	 tem associada uma

apresentagao para cada etapa de sua manipulagdo, ou 	 seia, um

mesmo	 formulario tem uma semantica de apresentagao vinculada a

dada usuario.

8 importante realcar que um usuario nä° e necessariamente

uma oessoa do escritOrio.	 0 usuario pode ser visto como sendo a

pessoa que efetiva o acirupamento de tarefas a	 serem realizadas

por	 um	 mesmo	 "tipo	 funcionario"	 (secretario,	 agente

administrativo,	 tecnico em contabilidade, 	 etc).	 Distincäo

semelhante foi	 proposta em [SAN 861 e (`.CSI 	 821.
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Este	 "tipo funcionario" caracteriza a pessoa ou grupo de

pessoas que dove realizar as tarefas. Dependendo do volume de

trabalho, importancia, organograma do ernpresa e outros criterios,

um "tipo funciondrio" pode estar associado a uma pessoa, a um

conjunto de pessoas,	 ou ate uma pessoa pode acumular as

atividades de varios "tipos funcionarios".

A caracterizagdo dos atividades e dos tipos funcionz'Irios 6

feita na elaboragao do sistema. Nesta fase 6 definido o modelo

16gico do escritdrio que 6 composto do fluxo de informacOes, a

caracterizacao das diversos atividades e dos tipos funcionarios,

ou seja, a definigdo do perfil dos diversos usuarios do sistema

no ambiente do escritdrio.

Portanto, cada apresentacdo disponivel a um usuario 6 uma

visdo ("view") de um formulario e, como consequencia, possui uma

semantica	 prOpria de apresentacdo, ou seja, possui um padrdo

prdprio de use das tecnicas de formatacdo para direcionar o

preenchimento para a forma mais adeguada_

Os aspectos mais relevantes que podem ser obtidos pelos

mecanismos	 de apresentacao sdo: a variacdo dos mecanismos de

vinculagao	 entre os campos e realces e a possibilidade de

limit.ar o	 acesso a determinados campos em algumos apresentacdes.

Esta limitacdo d disponibilizada de duos formas: campos nao

pertencerem a uma apresentacdo ou campos estarem presentes no

apresentacdo sem que possam ter seus conteudos modificados

(apenas para consulta).

A definicdo de quais visdes estardo disponiveis para quaffs

usuarios	 6 obtida no analise do fluxo de informacdes do

escritdrio	 (analise do	 sistema) e é discutido seu contexto no

capitulo 2.
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4.3 Mace lLlada a illandtlr.

Tendo sido caracterizado que apresentacao faz parte da

semantica do objeto,	 um estudo das necessidades a atender em

termos de apresentagào do formulario se faz necessario.

0 estado	 da arte em tecnolo g ias para microcomputadores	 e

monitores de video tem se caracterizado por uma diversidade muito

grande em termos de	 possibilidades para gerar imagens. 	 A

resolucao nos monitores tem sido um parametro que evoluiu muito.

Hoje a possivel ver-se imagens produzidas por estagbes graficas
com perfeigao de imagem comparavel as geradas pelas emissoras de
televisao.

Isto influencia, e muito, o trabalho de caracterizagao das

necessidades a atender em formatagao de formularios porque, 	 a

continuar a evolugao nesta area, em pouco tempo equipamentos com

essas caracteristicas estarao acessiveis a comunidade em geral_

Portant°, o obieto formulario deve ser versatil o suficiente

para nao tornar-se obsoleto frente aos novos desenvolvimentos

tecnolOgicos, ou seia, deve suprir mecanismos capazes de permitir

a incorporagao de novos recursos de formatagao as definicOes de

formatagao dos formularios.

Ate bem pouco tempo atras, os monitores de video estavam

limitados a re presenta gao de caracteres em termos de 12 x 40

(linhas vs.	 colunas),	 24 x 40 e 24 (ou 25) x 00. Para graficos,

em torno de 20.000 pontos. Hole tem-se disponivel monitores

coloridos com	 mais de 100.000 pontos e cum representacao de

caracteres graficos_

A limitacao principal nao se encontra na tecnologia. 	 A

limitagao se encontra na capacidade de percepgao e tratamento,

por parte do	 ser humano, das imagens. Em consequehcia,	 a
representagäo	 de caracteres em monitores que permita	 uma

manipu lagao	 rapida e facilitada por parte do usuario nao supera
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em muito as	 tradicionais 24 linhas por 80 colunas. Ou seja, 	 a

apresentagao de formularios muito extensos em uma sd tela pode

nao ser a melhor solucao.

Tomando, por exemplo,	 uma folha de jornal, mesmo que seja no

formato	 tablOide, inteira em uma tela de monitor comum 	 (12

poleoadas) ,	 mesmo que a resolucao	 do equlpamento permitisse

reproduzir com fidelidade o conteUdo da folha, a pessoa 	 que

estiver querendo "ler" a folha	 ira certamente precisar de, pelo

mencs, uma lupa ja que uma folha tem por volta de 100 linhas por

160 colunas.

Em	 contrapartida,	 o	 crescimento da resolugdo	 e	 a

implementacdo	 de novos	 recursos tais como	 novos tipos	 de

caracteres,	 tamanhos diferenciados de campos em uma mesma 	 tela,

cores de fundo	 e de caracteres, intensidades diferenciadas,

molduras	 em alta resolucdo entre outras, abre um leque 	 de

alternativas	 extremamente	 amplo	 para	 a	 elaboragdo	 das

apresentacbes.

Como consequencia,	 a	 interface de	 definicdo deve	 ser

versAtil	 para possibilitar a agregaco de novas caracteristicas e

tornA-las disponiveis para o analista de formularios.

Outra	 necessidade importante	 a atender em termos	 de

apresentagdo e a vinculacdo hierarquica entre os campos. Numa

abordaoem inicial pode parecer que esta vinculagdo pertence

definicAo da estrutura do formulario.	 No entanto, como a presenca

de todos os campos nas diversas apresentagOes ndo d obrigatOria,

nas formatagOes	 ficariam descaracterizadas essas vinculacties.

Portanto, um	 mecanismo de	 hierarquizacAo de campos se 	 faz

necessario na especificagdo das apresentacds	 (BM_ 84).

Por	 mais	 versatil que seia a ferramenta de software para

definigdo, armazenamento	 e	 manipulagdo de formularios sempre

haverd	 alguma	 parcela	 de	 semantica näo passivel de 	 ser

representada diretamente	 no	 obieto. E importante dispor 	 de
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mecanismos de aiuda (help) para permitir 	 ao analista a redaca'o de

orientacdes adicionais ao usuario, associadas aos campos ou

associadas ao formulário como um todo.

4.4 Ad,1,.2.

De forma semelhante a associagão de semantica de conteudo ao

objeto formulario, a associagâo de semantica de apresentacäo

feita em diversos niveis.

Foi proposta um extensao da definicao de tipos do PASCAL

como forma de definir o objeto formulario. Esta 	 extensao 6

dividida em dois contextos: definicdo de tipos de dados e

definicao do tipo de objeto formulario.

Na definicdo dos tipos de dados do PASCAL, foi agregado um

mecanismo para associar um identificador que corresponde a uma
agdo semantica de apresentagdo que e usada, pela interface de
manipulacao, para a formatacao.

Exemplo:

type VALOR = real,APRESENTA-VALOR; <== acdo de apresentacao a

nivel de tipo de dados

Na definicao do tipo formulario, a semantica de apresentagao

pode ser associada em tres niveis: nivel de campo, 	 nivel de

grupo	 de campos	 e	 nivel de apresentagOes do	 formuldrio.

Diferentemente da acao de apresentacdo associada a nivel de tipo

de dados, a agao de apresentagao associada ao tipo formulario

esta	 vinculada	 a	 operacao sendo	 executada.	 Para	 cada
apresentacao, existe	 um rol de campos associados 	 com	 suas

respectivas ac -cies de apresentacao, e um conjunto de transagdes

passiveis de serem execut.adas pelo usuario. Estas 	 transacOes,

identificadas na analise do fluxo de informacdes do	 escritbrio,

sao mapeadas nas o peragOes bdsicas do servidor de formuldrios.
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Para	 um determinado tipo formulario, pode ser definido	 um

conjunto de	 apresentacdes. Cada uma delas e associada a	 um

identificador e a um rol de agOes de apresentacao. Para cada

apresentag'ao scio relacionados os campos que dela fazem parte (com

suas agOes de apresentago convenientes) e, caso conveniente,

definidas as vinculagOes hierarquicas entre os campos atraves 	 do

mecanismo "grupo	 fire". Cada agrupamento de campos tambem pode

ter associadas agOes de apresentacao.

A nivel de campo, a agá'o de a p resentacdo 6 definida a seguir

do identificador do campo. A nivel de grupo de campos, a agdo 6

definida	 aptis	 a	 palavra reservada "grupo". 	 A nivel	 de

apresentagá'o,	 as agOes s5o definidas logo apds o identificador da

apresentag-a-o.

Exempla:

type SIMNAO	 (S,N);

type OPCSEG =	 (1,2,3);

type

FORM4(Locacoes)	 =

formularlo

estrutura

CODVEI--LOC(Codigo Veiculo):inteiro,chave,VERIFCODVEICULO(sem);

CODCLI-LOC(Codigo Cliente):inteiro,chave,VERIFCODCLIENTE(sem);

- acOes sem'anticas de conteUdo.

Sao executadas no contexto definido:

'sem'

DATASAI-LOC(Data de Saida):tempo;

ODOMSAI-LOC(Odometro de Saida):inteiro;

OPCSEG-LOC(Opcao Segura):OPCSEG;

DANOSPESS-LOC(Danos Pessoais Seguro):SIMNAO;

DEVPREV-LOC(Data Devolucao Prevista):tempo;

DEVOL-LOC (Data Devolucao) :tempo;

ODOMCHEG-LOC(Odometro de Chegada):inteiro;

LITRCOMB-LOC(Litros de Combustivel):real;

VALCOMB-LOC(Valor Combustivel):VALOR,CALCVCOMB-LOC(sem);
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KMROD-LOC(Km Rodados):inteiro,CALCKM-LOC(sem);

VALKMROD-LOC(Valor Km Rodados):VALOR,CALCVKMROD-LOC(sem);

NDIAS-LOC(Numero de Dias Locados):inteiro,CALCNDIAS-LOC(sem);

VALNDIAS-LOC(Vaior das Diarias):VALOR,CALCVDIAR-LOC(sem);

TOTAL-LOC(Valor a Pagar):VALOR,CALCVTOT-LOC(sem);

fim;

apresentacao

SAIDA-VEICULO:

visao,

APRESENTA-SAIDA; <== agäo de apresentacdo a nivel de

formulário

transacoes

SAIDA-VEIC(Saida de Veiculo corn Cliente);

ALT-SAIDA-VEIC(Correcao das informacoes sobre Saida de

Veiculo)

fim;

globais

cabecalho(Locacao de Velculo),APRESENTA-CABEC;

<== agLo de apresentagdo

a nivel de cabecalho

*Este Formulario serve para Registrar a Saida de um

Veiculo Locadolt

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA; < ==.1- = acao de apresentacdo a

nodo CODVEI-LOC;	 nivel de grupo de campos

nodo CODCLI-LOC;

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA; <=-+

nodo DATASAI-LOC,APRESENTA-TEMPO; <== agao de apresentagao

nodo ODOMSAI-LOC;

nodo OPC'SEG-LOC;

nodo DANOSPESS-LOC;

nodo DEVPREV-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo CAUCAO-LOC

fim;

fim;

DEVOLUCAO-VEICULO:

a nivel de campos

0 F R 0-4

o F R 0-1
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visao,

APRESENTA-DEVOLUCAO;

transacoes

DEVOL-VEIC(Devolucao de Veiculo pelo Cliente e Cobranca);

ALT-DEVOL-VEIC(Correcao das informacoes sobre Devolucao de

Veiculo)

1 - as transacOes sao associadas as

apresentacOes	 pois estas 6	 que

chegam	 para	 manipulacão	 pelo

usuario. A manipula g ao do formulcario

pode ser obtida	 selecionando,	 pela

interface, a	 transagao desejada.	 )

fim;

globais

cabecalho(Devolucao de Veiculo),APRESENTA-CABEC;

#Este Formulario serve para Registrar a Devolucao de um

Veiculo e para a Cobranca do Valor da Locacao#

f -- este texto de ajuda vinculado ao

cabegalho	 e	 apresentado	 pela

interface	 de	 manipulagao ao	 ser

solicitada	 ajuda com	 o	 cursor

posicionado	 dentro da	 area	 de

cabegalho do	 tormulario.

fim;

grupo, APRESENT--MOLDURA;

nodo CODVEI-LOC;

nodo CODCLI-LOC;

fim;

grupo, APRES-MOLDURA-LEIT;

nodo DATASAI-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo ODOMSAI-LOC;

nodo OPCSEG-LOC;

nodo DANOSPESS-LOC;

nodo DEVPREV-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo CAUCAO-LOC

- para esta apresentacao	 esta
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associada	 uma ac'ao serrantica de

conteOdo	 que,	 alem de	 definir

moldura para este grupo de 	 campos,

especifica que eles poderão	 somente

serem consultados. )

fim;

grupo, APRESENTA-MOLDURA;

nodo DEVOL-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo ODOMCHEG-LOC;

nodo LITRCOMB-LOC;

nodo VALCOMB-LOC;

nodo KMROD-LOC;

nodo VALKMROD-LOC;

nodo NDIAS-LOC;

nodo VALNDIAS-LOC;

nodo TOTAL-LOC;

nodo TOTLIQ-LOC

fim;

fim;

fim;

operacoes

<def-operacoes>

fim;

fim;

As awes de apresenta gdo, como exemplificado, podem ser

associadas nos diversos niveis do objeto: nivel de campo, nivel

de grupo de campos e nivel de formuldrio. 	 A referencia aos

formularios e aos campos, pela interface de manipulagdo, n,';io 6

feita pelos identificadores definidos: palavras ou expressiies que

caracterizam as informagOes sendo manipuladas no ambiente do

escrltdrio sdo vinculadas aos respectivos	 identificadores no

objeto na sua definigdo.

