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GLOSSARIO

BATCH	 : modo de processamento em que, uma vez
iniciada a	 execugao do programa, o usuario
nao tem a possibilidade de alterar/controlar
seu fluxo de execugao.

HARDWARE	 : conjunto	 de	 componentes	 eletrOnicos
combinados de forma a permitir a execugao de
determinadas tarefas.

IBM-PC

!CONE

: designam os microcomputadores baseados em
processadores INTEL da familia 8088. Foram
inicialmente projetados e comercializados
pela Internacional Business Machine (IBM),
mas logo foram copiados, aperfeigoadas _e
passaram a assumir uma condigao de padrao
internacional em materia de computagao
pessoal.

: 6 um conjunto_ (nao vazio) de simbolos
graficos _que tem por fungao representar
alguma agao ou elemento.

INTERATIVO	 : modo de processamento em que, uma vez
iniciada a execugao de um programa, o usuario
tem alguma liberdade de alterar o seu fluxo
de execugao.

JANELA	 : regiao da tela onde o usuario interage com a
aplicagao.

LAYOUT	 : a aparancia visual da interface.

MOUSE	 : dispositivo de apontamento de objetos no
video do computador

FORMULARIO	 : caixa de dialogo

PILHA
	

: 6 uma lista ordenada na qual todas as
insergiies e retiradas sao feitas numa
extremidade, denominada o topo.

POINTER	 : seta indicando a posigao do mouse na tela.

SCROLLBAR	 : retangulo para realizar deslocamento das
informagoes em uma janela.

SHELL	 : conjunto de programas que facilitam o acesso
e a utilizagao de determinado conjunto de
recursos oferecido por um computador.
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SOFTWARE	 : conjunto de instrugOes que controla e comanda
o hardware de modo que, com as tarefas
executadas, atinja-se determinado objetivo.

THREAD	 linha ou caminho passivel de ser trilhado.
Pode significar uma tarefa, pois cada tarefa

formada por um conjunto de operagoes
formando um caminho.

MULTI-THREAD: maltiplas linhas ou caminhos possiveis de
serem trilhados.

TOOLKIT	 : conjunto de rotinas basicas para construgao
de interfaces graficas.

USUARIO	 : pessoa que utiliza um sistema de computagao.

WORDSTAR	 : editor de textos que faz largo use de
combinagOes de teclas para a definigao dos
comandos que devem ser executados.
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LISTA DE ABREVIATURAS

BD	 : Banco de Dados

DBMS	 : Data Base Management System

SGBD	 : Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

IU	 : Interface com o Usuario

MRIU	 Modelo de Representagao da Interface com o
Usuario

SDIU	 : Sistema de Desenvolvimento de Interfaces com o
Usuario

SGIU	 : Sistema de Gerenciamento de Interfaces com o
Usuario

GA	 : Gramaticas de Atributos

GLC	 : Gramaticas Livres de Contexto

SAPPIU	 Sistemas de Apoio ao Projeto e Programagao de
Interfaces com o Usuario

CASE	 : Computer Aided Software Engineering

MTE	 : Modelo de Transigao de Estados

MLE	 : Modelo de Linguagem de Eventos

MGLC	 : Modelo de Gramaticas Livres de Contexto

GRAEDIUS	 GRAmatica Estendida para a Definigao de
Interfaces com os UsuarioS
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RESUMO

Uma interface com o usuario é composta por duas

"vias" de comunicagao, uma que vai do usuario ate o sistema

e outra que vai do sistema ate o usuario. Cada uma destas

"vias" possue um formalismo que define a comunicagao

associado.

Neste trabalho, estes formalismos sao descritos

com uma gramdtica de atributos. Esta gramatica foi

expandida de forma a permitir a definigao dos elementos que

compOe a interface do usuario, e da estrutura que ira

controlar a seciaencia de execugdo das tarefas oferecidas

pelos sistemas de aplicagao.

Ao longo do trabalho sao discutidas algumas

tecnicas de descrigao do formalismo de comunicagao entre

interface e sistema, sao abordados os estilos de interagao

e apresentada as expanses aplicadas sobre gramaticas de

atributos. Um exemplo auxilia a compreensao do use da

linguagem proposta, e um protOtipo permite a validagao das

definigOes.