Finalmente, a nivel de campos e de formuldrios, podem ser

associados textos para serem usados nos mecanismos de ajuda. A



Codigo Veiculo 	 	 Codigo Cliente 	

I	 I

I

I	 I

I	 I

I
I
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interface permite ao usuario tres formas de ajuda: a restituicáo

da definicao do campo, a apresentacdo do texto associado ao campo

e, caso o campo seja chave de outro formuldrio, mecanismos para

pesquisar valores jd existentes. De forma semelhante é feito no

contexto do formuldrio (figura 10). 0 mecanismo pare pesquisa de

valores é o sugerido em H<OV 86].
------------------

Locacao de Veiculo                  

1 +                  
I	 I

I	 I

I	 I

!	 + 	 	 +	 1
I	 I
I	 I

	Data de Saida __/	 /__ __:: 	 Odometro de Saida 	  I	 I

I	 I

I	 I

I	 I	 I	 I

I	 I

I	 I	 Opcao Seguro	 #	 Danos Pessoais Seguro _	 I	 I

I	 I

i 	 I	 I	 I

I	 I	 / 	 I

I	 I
1	 i	 Data Devolucao Prevista __/__/__ __ : __:	 I	 I

I	 I

I	 I

I	 I	 I	 I

1	 I Caucao $__________,__	 I	 I

I	 I	

I	 I

I	 I

+

I

+ 	 	 	 +

>Agdo: Ajuda Definicao
OPCSEG-LOC(Opcao Seguro):OPCSEG;
OPCSEG = (1,2,3);

figura 10-a Restituigao da Definicao

Locacao de Veiculo

Codigo Veiculo	 Codigo Cliente 	

+-
Data de Saida
	 / /	 Odornetro de Saida 	

Opcao Seguro #	 Danos Pessoais Seguro _

Data Devolucao Prevista __/__/_

Cauca°

>Agäo: Aiuda Texto
>=> 1 - Acidentes, 2 - Roubo, incendio, 3 - Total

figura 10-b Texto Associado ao Campo

<==e,

s	 I

I	 I
I	 I

I	 I
I	 I
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Locacao de Veiculo   

+
,

I	 I

;	 Codigo Veiculo #__	 # 	 #go Cliente 	 	 I	 I
I	 I,	 # 00001	 #	 I 

, 	
I

# 00002	 #	 	 +	 :,	
I	

.,	 4 00003	 #	 I

Data de Saida __/__/__ __:# 00004 	 #dometro de Saida 	  I	 I

I	 I

# 000()5 4	 „ 
I

, 	 I

I,	 Opcao Seguro _	 # 00006 4ssoals Seguro _	
I,	 # 00007	 #	 I 

,	 Data Devolucao Prev#---	 __ _:	 I	 I_:__----#_/__,	 ,,	 ,.	
___,	 Caucao	 $-   , 	 ,

+	 :

>Acao: Ajuda Valores

figura 10-c Pesauisa de Valores is Existentes

Figura 10 Mecanismos de Ajuda

A	 ordenagao das acOes de apresentacao entre os diversos

niveis	 6 feita sobrepondo a acao associada ao tipo de dado do

campo sobre as dos outros niveis. Com isso, o analista de

formularios tem condicOes de definir uma forma de apresentagao

Unica para um tipo de dados. Por exemplo, novamente, um tipo

VALOR	 que se destina representar valores em cruzados, 	 a

formatagdo definida poderia ter duas casas decimals, virgula para

separar a parte inteira da parte fracionaria, ponto entre

milhares, sinal "-" a direita do dado caso o valor seja negativo
e um cifrdo ($) flutuante a aparecer lmediatamente a esquerda do
digito mais significativo.

As especificagOes de formatagao nao definidas a nivel de

tipo (cores, por exemplo) sao buscadas a nivel de campo, a nivel

de grupo de cameos e a nivel de formuldrio, sucessivamente, ate

encontrar a especificacao apropriada.

As especificagdes de formatacdo podem ser classificadas no

sentido de quail tipos de formatagdes se sobrepOem. A definicao
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de cores, seja de fundo, seja do pi-61)h° conteUdo do campo pode

rid() ser compativel	 com a definigao de intensificado pois para o

dispositivo,	 intensificado significa usar uma cor diferente.

Entretanto,	 grande parte das especificagOes de formatagao

nao se sobrepOem.	 Um campo pode ser definido como tendo cor 	 de

fundo azul marinho, caracteres em amareio, o tipo dos caracteres

serem em itAlicos, o campo ser emoldurado com a moldura piscante.

Neste caso,	 foram usadas cinco caracteristicas de formatagao sem

que uma	 interferisse na agds o da outra.

Caso	 nä°	 seja encontrada especificacao 	 para	 alguma

caracterfstica 6 assumido um valor pre-definido. Somente a nivel

de apresentagao de formulários tem-se valores pre-definidos. A

nao especificagao nos outros niveis nao implica em assumir algum

valor pre-definido.

Ou seia, a interface de manipulagao, no moment° de produzir

a apresentagao do formulario executa as diversas agdes semanticas

de apresentagao sendo a especificagao de tipo a que possui maior

prioridade.	 Caso a agao de tipo nao tenha especificado alguns dos

tipos	 de	 formatagao possiveis,	 a interface	 busca	 esta

especificagao na agao vinculada ao nodo, ao grupo de nodos e	 ao

formulario.	 Se nao houve especificagao em nenhum dos niveis para

Una	 determinada	 caracteristica,	 a interface	 assume	 uma

especificagao pre-definida.

Sintaticamente, a descrigao das visdes de um formulario e

feita na segao de aprementoc5o no modelo formulario. Para 	 coda

definicao de formatagao ha um identificador e uma lista	 de

campos associados a formatacao.

No exemplo abaixo, a <acao-apresentacao: 6 um identificador

que associa a agao de apresentagao ao elemento a ser formatado:

campo,	 grupos de campos e formuldrio. Pode tambem ser associada

ao tipo de dado.

A '4..64 414.64A.4.1011144
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type LOCACAO(Locacao de veiculos da autolocadora)=

formulario

estrutura

COU-VEICULO(Codigo Veiculo) :inteiro;

COD-CLIENTE(Codigo Cliente):inteiro;

fim;

apresentacao

LOCA-VEICULO:

globais

cabecalho(Locacao de Veiculo), <acao-apresentaca0;

fim;

nodo COD-VEICULO, <acao-apresentacao›;

nodo COD-CLIENTE, <acao-apresentacao>;

fim;

fim;

	

A parcela	 semantica n10 agregada ao tipo formulario 6

passivel de ser especificada nos textos associados aos mecanismos

de aiuda	 (help),	 ou seja, o analista de formularios redige textos

explicativos para orientar o usuario no tratamento dos dados.

Concluindo, a semantica de apresentaco especifica de que

forma o formulario deve ser formatado. Esta especificagao aborda

varios aspectos, seja a nivel de campo, seja a nivel de

formulario:	 o	 posicionamento no piano	 de representagao,

tamanho,	 cores	 (dos dados, do fundo) ,	 tipos de caracteres

(italicos,	 letras gdticas, etc), edigOes (virgula decimal, panto

entre milhares,	 substituigdo de zeros nao significativos por

brancos,	 etc),	 tipo de acesso (sc5 leitura ou não),	 titulos,

textos para os mecanismos de aiuda, etc.
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INIEREAE DE LIANIPULAACI:

A interface de manipulagao e o resuitado da acdo do software

que fez	 chegar o formulario ao usuario. Este componente e o

responsavel por fazer chegar, ao usuario, o tipo de dados com a

semantica associada. Os mecanismos necessarios para que o sistema

garanta o acesso limitado ao usuario sao supridos pela interface.

5.1	 F riEMaIa	 e

Como foi mostrado anteriormente, as atividades de formatagao

e restituicao pertencem a contextos diferentes. A formatagäo

preocupa-se em obter a descricdo do formulario do dicionario,

selecionar os campos que fazem parte da apresentagao a ser

formatada e aplica as awes semanticas de apresentagao de acordo

como definido para obter a formatagao ideal para a apresentacao.

A	 restituicao preocupa--se em obter as caracteristicas 	 do

dispositivo onde sera apresentado o formulario do dicionArio	 de

dados e	 adaptar a imagem ideal produzida pela formatagao 	 as

limitagOes praprias do equipamento.

A semantica a nivel de apresentacdes 6 garantida pela

prapria interface. Ao receber uma ocorrencia, 6 consultada a

descricao da	 apresentacao no dicionario de dados (DD),

produzido o formulario formatado e, pelas caracteristicas 	 do

dispositivo de	 saida, criada a restituicao.

As	 awes de apresentacao,	 em caso de especificagOes

conflitantes,	 sao combinadas priorizando as acOes de tipo, apps

as de campo, as de grupo de campos e, por fim, as de apresentacao

de	 formulArio. Desta forma, o analista de formularios tern

condigOes de	 definir uma apresentagao Unica para um tipo.

Independente dos formularios a que pertenca e das viseies onde

aparega,	 o usuario ira "ver" o dada sempre da mesma forma. Este

mecanismo 6 abordado corn mais profundidade no capitulo anterior.

As transaceies que o usuario pole execut.ar sobre uma visa() de
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um formulario sdo definidas no DD. As mesmas sdo 	 mapeadas em

operagOes	 basicas do servidor de formularios e sdo especificadas

na fase de analise do fluxo de informagOes.

5.2 latartyacL, =i1 a, UELL:11:12.

A interface de manipulagdo che q a ao usuario de duas	 formas:

menus para selecdo de atividades e apresentagdes de formularios.

Os menus para selecdo de atividades servem para ajudar o 	 usuario

a selecionar os formularios que deseja manipular, 	 seja	 atraves

das transagOes cataloqadas pelo sistema, seja pela selegao do

formulario. A manipulagao de apresentagOes de formularios 6 	 o

objetivo principal delta especificacão e 6 o aspecto	 de maior

interesse neste capitulo.

5.2.1_Acesso ao Sistema pelos Menus:

Como	 implementado no proieto FORMANAGER 	 [YAO 84],	 a

sistematica de utilizacao do sistema 6 baseada em menus e parte

de um menu principal para selecão da atividade desejada. 0 acesso

ao sistema deve, necessariamente, ser controlado por mecanismos

de cddigos de usuario e senhas para que somente 	 pessoal

autorizado	 possa acessar as informacOes. E' comum os prdprios

equipamentos possuirem este mecanismo.

A	 proposicao do proieto feita em [OLI 85]	 preve	 a

centralizac"ao do armazenamento das informagOes, dentro	 de um

sistema	 em rede, em um servidor de arquivos. 0 projeto tem

proposto	 que o servidor de formularios garante o 	 acesso

autorizado dos formularios.

0 menu principal do sistema e ilustrado na figura 	 11. As

opcties disponiveis säo: formularios, transagaes 	 e atividades

sobre formularios.