Palavras-Chaves : Interfaces graficas, Sistemas de Desen-
volvimento de Interfaces com o Usudrio,
Gramatica de Atributos.
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ABSTRACT

A user interface is composed by two "ways" of

communication, one from the user to the system and the

other linking the system to the user. Each of these "ways"

has it's own mechanism.

In this work, these mechanisms are described

through an attribute grammar. This grammar has been

expanded to allow the definition of the structure of the

interface elements and the control of the execution of the

tasks that the application system implements.

Through this work, technics that describe the

communication between the interface and the system,

interaction styles and the extensions made on attribute

grammar are discussed. An example is given to explain the

use of the proposed mechanism and a prototype validates

ideas discussed.

Keywords : Graphical Interfaces, User Interface Development
Systems, Attribute Grammar.
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1 INTRODUCÃO

Este	 trabalho	 propOe	 uma	 linguagem	 de

especificacdo e	 manipulacdo de interfaces	 com o usudrio

(IUs), de forma a facilitar as tarefas de projeto e

programacdo destas.

Esta proposta ester motivada no grande aumento que

a demanda por sistemas computacionais interativos

experimentou a partir do inicio da 	 decada de 80, com a

popularizacdo dos micro-computadores. Os sistemas que tem

uma apresentacdo mais amigdvel	 sao, usualmente,	 os

preferidos, pois alem de	 facilitarem o	 uso, dispensam

grande treinamento nos conceitos computacionais e aumentam

a produtividade por permitirem um aprendizado mais

intuitivo. ApresentagOes	 amigdveis acabaram por	 se

transformar em fator determinante do sucesso ou fracasso

dos sistemas computacionais. As apresentacOes dos sistemas

fazem parte da IU.

A melhoria da qualidade das IUs demanda um grande

esforgo nas etapas de projeto e programacHo dos sistemas.

Em um estudo envolvendo sistemas de Inteligencia Artificial

(IA), os esforcos referentes a IU totalizaram cerca de 40-
50% do esforgo total de programacdo [MYE 89]. 0 esforgo de

mdo-de-obra envolvido com a confeccdo de boas IUs, traduz-
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se num significativo crescimento do custo total dos

sistemas computacionaisl.

Para auxiliar a confeceao das IUs, busca-se a

criacao de sistemas que facilitem as fases de projeto e

programaeao, de forma transparente. As primeiras tentativas

nesta diregdo resultaram na criacdo de bibliotecas de

funeOes que controlavam os perifericos dos equipamentos de

forma transparente ao programador. Estas bibliotecas sao

conhecidas por toolboxs [TAK 89]. Apesar de auxiliarem as

tarefas do programador de IUs, pouco contribuiram para

trabalho do projetista. Esforgos neste sentido levaram a

estruturas e estilos de dialogo pre-definidos. Ferramentas

com estas caracteristicas receberam a designagao de

toolkits [TAK 89], pois com elas o projetista somente

necessita nomear as opeOes que norteardo o usuario final na

escolha das tarefas disponiveis, enquanto que o programador

somente "encaixa" as chamadas as tune -6es de aplicagao nos

pontos da estrutura de dialog() em que se encontram

disponiveis todas as informacOes inerentes as tarefas (fig.

1.1) . Um fator marcante destas ferramentas e que tanto o

projetista como o programador tem a sensacao de estarem

trabalhando com um destes brinquedos de encaixe de pinos

com formas e cores diferentes. As formas dos pinos sdo as

chamadas as func6es da aplicacdo, e as cores fazem as vezes

dos nomes das °pc-6es.