A opcdo formularios permite selecionar a apresentacäo do
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formuldrio desejada para manipular. No contexto do projeto,

aparecem
	

com p	passiveis de serem manipulados	 apenas	 os

formularios que, na modelagem do sistema, foram especificados

para	 estarem disponiveis numa dada estagao para um	 determinado

usuario (figura 12). Esta selegdo e feita por cddigo de usuario e

por estagao. Outro aspecto importante e que o usuario manipula,

efetivamente, apresentagdes de formularios, apesar da analogia

com	 sistemas convencionais levar a entender que o que e

apresentado em si	 seja o formulario.

Caso	 seja so1icitado pelo usuario, a interface produz a

apresentagáo do formulario para que este possa ter certeza de que

esta selecionando o correto (figura 13). Esta restituigdo feita 6

apenas em termos de cabegalhos, tftulos de campos e espago

ocupado pelos campos com as respectivas agues de apresentaga'o

aplicadas. 0 espago alocado para o conteUdo do campo fica vazio

nao implicando que este "vazio" corresponda ao valor assumido por

omissao. Soment.e ao ser solicitada a inicializagao de uma

instancia 6 que os campos vao aparecer com os conteudos iniciais.

Sistema	 de	 Formularios	 Eletronicos

Menu	 Principal

Formularios

Transacoes

Atividades

_	 Log Off

Figura 11 Menu Principal



Sistema	 de	 Formularios	 Eletronicos

Selecao por Formularios

_ Cadastro de Cliente - Pessoa Fisica

Cadastro de Pessoa Juridica

_ Cadastro de Veiculos

Locacao de Veiculo

Devolucao de Veiculo

Figura 12 Selegao por Formularios

Devolucao de Veiculo

Codigo Veiculo	 Codigo Cliente 	

Data de Saida __/__/__ 	 Odometro de Saida 	

Opcao Seguro _	 Danos Pessoais Seguro _

Data Devolucao Previst.a _/__/__ __:__:__
Caucao $

+--- 	
Data Devolucao	 / /	 :	 :	 Odometro Chegada--

Litros Combustivel _____ Valor Combustivel $___.___.___,__

Km Rodados	 Valor Km Rodados

Nro Dias Locados 	  Valor das Diarias

Valor a Pagar

Valor	 Liquido

--+

Fiaura 13 Devolugdo de Veiculo

OFROS
rpnionrY
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A selegao por transacOes visa permitir ao usuario definir a

atividade a realizar pesquisando as transagOes possiveis de serem

feitas por ele,	 independente de formularies (figura 14). 	 Pela

transacao selecionada, a interface recupera a apresentagao do

formulario associada.

Sistema	 de	 Formularies	 Eletronicos

Selecao por Transacoes

Cadastramento de Cliente Pessoa Fisica

Atualizacao de Dados Cadastrais de Cliente Pessoa Fisica

_ Cadastramento de Pessoa Juridica

Atualizacao dos Dados de Pessoa Juridica

_ Cadastramento de Veiculo para Locar

_ Correcao do Cadastro de Veiculos

_ Saida de Veiculo com Cliente

_ Correcao das Informacoes sobre Saida de Veiculo

Devolucao de Veiculo pelo Cliente e Cobranca

_ Correcao das Informacoes sobre Devolucao de Veiculo

Figura 14 Selecdo por Transac6es

A selecdo por atividades sobre formularios permite o usuario

selecionar as awes interformularios (corresponde as ocorrencias

da entidade ROTSIS do DD). No enfoque do projeto, a selecäo de

alguma das awes interformularios provoca a execugdo do programa

correspondente que trabalha no contexto de todas as instancias de

todos os formularios. No entanto, o usuario ndo interage . com este

programa; ele manipula os produtos da execucdo acessando os

formularios correspondentes. Ou seja, difereritemente da selegdo

por transacees, a selegdo por atividades ndo apresenta um

formulario como resultado da opcdo escolhida e, 	 inclusive, ndo

bloqueia a estagdo para outras atividades.	 0 servidor de

formularios, ao termino da execugdo da acdo interformuldrios,

comunica o seu termino a estacio que a acionou. Neste meio tempo,

o usuario pode interagir com a interface para execucdo de outras

tarefas locals.
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Esta 6 uma caracteristica resultante do fato que o projeto

propOe-se a implementar as atividades estruturadas do escritdrio,

ou seja, aquelas conhecidas de antem&o. 0 acesso conversacional

aos formularios sera objeto de trabaihos posteriores.

5.2.2 Apresentagbes de formuldrios:

ApOs o usuario percorrer os menus para cheaar ao formulario

desejado, a interface produz a apresentacao escolhida. 0 espectro

que realmente	 aparece e definido na especificag2io	 do sistema.

Dependendo	 do tarnanho da apresentaco do formulario e do

dimensionamento de	 janela adotada,	 o formulario	 aparecera

completo ou nao.	 Caso nao	 aparega completo,	 a	 interface

disponibiliza comandos para fazer com que a janela	 "percorra" o

formulario.

0 conteUdo de uma tela com formulario e ilustrado na fiaura
15. E' dividida em dois contextos: area de a presentagao e area de
dialog°. Padrao semelhante foi	 implementado no projeto SPECDOQ

divulgado em	 [KIT 84].

A area de apresentagão e a zona onde a interface	 coloca a
apresentagao.	 A	 qualidade	 da	 apresentagao	 depende	 das

caracterfsticas do equipamento, 	 tais como, restituigao grafica,

colorida, com	 intensidades diferenciadas e outros mecanismos de

restituiga-o.

A area de dialog() fica localizada no rodap6 da 	 tela e, para

este projeto,	 ocupa as quatro Ultimas 	 linhas. Ela serve para

comunicagao entre a interface e o usuario: comandos de navegagdo

entre os divesos menus, acionamento dos mecanismos de ajuda,

transagdes disponiveis sobre a apresentag&o, comandos de controle

para manipulagao de formularios maiores que a janela, etc.

- 9 t)-----ND

, t •



Devolucao de Veiculo

1 + 	

Codigo Veiculo 	 	 Codigo Cliente

Data de Saida __/__/__ __:__: 	 Odometro de Saida

Opcao Seguro _	 Danos Pessoais Seguro _

Data Devolucao Prevista __/__/__ __:__:__

Caucao $___.___.___,__

+	 --- 	 	 	 +

	Data Devolucao __/__/__	 Odometro Chegada 	

Litros Combustivel 	  Valor Combustivel

Km Rodados 	 	 Valor Km Rodados

	

Nro Dias Locados _______ 	 Valor das Diarias

Valor a Pagar

Valor	 Liquido

+ 	

>>>>>>	 AREA DE	 DIALOG°	 <<<<<<

Figura 15 ConteUdo de uma Tela com um Formularlo

5-3 int_ell:tai:E. i:om a 	 (-;a1.1:

	

A comunicagdo entre a	 interface de manipulagao e o servidor

de formularios 6	 um	 dos aspectos mais	 sensivels dentro do

	

trabalho de implementagdo.	 Esta comunicagao,	 na	 fase atual de

lmplementagao, nao ester considerando os aspectos de comunicagao

entre madulos em redes. A implementagao sugerida em [DLI 85]

preve diversas estagOes de trabalho com um servidor de arquivos e

um servidor de impressao (figura 16).

Em dada estagao de trabalho execut.a uma cOpia da interface

de manipulagao com as autorizagOes e poderes definidos na fase de

	

definigao do sistema_ Os	 formularios ficam 	 centralizados no

servidor junto com o dicionirio de dodos. Considerando que novas
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definigOes	 näo devem	 implicar na interrupcào do	 use	 dos

formularios	 pelos usuarios,	 a interface de definicao garante a

integridade	 do	 dicionario	 com	 mecanismos de	 versbes	 de

formuldrios e do prOprio dicionario para manter a compatibilidade

do sistema.

+ 	 +	 + 	 	 .i_	 +	 	 +
Estagdo de	 ',	 ;	 Estagao de	 1	 Estacäo de	 I,	 ,	 ,	 T	 ,,,	 Trabalho	 ,	 , 'Trabalho	 	 ;	 Trabalho

+ 	 	 	 +	 +--- 	 +	 + 	  __..±

1	 ,,
V	 V	 V

A
	 1,

/	 \
/	 SERVIDOR	 \	 SERVIDOR	 ;
I	 DE	 I	 DE	 ',
\ FORMULARIOS /	 IMPRESSAO
\ 	 /, ___I

\ 	 /

Figura 16 Arquitetura do Sistema de Formularios em Redes

A centralizacao	 e controle dos formularios e do DD no

servidor de arquivos	 segue as consideragOes apresentadas em

(NOR 86], em relacao a seguranca e integridade de dados em uma

rede de computadores.	 Estas consideracdes, implementadas no

projeto ANDREW, levam	 em conta a diversidade de equipamentos

conectados	 e	 a falta de garantia quarto a	 integridade e

confiabilidade do equipdmento e do usuario. A estagao, na visao

do projeto,	 e passivel	 de ser corrompida poi- um usudrio quarto ao

seu conteUdo e funcionamento. Por consequencia, e necessario que

somente o estritamente necessario seja enviado para a estagao do

servidor de arquivos e que dove ser verificada a integridade das

mensagens recebidas das estagOes.

A integridade das instancias dos diversos 	 formularios

garantida pela centralizagLo no servidor do 	 armazenamento.

Portanto,	 mecanismos	 de chaveamento	 e acesso exclusivo a

instancia,	 estrutura ou conjunto de estruturas e garantida pelo

servidor, de acordo com o tipo de atividade sendo executada pelo

usuario. Por exemplo,	 na alteragao de uma instancia, apenas esta

deve ficar	 inacessivel	 ao resto da redo. Na execucao de afOes

interformuldrios, o servidor verifica a contexto da execucao da



agao e chaveia as estruturas acessadas.

A cede local adquirida para implementacdo do projeto Lem

como	 forma	 de comunicagao entre as diversas estagOes	 a

transferencia de arquivos. Portanto, o mecanismo usado na atual

proposta do sistema é a comunicagâo por arquivos (figura 17).

MACAO
DE

TRABALHO (IMF)

,, A	 A
+ 	 +	 ;	 ,	 + 	 +

iV	 V	 , 	 	 ,
/CONTROENT /	 / DADOSENT	 /	 /CONTROSAI	 /	 / DADOSSAI	 /
/ -comandos/	 /	 /	 / -id.form.	 /	 /	 /
\ -id.form\	 \ -instancia\	 \ -estados \	 \ -instancia\
\ 	

. \
	 \ 	 	 \	 \ 	 \	 \ 	 \

A	 A
+- 	 	 ,+	 ,	 :	 + 	 	 	 +

V	 V 

SERVIDOE
I	 DE
\	 FORMULARIOS (GBD)	 /

Figura 17 Comunicagao IMF vs. 	 GBD

0 envio de mensagens da interface de manipulacdo para o

servidor e feita por dois arquivos: um para comandos e outro para
dados. 0 primeiro, chamado CONTROENT, contem os comandos da

interface para o servidor e a identificacdo do formulario sendo

manipulado. 0 segundo, chamado DADOSENT, contem uma instancia do

formulario para complementagdo dos comandos enviados.

No arquivo DADOSENT, a	 interface coloca uma instancla do

formulario sendo manipulado, de acordo com a distribuicao de

campos armazenada no DD, referente a posicionamento dentro de um

registro, e a seu surrogate.

0 envio de mensagens	 do servidor	 para a interface de

manipulagao tambem a feita par dois arquivos: CONTROSAI e

DADOSSAI. No arquivo CONTROSAI a servidor coloca o identIficador

de qual formulario ester manipulando e cadigos de estados para

,44440i,404



95

indicar se a operagao solicitada foi executada corretamente 	 e,

caso negativo, cOdigos de erros para o caso de que carnpos tenham

sido	 preenchidos	 corn	 conteUdos	 invalidos	 ou	 outras

inconsistencias detectadas. No arquivo DADOSSAI, o servidor

coloca uma instancia de um formulEirio, caso a resposta do comando

enviado assim o estipule, junto corn seu surrogate.

Para o futuro funcionamento do sistema em rede, em todos os

arquivos de comunicagao os registros possuem O nUmero da estacao

origindria e um nUmero sequencial de transagdo da estacao.

Nem todas as mensagens que a interface envia para o servidor

compaem-se	 de todas	 as informacOes. De acordo com o comando

enviado, 6 utilizado o identificador do formulario e, conforme o

caso, 6 enviada uma instancia.

Os tipos de comandos que a interface envia para o servidor

sao: comandos de operacao em uma ocorrencia de um formulario,

comandos para consulta, folheio e classificagao de	 formularios,

comandos para execugao de agOes interformularios e comandos 	 de

"logon"	 e "logoff".

Os comandos de operacao em uma ocorrencia de urn formulario

sao os definidos no prOprio obieto formulario. Na definigao de um

formulario,	 podem ser associadas operacOes a nfvel 	 de formuldrio.

0 contexto de execucao dessas operagOes sac):	 "ini" para a

inicializacao de uma instancia, 	 "inc" para	 inclusao,	 na

estrutura,	 de uma nova instancia, "exc" para exclusäo de uma

instancia,	 "alt" para modificacao de uma instancia, 	 e "fin" para

finalizacäo de uma instancia. A nivel de objeto, na apresentagao,

6 feita uma associ agao entre uma dessas operacdes basicas 	 do

servidor com transacdes do usuario.

Portanto, o usuario seleciona uma transacao a ser efetuada

em um formulario, a interface verifica em qual das operagbes a

transagdo esta mapeada e passa uma mensagem ao servidor 	 com a

operacao, o identificador	 do formulario sendo manipulado e a

instancia a ser tratada pelo	 servidor, se for o caso.
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Um aspect() importante no contexto dos comandos de operagão é

que o usuaria, de al quma forma, deve lacalizar a instancia sabre

a qual deseja trabalhar. Em sistemas näo integrados, a operagao

de inclusäo sempre	 6 efetivada a partir de um formulario em

branco.	 Neste projeto, isto ria. o e obrigatdrio. Se o usuario, por

exemplo, necessitar 	 incluir quinze veiculos marca Chevrolet,

modelo Chevette, ano 1987, cujas diferencas encontram-se nas

cores,	 placas	 e nUmeros de chassis, e mais racional ser

aproveitada a apresentagao do modelo anterior, preenchendo os

campos que diferem, para efetivar as inclusbes.

Portanto, para	 efetivar uma inclusao nao 6 necessaria uma

previa inicializagao de uma instancia. Na alteragao, entretanto,

6 necessdria a	 localizacdo de uma instancia a manipular. Como

consequencia, antes da etapa de execugao de comandos de operagao

sobre formularios hd uma etapa de localizagao da instancia

deseiada ou a	 inicializagao de uma instancia do formulario

correspondente.

0 surrogate da instancia 6 gerado na sua inclusao. A

interface assinala corn valor nub o surrogate para a inclusao. Na

alteragao, a interface exige uma instancia associada a estagao.

Em	 suma,	 a interface de manipulagao mantem sempre a

referencia da Oltima	 instancia referenciada pelo usuario, mesmo

que seja apenas uma inicializagao. Isto 6 necessario porque

usuario, inicialmente, segue uma rota de menus para definir a

instancia a ser manipulada e, ap p s, migra para outra rota para

decidir qual operagao deseja executar.

Os	 comandos para consulta, folheio e classificagao de

formularios tem por objetivo suprir as necessidades do usuario em

termos de obter	 informagOes do sistema para sua decisao, seja a
nivel operacional,	 seja a nivel gerencial. Para tanto, a

interface permite ao usuario formas de selecionar instancias a

partir do prOprio formulario, ou seja, atraves do preenchimento

parcial	 de campos e da selecao da forma de pesquisa apropriada
(tipo ocorrencias que possuam valores iguais aos preenchidos ou

4 $4044,0004144104441414
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que possuam valores maiores que os preenchidos)	 a interface envia

mensagem contendo a instancia parcialmente preenchida e a 	 forma

de acesso deseiada e o servidor cria uma tabela de ponteiros para

as ocorrencias que satisfazem a condicao 	 estabelecida.	 0

mecanismo de acesso	 instancias pelo preenchimento parcial de

formularios foi sugerido em ['PSI 82].

Caso o usuario necessite de uma selecdo por intervalo de

valores de campos, a interface permite, via comando, este

mecanismo de acesso pela construed() de uma expressâo booleana que

traduza a consulta do usuario. Esta execugdo tambem produz 	 a

tabela de ponteiros para as instancias que satisfazem a condig:Tio.

A partir dai, o usuario tem ao seu dispor comandos para

"folhear" esta tabela: busque o primeiro, busque o Ultimo, busque

o prdximo e busque o anterior. 0 servidor mantem informagOes 	 a

respeito de qual estagão pertence qual tabela e qual a ocorrencia

corrente.

A pesquisa na tabela tambem pode ser feita da forma de

-selegäo de ocorrencias. No comando de seleg5o, neste caso,	 6

especificado que a seleg5o 6 feita no arquivo de ponteiros.

0 usuario tem a disposigdo um comando para classificar uma

estrutura, ou a arquivo de chaves. 0 resultado da classifica g äo 6

a tabela de ponteiros na ordem desejada.	 A estrutura, na

realidade, nao e organizada na nova ordenagdo.

Para cada um dos campos especlficados	 coma 'chave' do

formulario, o servidor mantem uma estrutura classificada para

acesso das instancias.	 Esta classifica45o faz cam que a a tabela

de ponteiros seja carregada corn o fndice correspondente, caso a

classificagAo solicitada seja sabre uma estrutura e por um 	 campo

chave.

Os comandos de agOes interformularios s5o enviados para

servidor pela selegdo da agdo desejada no menu de 	 agdes

disponiveis. Como isso nao implica na transferencia daexecticao
F R (.; 3
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da estacao para o programa correspondente, o retorno dado pelo

servidor 4 de finalizagao da execugao solicitada. A part.ir dai, o

usuario tem condigOes de usar os cornandos de consulta e folheio

de	 formularios para tomar	 conhecimento dos resultados	 da

execucao.

Os	 comandos de "logon" e "logoff" seguem os padrdes

comumente	 adotados para sistemas interativos.	 0	 servidor

concentra a fungdo de aceitar ou nao o inicio de atividades com o

sistema.	 E' objetivo do projeto que, no DD, esteja definido que

tipo de uso pode ser felto pelo usuario ao sistema nos	 aspectos

de quais apresentagdes de formularios pode manipular, quais agdes

inter-formularios pode disparar e se pode efetuar consultas aos

formularios. Na atual proposta, isto nao esta sendo feito pois o

mddulo de definigdo e controle de fluxo de formularios dentro	 do

escritOrio esta em estudo.

5.4 InIa.r_f_ac.a corn	 d.ta Lhath-la:

A proposta de localizacao do DD no sistema distribufdo	 em

uma	 rode 6 de uma Unica cOpia localizada junto ao	 servidor	 de

arquivos. As estagOes que executam a interface de 	 manipulagao,

acessam o DD apenas para consulta das descrigbes.

0 acesso ao DD 6 feito usando as primitivas documentadas no

capitulo 3 deste trabalho. Como a atividade e apenas consulta, 6
usada a primitive DDCONS. A interface de manipulacao, para poder

produzir uma apresentagao, acessa o DO e carrega a descrigao 	 do

formuldrio	 e da apresentagao em uso para uma Area de membria. A

apresentagao 6 montada de acordo com a especificagaodas posigOes

dos	 diversos campos no piano de representagao e, apOs, sao

executadas	 as agOes de apresentagao associadas a 	 apresentagdo

selecionada do obieto. 0 mecanismo de atuagao dessas agdes foi

comentado no capitu

considerando, as mesmas, subrotinas da interface. 	 No DO, estao

catalogados os noires das rotinas no diretario em disco.

lo 4. A execugdo dessas agOes C feita
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5.5 IntE:..-fafa E.:2M as	 !a AnLaaant.azda:

Na atual	 Lase de desenvolvimento do projeto, a comunicagdo

entre as agOes de a p resentag,Th e a interface de mani pulagäo foi

implementada por chamada de subrotinas.

A agdo	 de apresentacdo e urns rotina em PASCAL que possui

tres parametros: string com o conteUdo do campo no BD, string com

o conteOdo editado pela rotina e string corn as especificagOes de

apresentago produzidas.

As especificagOes de apresentagdo estdo colocadas dentro de

um string na distribuigao mostrada a seguir.

Tipo	 Poslgdo	 Tamanho	 Significado

Informagdo	 Initial

largura

altura

001	 003	 largura final do campo no

piano de	 representacao;

dependente	 do dispositivo

ser em alto	 resolugLo;

unidade	 em	 caracteres

(baixa	 resolugdo)	 ou

pontc>s (alto resolugdo).

004	 003	 altura do campo a partir

do ponto	 de referencia;

tambem	 depende	 da

resolugdo e do dispositivo.

profundidade 007 003	 profundidade do campo a

partir	 do	 ponto	 de

referencia; tambm depende

do	 resolugao	 e	 do

dispositivo.
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tipo

apresentacao

010 001 0 - sem valor

1	 - normal

2	 -	 secret()

3 - enfatizado

moldura 011 001 0	 -	 sem valor

1 - com moldura

2 -	 sem moldura

tipo

caracteres

012 001 0	 - sem valor

1	 - ASCII

2	 -	 letras

3 - nUmeros

4 - alfanumericos

minUsculas 013 001 0 - sem valor

1 - com minUsculas

2 - sem minusculas

com branco 014 001 0 - sem valor

1 - com branco

2 - sem branco

valor

substituto

015 001 0	 -- sem valor	 substituto

1	 -- 	 substit.	 quando	 zeros

2	 -- 	 substit.quando brancos

caracter 016 001 caracter	 substituto	 Para

valor	 substituto.

virgula

decimal

01/ 001 0	 -	 sem valor

1	 - virgula decimal

sinal 018 001 '	 '	 sem valor

sinais '+' e

' - sinal	 apenas.
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ponto em	 019	 001	 0 - sem valor

milhares	 1 - ponto em milhares

caracter	 020	 001	 caracter	 fiutuante	 à

flutuante	 esquerda	 de	 campos

numericos Para zeros nao

significativos.

cor fundo	 021	 003	 cor de fundo do campo.

cor dos

simbolos

024	 003	 cor dos simbolos no campo.

tipo alfabeto 025 002	 00 - sem valor

01 - courier

02 - itAlico

03 - delegate

04 - grego

05 - gdtico

06 - cirilico

No primeiro parametro, 6 colocado o conteildo do campo como

ele se encontra no banco de dados. Caso a agao de apresentagao

nao esteja associada a campos ou a tipos, entao este parametro

nao 6 utilizado. A agao de apresentagao detecta gue nao ha

conteUdo vAlido no primeiro parametro caso seja um string vazio.

Caso	 a agao de apresentagao seja chamada para agir sobre um

campo, 6	 no segundo parametro que estarA o resultado da edigao

feita pela agao. Em muitos casos a agao de apresentagao apenas

faz a c6pia do primeiro parametro no segundo. Por exemplo, nomes

de pessoas sac) armazenados, comumente, na mesma forma como sao

apresentados.

No terceiro parametro a agao de apresentagao coloca as

orientag6es de formatagao nela programadas. As orientag6es dos

diversos	 niveis sdo combinadas para produzir a tormatagdo
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idealizada pelo analista de formularios. A combinac .ao 6 feita na

forma apresentada no capftulo 4 deste trabalho.

As especificacdes de	 largura, altura e profundidade sao as

mesmas apresentadas no projeto COBATEF [PEE 85]. Nesse projeto, o

mecanismo	 de	 formatagdo foi	 desenvolvido	 para	 formatar

documentos.	 A formatagao 6 feita considerando que cada elemento 6

uma "caixa"	 com tres coordenadas para dimensionamento. Esta forma

6 ilustrada na figura 18.

A	 altura

*************
* <== "caixa"

====> #	 *
ponto de referencia ************* largura

V	 profundidade

Figura 18 Coordenadas para dimensionamento do projeto COBATEF

Os	 elementos formatados no projeto COBATEF' sio palavras,

frases,	 paragrafos, etc.	 No contexto de formularios, esta mesma

ideia foi aproveitada para campos e grupos de campos. 0 ponto de

referencia é a origem deste sistema de coordenadas e identifica o

ponto de localizacao do elemento a ser formatado. Qualquer que

seja o	 tamanho desejado do campo, dado pela combinagão	 de

largura,	 altura e profundidade, o ponto de referencia nao muda. 0

analista de formularios, ao elaborar as diversas apresentagOes,

decide	 quais	 os tamanhos dos diversos	 componentes	 das

apresentagOes_	 Esta decisao fica armazenada nas acees 	 de

apresentacao produzidas.

As especificagOes de tipo de apresentagdo, moldura e cores

(de fundo e dos simbolos) sao repassadas para o "driver"	 de

restituicao. Nao	 implicam em maiores cuidados pela interface.

As	 especificagOes de tipo de caracteres, minusculas 	 e a

presences de branco como caracter valid° sao usadas pela interface

UFROS
Flet- 'r"rFCS

r
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para controlar os conteUdos sendo preenchidos nos respectivos

campos. .A interface, no exato momento da digitacao do valor,

verifica se o mesmo pertence ao coniunto de caracteres validos

especificado.