1 No inicio da decada de 70 um probleua semelhante foi o que envolvia os mecanismos de
armazenamento/recuperagao de informagOes em arquivos de dados. A solucao encontrada, e hoje
mundialmente utilizada, foi a criagio de sistemas que se encarreqassem do prenciamento destes
mecanismos de forma transparente. Estes sistemas oferecem apoio as fases de projeto das
estruturas de dados utilizadas e de programacao das fungOes de manipulagao destas estruturas.
Receberam a denominacao de Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados (SGBDs) [DAT 86].
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Figura 1.1 Modelo toolkit

0 grande problema das toolkits 6 que nao conferem

liberdade de criacao ao projetista 	 de IUs. Os didlogos

gerados sao, basicamente, iguais (Vide, por exemplo, 	 os

sistemas desenvolvidos para o Macintosh). Buscando uma

maior	 liberdade para o projetista e, simultaneamente, a

possibilidade de	 uma documentacao	 da IU utilizada num

sistema, desenvolveram-se adaptagOes 	 sobre as notac6es de

modelos de representacao de informacOes existentes. Corn

este	 esforco,	 foram propostos	 alguns modelos
	

de

representacao da IU (MRIU), tais como o modelo de transicao

de estados, o de linguagem de eventos e o gramatical.

Com o	 objetivo de auxiliar nos trabalhos 	 de

projeto e a programacao das IUs, surgiram sistemas que dao

apoio ao use dos MRIUs. As limitagOes que apresentam estao

relacionadas com	 os tipos de dialogos suportados pelos

MRIUs nos quais se baseiam. Por exemplo (veja-se capitulo

2), o modelo de transicao de estados 6 adequado para IUs

seglienciais, portanto sistemas baseados nele tem facilidade

de representar didlogos seqUenciais, enquanto que o modelo

de linguagem de	 eventos 6 mais adequado a sistemas que

implementem IUs que usem manipulacao direta.
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Os sistemas baseados em modelos, sao divididos em

dois grupos [MYE 89]. No primeiro grupo, os Sistemas de

Desenvolvimento de IUs	 (SDIUs), limitam-se a apoiar as

fases de projeto e programacao da IU, tendo como saida

trechos de programas fontes escritos em alguma linguagem (C

ou PASCAL, por exemplo). As IUs obtidas como resultado do

use destes sistemas sao bastante variadas, transferindo

ampla liberdade de criagao ao projetista. No segundo grupo,

os Sistemas de Gerenciamento da Interface com o Usuario

(SGIUs), alem de darem todo o apoio as fases de projeto e

programacao, tambem permitem que o usuario final altere a

IU, de forma a adapta-la melhor as suas necessidades

fisicas e psicolOgicas.

USUARIO
	

TAREFR
	

SISTEMA

INTER?RETACAO
DO VISUALICADO

PROCESSANDO	 11; 11110 CONTEUDO

ji
PLANEJAMENTD

ACAO LINGUAGEM
DE ICAO

LINGI,AGEM de

APRESENTACAO

Figura 1.2 Esquema conceitual da IU de acordo com Bennett

A ideia basica, deste trabalho, é de que a

interagao usuario-aplicacao obedece a certo esquema,

seqliencial, de fatos. Bennett exprime de forma bastante

clara esta seqUencialidade [BEN 86]. Para tal, divide a

interacao em dois macrocomponentes (fig. 1.2), a saber : a)

o de acao e b) o de apresentagao. 0 primeiro manipula

recebimento/apresentacao do conjunto de tarefas que

usuario tem a disposicao numa aplicacao. 0 segundo

macrocomponente e responsavel por informar ao usuario o
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resultado gerado pelas tune -6es da aplicaeao invocadas pelas

tarefas escolhidas.

0 trabalho aqui proposto pode ser classificado

como um SDIU. Como caracteristica, oferece ao projetista

ampla liberdade de definicao da estrutura do dialog°

adotado pelos sistemas, assim como permite a escolha do

estilo basic° de interacao (menus, formularios ou linguagem

de comando) que se aplicara a cada nodo (ponto de

interacao) da estrutura do dialog°. Por ponto de interacao

entende-se os nodos do grafo que definem a estrutura do

dialog°, onde 6 necessaria a intervencao do usuario para

que seja determinada corretamente qual a tarefa que o

usuario deseja executar. A nivel de programacao, permite

que o grau de granularidade/acoplamento seja determinado

pelo prOprio programador. Estas caracteristicas sao

afetadas pelas facilidades oferecidas pela linguagem

proposta, ou seja, permite computacOes simples (atribuicOes

e condicOes) e o use de rotinas externas.