A especificacdo de valor substituto e usada no moment() que

esta sendo produzida a formatacao com os valores vindos pela

instancia no Banco de dados e no momento que o usuario preenche

um campo com somente zeros ou brancos.

As especificagOes de virgula decimal, sinal, ponto em

milhares e caracter flutuante säo usadas no preenchimento de

campos numericos. A interface atua no momento do preenchimento de

cada caracter do campo nao permitindo a digitagao de caracteres

diferentes de digitos e efetivando a edigao no momento que assim

se fizer necessario.

A especificagao de tipo de alfabeto permite usar padrdes de

representagao de caracteres diferentes. Os valores definidos sao

para exemplificar. 0 "driver" de restituigao deve reconhecer o

padrao definido; caso nao reconhega, 6 usado o alfabeto padrao do

eguipamento.

5-6 Canac.:IarLati!:Iyaa da Imal.m.autas.:d1:11

A implementagäo corrente esta sendo ultimada em equipamentos

compativeis com o microcomputador IBM PC e com Apple II Plus,

usando a linguagem PASCAL comercializada pela Microsoft. Corp.

Alem disso, a rede utilizada e uma rede Cetus com nodos para
os equipamentos citados. Num dos IBM PC, esta localizado um disco

Winchester de 20 MB para use pelo servidor de formularios e pelo

PD.



104

6 CnNOLHEInE2!

Neste capitulo a feita uma retrospectiva desta	 dissertagäo

consolidando o trabalho realizado, caracterizando as necessidades

e mostrando o que foi feito. Sdo descritos, tambem, tOpicos para

futuros estudos no contexto do projeto.

6.1 A EL cID ,I,alaf.)	 dc Er_fldiat.f2:

	

A origem deste projeto foi a proposigão de automatizar 	 os

servigos administrativos do Centro de Processamento de Dados 	 da

UFRGS, ou seja, trabalhar em automagao de escritärios. Neste

contexto	 foi criado um grupo de trabalho 	 para propor	 as

atividades para efetivar esta tarefa. Estudos foram feitos e a

proposicao	 inicial do proieto ester apresentada em [OLI 85]. Neste

trabalho fica caracterizada a opcao para o desenvolvimento de	 um

sistema integrado de formularios.

Os formularios dentro do escritório possuem	 importancia

particular por ser o	 instrumento basico para o fluxo	 de

informagOes_	 A modelagem, em computador, das atividades 	 de

escritOrio por formularios pode levar a uma migragao, sem

rupturas,	 do sistema manual de tratamento de dados para	 um

sistema automatizado.

Outro aspecto da proposta para o proieto e a de modelar

escritdrio nas suns atividades estruturadas que correspondem a

uma grande parte das atividade realizadas [PAN 84]. As atividades

estruturadas	 sao aquelas conhecidas de antemdo, ou seja,	 as

tarefas realizadas normalmente pelo pessoal do escritório, tais

como, preenchimento de rotas fiscais, elaboragao da tabela 	 de

pregos, fechamento de caixa do mes, etc.

	

A proposta para esta dissertagao foi de participar	 na

elaboragao	 de um model° de dados para formularios e 	 de

especificar	 uma	 interface de manipulagao 	 de	 formularios
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eletreinicos, para operar em um ambiente inte g rado de escritdrios,

baseado em uma cede de microcomputadores.

Em	 paralelo a este trabalho, encontra-se em elaboraga"o uma

dissertacao cuja proposta foi tambem de participar da elaboragdo

de um modelo	 de dados para formularios e de especificar 	 um

servidor de arquivos para formularios.	 Alem disso, alguns

trabalhos individuais de alunos de graduagdo e pas-graduagao tem

complementado o desenvolvimento do projeto.

6.2 c M rl aica ifaa	 ai rr s 21aLia	 EQrm].11.ArA.Q.:

0 ponto de partida para a proposicao de um modelo de dados

para formularios foram os trabalhos desenvolvidos 	 no proieto

TIGRE no INPG	 (Institut National Polytechnique de Grenoble),

Franca:	 [BOG 83] e	 [OLI 84].	 Estes trabalhos, dentre outros,

propuseram um	 modelo de dados para documentos e analisaram

diversos aspectos vinculados	 a elaboragao e manipulagLo	 de
documentos.

Numa visa- o conceitual, o formulario 6 considerado um tipo

particular de	 document° e, para o contexto	 do projeto,	 os

conceitos desenvolvidos para documentos foram adaptados ao caso

particular dos formuldrios. Além disso, para a especificagao do

modelo conceitual de formulario, foi adotada a proposicao feita

em	 [BOG 83]	 de	 decompde esta atividade	 em	 niveis	 de

especificagao.	 Sao eles: o	 modelo sintAtico, o modelo	 de

apresentagao e as especificacties do dispositivo.

Um	 aspect()	 importante desse contexto 6 o fato das pesquisas

mais recentes em banco de dados terem se voltado para estruturas

de dados mais complexas e com mais semantica associada. De fato,

uma	 das aplicagOes que necessitam de modelos complexos 6 a

automacao de escritOrios.

Em	 recente encontro internacional realizado em Asilomar,
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California, USA, em setembro de 1986, foi discutido, sob diversos

aspectos, esta agregaeao da realidade no modelo de dados na forma

de objetos. Um remumo dam ideiam principals e dos projetos em

andamento em SGBDs orientados a Objetos 6 reportado em [DIT 86].
Segundo o mesmo autor, um objeto 6 um modelo de dados corn

estruturas mais complexas para representar a realidade e corn

mecanismos para agregar a semantica da realidade no modelo de

dados.

A influencia dessas pesquisas no proleto foi de dar respaldo

conceitual ao trabalho sendo desenvolvido para proposigao do

modelo de dados para formularios. A primeira preocupagdo nesta

proposigao foi de respeitar a separagao entre estrutura e

apresentaeao no objeto. Com isso e mantida a independencia entre
os dois contextos e viabilizado o trabalho em separado da

especificagdo da interface de manipulagdo e do servidor de

formularios.

0 objeto formulario e composto de um cabecalho e de um
corpo. 0 cabegalho do formuldrio corresponde a descrigao externa.
Esta descried° engloba aspectos pertinentes sobre quern definiu o

formuldrio, em que estagio da elaboraeao ele se encontra, em que

verso ele esta, etc. As informag6es pertinentes ao modelo

externo do formulario estao estabelecidas na norma ISO 646_ Um

protOtipo para armazenar o modelo externo de formularios foi

construido no ambiente desta universidade e documentado em

[OLI 85].

0 corpo do formuldrio 6 definido pela enumeragao de suas

propriedades. Cada propriedade e representada por meio de um
campo definido sobre um tipo de dados semelhante aos da linguagem

Pascal. A manipulagao do formuldrio 6 feita pela declaragao de

uma variavel sobre o tipo.

F	 G 9
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Para a especificacao do ob)eto formulario optou-se por

utilizar a linguagem Pascal e estende-la. 	 A extensao foi

efetivada de duas formas: agregagdo de mais elementos sintaticos

na definicao de tipos do Pascal e criago de um novo tipo de

dados, o tipo formulario, coerente com os padrOes sintdticos da

linguagem. A extensao da linguagem visa criar	 mecanismos Para

agregar	 as diversas formas de semantica ao tipo de dados. Esta

semantica, no	 contexto do proieto, foi separada em dois tipos:

semantica de contend° e semantica de apresentagao.

A semantica de conteUdo visa garantir a integridade do tipo,

ou sela, garantir que os valores que um campo declarado sobre o

tipo venha a possuir sempre obedega as restrigaes estipuladas na

elaboragäo do tipo.

A	 semantica de apresentagao visa agregarderegras

formatagao ao tipo de dados. Um formulario e visto de diferentes

formas dentro do escritOrio, ou seja, de acordo com a atividade a

ser realizada,	 o usuario recebe uma visa° apropriada. A forma de

apresentagao faz parte da semantica do tipo de dados e isto

mostrado no item 6.4. deste capitulo.

A definigao sintitica de formuldrios e dividida em tres

contextos: estrutura, apresenta g ao e operagdes. No contexto da

estrutura, e	 feita a definigao dos campos que fazem parte do

formulario e a associagao de agOes de conteUdo a nivel de campo.

No	 contexto	 da apresentagäo sa p especificadas as diversas

apresentagOes que o formulario possui, relacionando os campos que

pertencem a cada uma das apresentagaes, e associando as agOes de

apresentagao aos campos e as visöes (apresentagOes) que

formulario possui. No contexto de operagOes sac) associadas ao

tipo formulario as agOes de conteUdo que visam agregar ao tipo a

semantica da realidade em relagao aos valores armazenados.
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6.4 SElm llatil:a da iNarallantaL7.2a:

A	 forma de apresentacao de formularios é de 	 grande

importância	 DOiS	 visa	 o	 facil	 entendimento	 e	 rapid°

preenchimento. A elaboracao de formuldrios em papel a orientada

por uma sdrie de regras adotadas pelas organizagOes	 junto com

regras	 estéticas que levam a uma aparencia agraddvel	 e que

propiciam uma utilizagdo facilitada.

A	 elaboracão das a presentagOes dos formularios eletrOnicos

segue	 os	 mesmos	 padrOes dos	 formularios	 em	 papel.	 0

posicionamento dos	 campos no piano de apresentacdo associado 	 a

mecanismos de formatagLo, tais como, cores, molduras e diferentes

tamanhos, sao recursos utilizados para realcar prioridades,

indicar obrigatoriedade e vinculagOes no preenchimento.

A apresentacdo complementa a elaboracdo do formulario. Uma

apresentagdo	 mal feita leva o usuario a um preenchimento 	 errado

do formulario.

A apresentacOo faz parte da realidade a ser representada e,

por conseguinte, da semantica do formulario. 0 obieto deve,
portanto, prover mecanismos para incorporar esta semantica nos

diversos niveis de representagdo.	 0 obieto formulOrio proposto

neste proieto	 tem como um dos obietivos principals disponibilizar

estes mecanismos.

A	 associacao de um nome ou expressao ao identificador do

campo ilustra uma das caracteristicas do obieto proposto. Em

todos os niveis, nomes ou expressdes podem ser associados a

identificadores para permitir que, 	 no manipulago, o usuario

trabalhe com cddigos ou siglas que normalmente 	 caracterizam	 a

definigdo de	 identificadores. 0 nome pelo qual o dodo 6 conhecido

no ambiente do escritdrio d a forma de manipula-lo no sistema de

formularios eletrdnicos.

Alum da associagdo de nomes aos identificadores dos campos
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para aproximar o usual-10 do formulario, a apresentagão e composta
de um cabegalho para identificar a funcao do	 formulario	 no

sistema,	 de transagOes que é a forma de mapear as awes 	 do

usuario	 sobre o formulario em	 primitivas do servidor	 de

formularios e de textos para os mecanismos de ajuda ao usuario da

interface de manipulagdo.

6-5 Maani.211Qa tha Viad.aa

Num	 sistema integrado de	 formularios,	 o	 formulario

eletrOnico	 passa a ser o elemento Unico de	 tratamento	 de

informaci5es dentro do sistema. 	 sobre o mesmo que e feito o
trabalho de transformacao e interpretacdo das informagOes_

Por conseguinte, o formulario passa por diversas etapas de

manipulagao. Um formulario e inicializado e incluido, com dados

iniciais,	 e passa a percorrer	 as diversas etapas de sua

manipulacao, ora recebendo novos	 dados ou alterando os 	 is

presentes,	 ora servindo como fonte de informacóes para o usuario

ou para novos formularios.

Como	 consequencia, e import.ante que haja uma apresentagao

para	 cada	 etapa da manipulacao do formulario para permitir que

cada usuario tenha uma apresentacao voltada as seas necessidades

com	 o subconjunto de campos de seu interesse 	 formatados

convenientemente para ter uma aparencia agradavel e para ser

facil	 seu entendimento e seu preenchimento. Estas diversas formas

diferentes	 de visualizar o mesmo formulario vem 	 exatamente	 de

encontro	 a conceituacao de visa- es em Banco de dados. 0 objeto

aqui	 proposto tem um context°	 praprio para	 definicao das

apresentagOes onde sao especificadas as diversas vises de cada

formulario.

As atividades de escritOrio 	 sao distribuidas entre	 as

diversas pessoas que as executam. Estas atividades, pelo grau de

dificuldade, responsabilidade e tipo de informacao manipulada,

w4“
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sao classificadas	 e associadas a um "tipo	 funcionario" que

caracteriza o perfil da pessoa que as dove realizar (secretrio,

agente	 administrativo,	 tecnico	 em	 contabilidade,	 etc.).

Caracterizagao semalhante foi proposta em	 [SAN 861 e [TSI 82]. E'

importante realgar que nao ha uma vincula gao biunivoca entre um

"tip() funcionario"	 e uma pessoa do escritOrio. As atividades de

um "tipo funcionario" podern ser efetivadas por uma pessoa, um

grupo de pessoas e, ate,	 uma pessoa pode aglutinar um grupo de

"tipos funcionEirios".

6.6 AL:Lif=',a 1Tha i\DraLelatafil.La:

A semantica de apresentagao e a agregagao dos mecanismos de
apresentacao ao objeto. 	 Ela pode ser agregada em	 quatro

contextos: tipo de dados, campo do formulario, grupo de campos do

formulario e tipo formulario.

	

A associacao	 de acao de apresentacao a nivel de tipo de

dados permite definir a formatagao do tipo de 	 dados. Todos os

campos de formularios que forem definidos sobre um tipo de dados

con acdo de apresentagâo associada	 tem o	 mesmo	 padrdo de

formatacdo. Isto significa que independente 	 de quais	 campos

estejam	 definidos	 sobre	 o tipo e de que	 formularios eles

pertencam a formatacao desses campos e a mesma.

	

A associacdo	 de acdo de apresentagdo a nivel de campo

permite	 definir	 a formatacdo do	 campo	 numa	 particular

apresentacdo (visdo) do formulario, ou seja,	 sd 6 valida para

aquela formatacdo em particular onde ela foi vinculada ao campo.

	

A associacdo	 de acdo de apresentacdo a nivel de grupo de

campos permite definir uma formatacdo conjunta para um grupo de

campos de uma apresentagdo. 	 0 mecanismo de agrupamento de campos,

na proposicdo deste projeto, 6 feita a nivel de apresentacdo

(visdo) de formulario. Este mecanismo lido 6 permitido a nivel de

definicdo dos campos do formulario porque as apresentacOes ndo

U	 F R 0 ,3
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garantem a	 presenga de todos os campos do formulario e esta

vinculagao poderia ficar descaracterizada nas apresentagOes.

A associagao de ag .ao de apresentagao a nivel de formulario

permite definir a formatagao a nivel do formulario como um todo.

Estas especificag5es não entrain em conflito coin as dos campos ou

grupos de campos constantes da a presentagao. Elas agem sobre 	 o

cabegalho do formulario, sobre as transagOes e sobre os textos de

ajuda associados a nivel de apresentagao.

A combinagdo dessas diversas awes é feita pela interface de

manipulagao. As	 awes de maior prioridade sao as associadas	 a

tipos de dados, ou seja, se sobrepOem sobre as dos outros niveis.

As awes a nivel de campos se sobrepOem as de nivel de grupos de

campos e as de formularios e as de grupo de campos se sobrepdem

as de formularios.

Exceto	 a nivel de ag6es de apresentagao associadas	 a

formularios, nao sdo assumidos valores por omissao na aplicagao

das ag6es de apresentagdo.

Todas as especificagdes de formatagao sac) 16gicas e visam a

construgao	 de	 uma apresentagao ideal	 do	 formulario.	 A

apresentagao que,	 efetivamente, vista pelo usuario 6 o

resultado da adaptagao da apresentagdo ideal feita pelo "driver"

do equipamento. Este "driver" tem por objetivo adaptar as

especificagOes lógicas de formatagao nas reais capacidades que o

equipamento possue. Este nivel de independencia permite um gray_[

de liberdade grande na definigao de formatag6es e desvincula, da

interface,	 o connecimento das caracteristicas 	 do equipamento.

Portanto,	 para cada tipo de equipamento,	 ha um "driver"

apropriado para adaptar as formatag6es ao equipamento.

6-7 ALauiIEIuria da PrIlats.). a	 6tual. daz,	 MILdulfla:

A arquitetura do proeto 6 composta de quatro mddulos



112

principais: o Diciondrio de Dados (DD), o Servidor de Arquivos

para Formulârios (GBD), a	 Interface de Definigdo de Formuldrios

(IDF) e a Interface de Manipulagdo de Formularios (IMF).

0	 DD armazena as definigOes completas dos diversos tipos

formularios, dos tipos de dados definidos no contexto do sistema

das variaveis declaradas sobre os tipos formularios. Armazena,

tambem, as diversas apresentagOes dos formuldrios com a relagdo

de campos pertencentes a cada uma delas. Armazena, finalmente, 	 os

nomes	 das diversas aeOes semanticas, 	 de conteUdo	 e	 de

apresentagdo, associadas aos div6rsos componentes da descried° do

sistema.

Em termos funcionais, o DD d um elemento ativo na operagdo

do sistema. E' nele que os outros componentes do sistema	 buscam

as descrigdes dos ormularios e, conforme o caso, as	 deb-es

semanticas associadas' as descrigOes. Os	 mecanismos de ajuda

("help") tambem acessam o DD para recuperar descriedes 	 ou	 os

textos associados aos componentes armazenados.

No estagio atual do projeto, o DD estd especificado para ser

implementado em Pascal.	 Esta especificagao encontra-se	 no

capitulo 3 deste trabalho.

0	 GBD armazena as diversas instdncias dos formularios 	 do

sistema garantido sua integridade e qualidade dos dados_ 	 No

contexto do GBD sdo executadas as agdes de conteUdo, seja a nivel

de campos, seja a nivel do formuldrio. 0 acesso ao GBD pelos

outros componentes do sistema d feito por primitivas de consulta

de atualizagdo.

Na concepedo do sistema, para funcionamento em rede, ha um

Unico servidor na rede enquanto hd vdrias cdpias da IMF 	 em

execugdo nos microcomputadores interagindo com o GBD. Para tanto,

GBD garante a integridade dos dados quanto ao 	 acesso

concorrente.
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A especificagao completa do GBD 	 6 um dos objetos	 da

dissertagao sobre	 servidor de arguivos para formularios e 	 nela

sao	 analisados os formularios eletrOnicos no 	 contexto	 de

armazenaento e manipulacao.

A IDF 6 o componente que habilita o analista de formularios

a	 definir	 os diversos formularios	 do	 escritdrio,	 suas

apresentagOes e modelar o fluxo de formularios dentro do ambiente

de	 escritdrio. Independente da metodologia usada para modelar o

escritdrio, ao final, 6 obtido o conjunto de dados a serem

manipulados,	 as	 regras de fluxo	 dos formulario dentro	 do

escritdrio e os campos tratados em coda estagao. Portanto, a IDF

supre, com ferramentas de apoio, o desenvolvimento do fluxo de

dados do escritdrio.

A IDF possue um outro contexto no interagao com o analista

de	 formularios que 6 a tarefa de elaborar as 	 apresentagOes dos

formularios,	 tarefa semelhante a elaboragao de formularios	 em
papel	 realizada atualmente nos escritOrios. 	 A elaboragao das

apresentagOes	 a parte da tarefa de modelagem do sistema	 se
justifica por ser essa um processo com 	 ingredientes	 esteticos

resultantes da padronizagao do empresa, 	 experiencia do analista

no elaboragao e aceitagao de outros formularios e ergonomia.

No estagio atual do proeto, nao foi	 adotada uma metodologia

para	 modelagem	 de sistemas de	 escritdrios	 baseados	 em

formularios.	 Estudos tem lido realizados	 para a	 modelagem

baseada em redes de Petri. Como conseguencia, nao foi feita a

especificagao	 da interface de definicao para modelagem do fluxo

de formularios.

No	 aspect()	 de definigao de formularios	 e	 de	 suas

apresentagOes, foi especificado e implementado um reconhecedor

para	 definigao de formularios escrit.a na extensào proposta 	 do

linguagem Pascal.	 Este reconhecedor nao 6 interativo.	 0 lote de

definicdes e processado e produzidas chamadas das primitivas 	 do

DD para armazenar as descrigOes dos formularios.
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A	 IMF tem por obietivo habilitar a manipulacao 	 dos

formularios pelo usuario de forma interativa. Por ser	 um	 dos

objetivos	 principals dente trabalho, a IMP e tratada em um item
pr6prio,	 a	 seguir.

6.8 ILIII/Jac da liaral2111a.

A interface de manipulacLo de formularios (IMF) 6 	 o

resultado	 da	 ac .do do software que faz chegar o formulario	 ao

usuario,	 com sua estrutura e semantica associadas.

A semantica a nivel de apresentagbes 6 garantida pela

prapria interface. Ao receber uma ocorrencia do GBD, 6 consultada

a descried° da apresentagdo no DD, 6 produzido o formulario

formatado	 e,	 pelas caracteristicas do dispositivo de	 saida,

criada a restituigdo.

A IMF 6 percebida pelo usuArio de duas formas: menus para

selegdo	 de atividades e apresentaebes de formularios. Os menus

para seleedo de atividades servem para aumilia-lo a selecionar

formuldrio que deseja manipular, seja através das transagOes

catalogadas pelo sistema, seja pela selegdo do formulArio em si.

Estero especificadas duas formas de selecionar o formulArio a

ser rnanipulado: pelo nome do formulario e pela transagao a 	 ser

executada.	 A forma de utilizagdo do sistema por menus parte de um

menu principal para a seledo do ti po do atividade depejada,

semelhante a implementagao do projeto FORMANAGER [YAO 84].

ApOs	 o usuarlo selecionar o formulario desejado,	 a	 IMF

produz	 a formatagdo do	 mesmo.	 Dependendo do tamanho	 da

apresentagdo do formulArio e do 	 dimensionamento da	 janela

adotada,	 o	 formulArio	 aparece	 completo ou ndo.	 A	 IMF

disponibiliza	 comandos para "percorrer" a janela sobre

formulArio, caso seja necessario.
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0 format() da tela 	 dividida em dois	 contextos: area	 de

apresentagao	 e	 area	 de	 dialogo.	 Padrao	 semelhante	 foi

implementado no projeto SPECDOQ divulgado em 	 [KIT 84].	 A area de

apresentagdo é a zona onde a interface coloca a formatagao	 do

formulario.	 A area de dialog°, para este	 projeto,	 fica	 nos

Oltimas	 4	 linhas da tela e serve para comunicagdo entre a

interface	 e usuario: comandos de navegafao entre	 os diversos

menus,	 acionamento	 dos mecanismos	 de	 ajuda,	 transagOes

disponfveis	 sobre a	 apresentago, comando de controle para

manipulagao	 de formularios maiores que a janela,	 comandos	 de

consu lta, folheio	 e classificag,:io de formularios,	 etc.

A atuagdo da IMF em relagäo ao conteddo dos campos limita-se

as especificagdes de coniunto de caracteres validos	 e edicOes

para campos numericos.	 Esta atuagdo 6 a nivel de coda caracter

digitado	 pelo	 usuario.	 A verificacAo	 das	 restrigdes	 de

integridade	 a nivel de campos e a 'nivel 	 de formularios 6 feita

pelo GBD e, por consequencia, ap6s o termino da manipulagao da

instancia corrente e transmiss6- o da mesma para o GBD.

	

A comunicag -do entre a IMF e o GBD 6 	 feita por arquivos

devido a ser este o mecanismo de interac'ao entre os nodos da rode

adquirida. Esta comunicagao 6 feita por dois pares de	 arquivos,

um par para solicitagOes e outro par para respostas. 	 Em coda par,

um arquivo	 contem as especificacdes	 de controle:	 no envio,

comandos	 e a identificagao de gual formulario esta sendo

manipulado;	 no retorno, informacdes sobre a execugäo correta ou

n'ao dos comandos e do identificador do formulario em quest6o. C)

outro arquivo do par contem,	 conforme o coando, uma instancia do

formulario.

A comunicagao entre a IMF e o DD restringe-se a consultas da

IMF ao DD sobre descrigdes de formularios. 	 0 DD fica armazenado

junto con o servidor de arquivos. A IMF busca somente a descricao

corrente do formulario sendo manipulado	 e da	 apresentago

correspondent.e 6 	 etapa sendo efetivada.	 Esta restrigdo	 de

descricOes	 presentee	 vem ao encont.ro	 as	 caracterfsticas
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recomendadas no projeto ANDREW documentado em [MOR 86].

A interagão da IMF corn as agOes de a presentac'do Edo feitas

por chamadas normals	 de subrotinas em Pascal.	 A ago	 de

apresentagL) a ativada e recebe,	 conforme o caso, o conteUdo a

editar,	 edita-o	 e	 o devolve junto com um conjunto	 de

especificacOes de apresentacdo.	 A definigäo do que a feito por

cada agao de apresentagdo pertence ao contexto da IDF e fica a

cargo do analista de formularios.

No	 esta g io atual, a IMF	 encontra-se es pecificada	 para

funcionamento em um ambiente em redes. As agOes de apresentagao

sac) programas escritos em Pascal e a forma de interagir cam a IMF

por chamada de rotinas e esta mostrada no capitulo 5.

6.9 FlaIulLa.a,	rara Eatu.del

Segundo a classificagao mostrada em (DITt 86] para 	 SGBDs

orientados a Objetos, o projeto coma atualmente esta especificado
enquadra-se como	 um sistema orientado a objetos de	 forma

estrutural ("structural 	 object-orientation"). Para a continuacao

do trabalho visando aqregar as caracteristicas de sistemas

orientados d objetos	 de forma tambem operacional e assim	 se

enquadrar na classificagdo mail ampla proposta por Dittrich

([PIT 86)) estd sendo realizada a integragao do projeto com	 os

trabalhos sabre o modelo E proposto em [SAN 86) e 	 cujas

primitivas de manipulagao is encontram-se implernentadas.

Esta integragdo,	 a principia, estd sendo conduzida	 pela

representagdo do objeto formula/710 nos conceitos e primitivas 	 do

modelo E e consequentemente do diciondrio de dados, 	 e

integragao do servidor de formularios cam as	 primitivas	 de

manipulagao para armazenamento das instancias de formularios.

A	 especificacao	 da IDF	 (Interface de	 Definig5o	 de

Formuldrios) d,	 sem	 dUvida,	 uma area a desenvolver.	 E'
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subdividida em doffs contextos: definicao de uma metodologia para

modelagem de escritdrios em formularios e especificaco de uma

interface de definicao de a presentagOes de formularios.

A metodologia,	 num primeiro momento,	 pode partir da

modelagem de atividades por redes de Petri. Varios trabalhos

apresentam como conveniente o uso dessa técnica: [TSI 82] e

[RIC 81]. A modelagem de formularios em si deve habilitar

mecanismos para, entre outras coisas, tornar operacional a

definicAo de operadores sobre tipos derivados.

As formas de habilitar o uso do sistema pelo usuario para

atividades ndo estruturadas 6 outro tópico a abordar. 0 uso de

algebra relacional para esta manipulagäo 6 uma alternativa.

•44.1merbi..4 4.-0401.-‘44140%
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Anexo 1: Extensa° do PASCAL Para Definicao de Formularios:

<definicao-variaveis> ::= 'var' <declaracao-variaveis>
•

<declaracao-variaveis> ::= <declaracao-variavel>

<declaracao-variavel> ';' <declaracao-variaveis>

<declaracao-variavel> ::= <rol-identificadores>

<identificador-tipo-formulario>

<rol-identificadores> ::= <identificador>

<identificador>	 <rol-identificadores>

<bloco-def-tipos> ::= 'type' <definicao-de-tipos>

<definicao-de-tipos> ::= <definicao-de-tipo> ';'

<definicao-de-tipo> ';' <definicao-de-tipos>

<definicao-de-tipo> ::= <identificador> <declaracao-tipo>

<declaracao-tipo> ::= <declaracao-tipo-formulario>

<declaracao-tipo-dados>

<declaracao-tipo-formulario> ::= '(' <titulo> ')='

<tipo-formulario>

<tipo-formulario> ::= 'formulario' <def-formulario> 'fim'

<def-formulario> ::= <def-estrutura> <def-apresentacao>

<def-operacoes>

<def-estrutura> ::= 'estrutura' <conjunto-estruturas> 'fim;'

<def-apresentacao> ::= 'apresentacao' <conjunto--apresentacoes>

'fim;'

R 0 s

C	 ,per



119

<def-operacoes> ::= <empty>	 'operacoes'	 <conjunto-operacoes>

'fim'

<conjunto-e truturas> ::= <estrutura> 	 <estrutura> ';'

<conjunto-estruturas>

<estrutura> : = <identificador> '(' <titulo> 	 '):'

<elemento-estrutura>

<elemento-estrutura> : = <identificador-tipo-formulario>

'.estrutura'	 <definicao-campo>

<definicao-lista>

<definicao-lista> ::= 'lista(' <min> ','	 <max> ') de'

<declaracao-campo>

<declaracao-campo> ::= <identificador> 	 '(' <titulo> '):'

<definicao-campo>

<definicao-campo> ::= <campo> <def-chave> <def-oper-campo>

<def-chave> ::= <em p ty> 1	 chave'

<def-oper-campo> ::= <empty> 	 1 ','	 <definicao-de-rotinas>

<campo> ::= <Alpo-simples>	 <identif-tipo>

<definicao-de-rotinas> --= <definicao-de-rotina>

<definicao-de-rotina>	 <definicao-de-rotinas>

<definicao-de-rotina> ::= <identificador> '('

<momentos-de-execucao> ')'

<momentos-de-execucao> ::= <momento-de-execucao>

<momento'de-execucao>	 <momentos- e-execucao>

<momento-de-execucao> : := ' ini ' 	 'inc' 1 'exc' 1 'alt'
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'sem'	 'fin'

<declaracao-tipo-dados>	 '=' <tipo-dados> <acao-apresentacao>

<apresentacao-textos>

<tipo-dados> ::= <tipo-basico> 	 <tipo-estruturado>	 <tipo-tempo>

<tipo-basico> ::= <tipo-simples> <derivacao> 	 <tipo-restrito>

<tipo-simples>	 'inteiro' : 'real'	 'booleano'
	

'caracter'

'string('	 <inteiro-sem-sinal> '1'

<derivacao> ::- <empty> :	 <ident-rotina>

<tipo-restrito> ::= <tipo-escalar> 	 <tipo-intervalo>

<identif-tipo>

<tipo-escalar> ::=	 '(' <conjunto-elementos-escalares> 	 ')'

<conjunto-elementos-escalares> ::= <elemento-escalar>

<elemento-escalar> 	 <conunto-elementos-escalares>

<elemento-escalar>	 ::= <identificador>

<tipo-intervalo> ::= <constante-numerica>

<constante-numerica>

<tipo-estruturado>	 ::= <tipo-arranjo>	 <tipo-registro>

<tipo-arranjo> ::=	 'arranio['	 <tipo-restrito> '] de '

<tipo-basico>

<tipo-registro> ::= 're g istro' <conjunto-tipos-basicos> 'fim'

<conjunto-tipos-basicos> ::= <deciaracao-tipo-basico>

<declaracao-ti po-basico> ';' <conjunto-tipos-basicos>
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<declaracao-tipo-basico> ::= <identificador> '(' <titulo> '):'

<tipo--basico>

<tipo-tempo> ::= 'tempo' 1 'periodo' 	 1 'duracao'

<conjunto-operacoes> ::= <definicao-de-rotinas>

<conjunto-apresentacoes> ::= <apresentacao> 1 <apresentacao> ';'

<conjunto-apresentacoes>

<apresentacao> ::= <identificador 	 visao' <acao-apresentacao>

<construtor-apresentacao> 'fim'

<construtor-apresentacao> ::= 'transacoes'

<con j -transacoes-apresent> 'fim; globais'

<conjunto-a presentacoes-globais> 'fim;'

<conjunto-apresentacoes-nodos>

<conl-transacoes-apresent> ::= <transacao-apresent>

<transacao-apresent>	 ';'	 <conj-transacoes-apresent>

<transacao-apresent> ::= <identificador> '(' <titulo> ')'

<acao-apresentacao> ::= <empty> : 	 <identificador>

<con j unto--apresentacoes--globais> ::= <apresentacao-global>

<apresentacao-global> ';' <conunto-apresentacoes-globais>

<a presentacao-global> ::= <apresentacao-cabecalhos>

<apresentacao-textos>

<apresentacao-cabecalhos> ::= <empty> 	 'cabecalho(' <texto> ')'

<acao-apresentacao> ';'

<apresentacao-textos> ::= <empty> ! <conteudo-texto>

<acao•apresentacao>

-44041,1144440044414 01.11MOWIC
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<conjunto-apresentacoes-nodos>	 <apresentacao-nodo>

<apresentacao-nodo> ';' <conjunto-apresentacoes-nodos>

<apresentacao-nodo> ::= <nodo> 	 'grupo' <acao-apresentacao>

<apresentacao-textos> ';'

<con j unto-apresentacoes-nodos> 'flm'

<nodo>	 'nodo' <nome-nodo> <acao-apresentacao>

<apresentacao-textos>

<conteudo-texto> ::= '#' <texto> 	 '#'

<constante-numerica> ::= <sinal> <inteiro-sem-sinal>

<sinal> ::= <empty> :

<identif-tipo> ::=	 <identificador>

<ident-rotina>	 <identificador>

<identificador-tipo-formulario> ::= <identificador>

<nome-nodo> ::= <identificador>

<titulo> ::= <texto>

<max> ::= <inteiro-sem-sinal>

<min> : = <inteiro-sem-sinal>

<inteiro-sem-sinal> ::= <digito> . 1	 <digito> <inteiro-sem-sinal>

<digito> :: '0"1"2'	 '3'	 '4"5'	 '6' ' '7' : '8'
'9,
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Anexo 2: Exemplo de uma aplicacdo baseada em formulArios

SlaIema	 da

Este sistema preve os seguintes formulArlos :

Formulario para cadastramento de clientes 	 (pessoas).

Formulario para cadastramento de clientes 	 (empresas).

Formulario para cadastramento de veiculos.

Formulario para locagão de veiculo.

0 Formulario para cadastramento de clientes	 (pessoas)

possui as seguintes informacOes:

. Cddigo do cliente - Um ndmero sequencial atribuido ao

cliente guando da	 inclusao deste no cadastro. Pode ser atualizado

automaticamente pelo sistema.

. Nome do cliente -

Endere;o do cliente - Rua, Avenida, complemento.

. Bairro - Bairro referente ao endereco

. Cep - Codigo de enderecamento postal

Municipio -

U.F	 Sigla do estado ou territbrio

Telefone - Composto por prefixo e nUmero.

. Data de nascimento

Carteira de identidade - NUmero da carteira de

identidade e local onde foi emitida.

. CPF - NUmero do cadastro de pessoas fisicas da

receita federal.

Profissao do cliente -

. Local	 de trabalho do cliente

Endereco do local de trabalho	 Rua,	 Avenida,

complement°.

Bairro do endereco do local de trabalho --

.  Cep -

Municipio -

') r	 ti 0 a
BIBLIOTECA



124

U.F. -

Telefone -

Ramal -

. Cargo que o cliente ocupa --

Rendimentos do cliente -

Sintaxe da definicdo do formulario de cadastramento de

clientes:

type OF = (AC,AL,AP,AM,BA,CE,DF,ES,FN,(;O,MA,MG,MS,MT,PA,

PB,PR,PE,PI,R,I,RN,RO,RR,RS,SC,SE,SP):

type CEP = inteiro:VERIFICA-CEP:

type VALOR = real,APRESENTA-VALOR;

type

FORM1(Cadastramento de Clientes: Pessoas Fisicas)

formulario

estrutura

CODIGO-CLP(Codigo) :integer, chave, GERACODIGO(sem);

NOME-CLP(Nome <pessoa ffsica>):string[40];

ENDER-CLP(Endereco <Rua,Av.,compl.›):string[40];

BAIRR-CLP(Bairro):string[15];

CEP-CLP(CEP):CEP;

MUNIC-CLP(Municipio):string[15];

UF-CLP(U.F.):UF;

TELEF-CLP(Telefone):string[12];

DATNASC-CLP(Data de Nascimento):tempo;

CI-CLP(Carteira de Identidade):inteiro;

CPF-CLP(CPF):inteiro, VERIFiCACPF(SEM);

PROF-CLP(Profissao):string[16];

LOCTRAB-CLP(Local de Trabalho):string[40];

ENDTRAB-CLP(Endereco):string[40];

BAIRTRAB-CLP(Bairro):string[15];

CEPTRAB-CLP(CEP):CEP;

MUNICTRAB-CLP(Municipio):string[15];

UFTRAB-CLP(U.F.):UF;

TELETRAB-CLP(Telefone):string[12];

RAMAL-ELP(Ramal):inteiro;

CARGO-CLP(Cargo do Cliente):string[16];
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RENDIM-CLP(Rendimentos do Cliente):VALOR;

fim;

apresentacao

PESSOA-FISICA:

visa°,

APRESENTA-CADASTRAM;

transacoes

INC-CLIENTE(Cadastramento de Cliente Pessoa Fisica);

ATU-CLIENTE(Atualizacao	 de Dados Cadastrais de Cliente

Pessoa Fisica)

fim;

globais

cabecalho(Cadastro de Cliente - Pessoa Fisica),APRESENTA-CABEC;

4Este Formulario serve Para Manter o Cadastro de Clientes -

Pessoa Fisica*

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODIGO-CLP;

nodo NOME-CLP;

nodo DATNASC-CLP,APRESENTA-TEMPO;

nodo CI-CLP;

nodo CPF-CLP,APRESENTA-CPF;

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo ENDER-CLP;

nodo SHIRR-CLP;

nodo CEP-CLP;

nodo MUNIC-CLP;

nodo UF-CLP;

nodo TELEF-CLP;

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo PROF-CLP;

nodo RENDIM-CLP;

nodo LOCTRAB-CLP;

nodo ENDTRAB-CLP;

nodo BAIRTRAB-CLP;

1



nodo CEPTRAB-CLP;

nodo MUNICTRAB-CLP;

nodo UFTRAB-CLP;

nodo TELETRAB-CLP;

nodo RAMAL-CLP;

nodo CARGO-CLP

fim;

fim;

operacOes

<def-operacoes>

fim;

fim;

0 Formulario Para cadastramento de clientes (empresas)

possui as seguintes informagOes:

. Cddigo do cliente - Um nUmero sequéncial atribuido ao

cliente quando da inclusäo deste no cadastro. Pode ser atualizado

automaticamente pelo sistema.

. Nome da empresa -

Razdo social da empresa -

Enderego da empresa - Rua, Avenida, complement°.

. Bairro - Bairro referents ao enderego

. Cep - Codigo de enderecamento postal

. Municipio --

U.F - Sigla do estado ou território

Telefone - Composto por prefix° e nUmero.

CGC - NUmero do COO

Sintaxe da definigao do formulario de cadastramento de

empresas:

type

FORM2(Cadastramento de Empresas: Pessoas Juridicas)

formulario

estrutura

CODIGO-CLE(Codigo):inteiro, shave, GERACODIGO(SEM);

NOME-CLE(Nome < pessoa juridica›):string[40];

RAZAOSOC-CLE(Razao Social):string[40];

126
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DIRET-RESP-CLE(Diretor Responsavel):string[40];

ENDER-CLE(Endereco <Rua,Av.,compl.›):string(401;

BAIRR-CLE(Bairro):string[15];

CEP-CLE(CEP):CEP;

MUNIC-CLE(Municipio):string[15];

UF-CLE(U.F.):UF;

TELEF-CLE(Telefone):string[12];

CGC-CLE(CGC):inteiro, VERIFICACGC(SEM);

fim;

apresentacao

PESSOA-JURIDICA:

visao,

APRESENTA-CADASTRAM;

transacoes

INC-PESJURID(Cadastramento de Pessoa Juridica);

ALT-PESjURID(Atualizacao dos Dados de Pessoa Juridica)

fim;

globais

cabecalho(Cadastro de Pessoas Juridicas),APRESENTA-CABEC;

#Este Formulario serve Kara Manter Atualizado o Cadastro de

Pessoas Juridicas#

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODIGO-CLE;

nodo NOME-CLE;

nodo RAZAOSOC-CLE;

nodo DIRET-RESP-CLE;

nodo ENDER-CLE;

nodo BAIRR-CLE;

nodo CEP-CLE;

nodo MUNIC-CLE;

nodo UF-CLE;

nodo TELEF-CLE;

nodo CGC-CLE,APRESENTA-CGC

fim;

fim;
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operacoes

<def-operacoes>

fim;

fim;

0 Formulario para cadastramento de vefcuios possul

as seguintes informagOes:

. Cddico do veiculo - este campo sera calculado pelo

sistema como um valor numerico sequencial com a finalidade de

identificar univocamente um veiculo.

. Nome do fabricante

Marca -

. Modelo -

Ano de fabricacao -

. Data da compra -

. Valor da compra

Cor -

Capacidade de passageiros -

Capacidade de carga -

Tipo de veiculo - poderd ser automOvel, caminhoneta,

furgdo, trailer.

. Categoria do veiculo -	 Este atributo determina	 a

posicao da tabela de pregos para o veiculo.

. NOmero do registro DUT	 Document° Unico de Transit°.

Placas -

Combustivel do veiculo - Pode ser gasolina, alcool,

diesel.

Sintaxe da definicao do formuldrio de cadastramento de

vefculos.

type TIPOVEICULO = (AUTOMOVEL,CAMIONETA,FURGAO,TRAILER);

type CATEG-VEICULO = (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K);

type COMBUSTIVEL = (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL);

type ANOFABR = 1975..1990;

type
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FORM3(Cadastramento de Veiculos)

formulario

estrutura

CODIGO-VEI(Codigo):inteiro, chave, CERACODIGO(SEM);

FABR-VEI(Nome do Fabricante):stringp0];

MARC-VEI(Marca do Veiculo):string(12]:

MODEL-VEI(Modelo do Veiculo):string[20];

ANO-VEI(Ano de Fabricacao):ANOFABR;

VALOR-VEI(Valor de Compra de Veiculo):VALOR;

DATCOMPR-VEI (Data da Compra) :tempo;

COR-VEI(COR):string[12];

CAPPESS-VEI (Capacidade Pessoas):inteiro;

CAPCARG-VEI(Capacidade Carga):inteiro;

TIPO-VEI(Tipo):TIPOVEICULO;

CATEG-VEI(Categoria):CATEG-VEICULO;

REGDUT-VEI(Registro DUT):inteiro;

PLACAS-VEI(Placas):string[7];

COMBUST-VEI(Combustivel):COMBUSTIVEL;

flip;

apresentacao

CADAST-VEICULOS:

visao,

APRESENTA-SAIDA;

transacoes

INC-VEIC(Cadastramento de Veiculo para Locar);

ALT-VEIC(Correcao do Cadastro de Veiculos)

fim;

globais

cabecalho (Cadastro de Veiculos),APRESENTA-CABEC;

%Este Formuiario serve para Manter o Cadastro de Veiculos

da Autolocadorail

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODIGO-VEI;

nodo FABR-VEI;

nodo MARC-VEI;

nodo MODEL-VEI;

R 0 s
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nodo ANO-VEI;

nodo VALOR-VET;

nodo DATCOMPR-VEI,APRESENTA-TEMPO;

nodo COR-VEI;

nodo CAPPESS-VEI;

nodo CAPCARG-VEI;

nodo TIPO-VEI;

nodo CATEG-VEI;

nodo REGDUT - VEI;

nodo PLACAS-VEI;

nodo COMBUST-VEI

fim;

fim;

operacoes

<def-operacoes:>

fim;

fim;

0 Formulario	 para locagdo de veiculos possui as

seguintes informagOes:

. COdico do veiculo - este campo corresponde ao cddigo

do veiculo gerado automdticamente pelo sistema.

. cddigo do cliente - Este campo corresponde ao cddigo

do cliente que esta locando o veiculo e pode ser referente

pessoa tisica ou juridica.

. Data da locagdo --

OdOmetro de saida	 kilometragem que consta no

oddmetro do veiculo na data de locagdo.

Opgdo seguro - 0 cliente pode optar por seguro total

corn franquia ou total sem franquia.

. Danos pessoais - 0 cliente pode optar (sim/ndo) pelo

seguro contra terceiros.

. Data prevista para devolugao

. Data da devolugdo -

OdOmetro de chegada - Kilometragem gue consta no

G-F R 0 5
pitr”,,T7CA

..,4141444.4.4*
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odOmetro do veiculo na data de devolugao.

. Combustivel	 consumido - Quando da entrega do veiculo

o tanque de combustivel a completado. Este campo sera preenchido

com o valor em litros de combustivel utilizado.

. Valor do combustivel - Este campo sera calculado

automaticamente pelo sistema com base no tipo de combustivel do

veiculo e prego do litro.

. valor do seguro - g	 calculado pelo sistema com base

na escolha do seguro feita pelo locatario.

. Ki1Ometros rodados - Representa a kilometragem feita

pelo locatario. 8 calculado automaticamente como a diferenga

entre oddmetro de chegada e odOmetro de saida.

. Valor em funcAo da kilometragem - F calculado com

base no valor do kilbmetro rodado e categoria de veiculo.

. NUmero	 de	 dias - E obtido pela diferenga entre as

datas de chegada e de saida.

. Valor das diarias - 8 obtido levando-se em conta o

valor da diaria associada a categoria do veiculo e o 	 nUmero de

didrias.

. Total	 a	 pogar
	

Este	 campo	 sera	 preenchido

automaticamente com a soma dos seguintes campos is calculados:

valor do combustivel,	 valor do seguro, valor da	 kilometragem,

valor das diarias.

Sintaxe do definigdo	 do formulario de locoed() de

veiculos.

type SIMNAO = (S,N);

type OPCSEG = (2,2,3) If	 1 -- acidentes,	 2 - Roubo,	 Incendio, 3 -

Total It;

type

FORM4 (Locacoes) =

formulario

estrutura

CODVEI-LOC(Codigo Veiculo):inteiro,chave,VERIECODVEICULO(sem);

CODCLI-LOC(Codigo Cliente):inteiro,chave,VERITCODCLIENTE(sem);

DATASAI-LOC(Data de Saida):tempo;

ODOMSAI-LOC(Odometro de Salda):inteiro;
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OPCSEG-LOC(O pcao Seguro) :OPCSEG;

DANOSPESS-LOC(Danos Pessoais Seguro):SIMNAO;

DEVPREV-LOC(Data Devolucao Prevista):tempo;

DEVOL-LOC(Data Devolucao):tempo;

ODOMCHEG-LOC(Odometro de Chegada):inteiro;

LITRCOMB-LOC(Litros de Combustivel):real;

VALCOMB-LOC(Valor Combustivel):VALOR,CALCVCOMB-LOC(sem);

KMROD-LOC(Km Rodados):inteiro,CALCKM-LOC(sem);

VALKMROD-LOC(Valor Km Rodados):VALOR,CALCVKMROD-LOC(sem);

NDIAS-LOC(Numero de Dias Locados):inteiro,CALCNDIAS-LOC(sem);

VALNDIAS-LOC(Valor das Diarias):VALOR,CALCVDIAR-LOC(sem);

TOTAL-LOC(Valor a Pagar):VALOR,CALCVTOT-LOC(sem);

fim;

apresentacao

SAIDA-VEICULO:

visao,

APRESENTA-SAIDA;

transacoes

SAIDA-VEIC(Saida de Veiculo com Cliente);

ALT-SAIDA-VEIC(Correcao das Informacoes sobre Saida de

Veiculo)

fim;

globais

cabecalho(Locacao de Veiculo),APRESENTA-CABEC;

*Este Formulario serve Para Registrar a Saida de um

Veiculo Locado#

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODVEI-LOC;

nodo CODCLI-LOC;

flirt;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo DATASAI-LOC,APPESENTA-TEMPO;

nodo ODOMSAI-LOC;

nodo OPCSEG-LOC;

nodo DANOSPESS-LOC;

nodo DEVPREV-LOC,APRESENTA-TEMPO;
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nodo CAUCAO-LOC

fim;

fim;

DEVOLUCAO-VEICULO;

visao,

APRESENTA-DEVOLUCAO;

transacoes

DEVOL-VEIC(Devolucao de Veiculo pelo Cliente e Cobranca);

ALT-DEVOL-VEIC(Correcao das Informacoes sobre Devolucao de

Veiculo)

fim;

globais

cabecalhoDevolucao de Velculo),APRESENTA-CASEC;

*Este Formulario serve pare Registrar a Devolucao de um

Veiculo e pare a Cobranca do Valor da Locacao#

fim;

grupo, APRESENT-MOLDURA;

nodo CODVEI-LOC;

nodo CODCLI-LOC;

fim;

grupo, APRES-MOLDURA-LEIT;

nodo DATASAI-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo ODOMSAI-LOC;

nodo OPCSEG-LOC;

nodo DANOSPESS--LOC;

nodo DEVPREV-LOC,APRESENTA-TEMPO;

nodo CAUCAO-LOC
fim;

grupo, APRESENTA-MOLDURA;

nodo DEVOL-LOC,APRESENTA-TEMPO;
nodo ODOMCHEG-LOC;

nodo LITRCOMB-LOC;

nodo VALCOMB-LOC;
nodo KMROD-LOC;

nodo VALKMROD-LOC;
nodo NDIAS-LOC;

nodo VALNDIAS-LOC;
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nodo TOTAL-LOC;

nodo TOTLIQ-LOC

fim;

fim;

fim;

operacoes

<def-operacoes>

fim;

fim;
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