Partindo da premissa de que existem dialogos nos

dois sentidos (usuario-aplicacao e aplicacao-usuario), que

gramaticas sao bom formalismo para a descrigao de dialogos

e que existem computagOes intermediarias aos pontos de

interacao de uma estrutura de dialog°, optou-se por

explorar o formalismo de gramatica de atributos (GA)

estendida com algumas "segaes". 0 objetivo destas "secOes"

e permitir a descrigao dos dois macrocomponentes
apresentados por Bennett.

No capitulo 2 encontram-se descritos tres modelos

de representagao de IU, a saber o modelo de transicao de

estados, a linguagem de agao e o gramatical. No capitulo 3

sao apresentados os diferentes estilos basicos de interagao

com o usuario, os quais sao : a) menus, b) formularios, c)
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linguagem de comando e d) comandos diretos. No capitulo 4 6

discutida uma abordagem lingUistica da interface e

relacionadas as necessidades de informagdo, aos niveis

16xicos, sintdticos e semanticos, dos vdrios componentes da

IU. 0 capitulo 5 apresenta a linguagem tema deste trabalho,

enquanto seu use com um exemplo 6 explicado no capitulo 6.

0 capitulo 7 6 dedicado a discussao do protOtipo que
implementa um reconhecedor e tradutor da linguagem proposta

em linguagem C. Por fim, no capitulo 8 encontram-se as

conclusOes do trabalho, assim como uma indicacdo das

futuras tarefas a serem desenvolvidas objetivando uma

complementagao do trabalho.
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2 MODELOS DE	 REPRESENTACAO DE INTERFACES COM 0
USUARIO (MRIUs)

Este capitulo apresenta uma definicao conceitual

dos MRIUs, apontando para a sua importancia na definiqao

dos sistemas de apoio ao	 projeto e programaqao de IU

(SAPPIU).	 Tambem apresenta os modelos	 de Transicao de

Estados, de Linguagem de Eventos e de Gramaticas Livres de

Contexto.

2.1 Modelos

	Um modelo de representagao é	 composto por um

conjunto	 de	 elementos	 (normalmente	 graficos),	 que

representam as	 informagOes	 modeladas, e	 um conjunto de

regras que disciplina o use destes elementos. Metodologias

sempre estao baseadas em algum modelo de representacao de

informacOes.

As relagOes existentes entre as metodologias de

projeto de IUs, que usam algum MRIU, e 	 os SAPPIUs,	 é a

mesma que existe entre	 as metodologias de analise

estruturada e as ferramentas CASE que as implementam, ou

seja, estas Ultimas implementam um conjunto de ferramentas

que possibilitam o use assistido das metodologias.

0 use	 de MRIUs faz-se necessario por serem os

requisitos das interfaces muito instaveis e raramente bem

definidos pelos usuarios finais. Isto permite a preservacao

e organizacao das ideias desenvolvidas e utilizadas durante

o processo de desenvolvimento [RHY 87]. 0 resultado desta

documentacao diminui os erros de projeto, pois permite sua
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melhor verificagao contra os requerimentos recolhidos junto

ao	 usuario	 final.	 Outra	 forma	 de	 verificagao,

desejavelmente	 fornecida pelo MRIU, 6	 a criacao de uma

"pre-interface" que sirva de bancada de testes de hipOteses

sobre a apresentacao e a operacionalidade da interface em

estudo [BET 87].

Para que um MRIU possibilite uma facil e rapida

verificagao da interface em estudo, 6 necessario que possua

capacidade de capturar, com clareza e facilidade, o dominio

e os procedimentos comuns das tarefas do usuario. E

interessante que permita a intervencao 	 do usuario final

para que possa	 fazer correcOes	 ou sugestOes	 que visem o

aperfeigoamento da interface em desenvolvimento [RHY 87].

2.2 0 Modelo de Transicao de Estados

0 Modelo de	 Transigao de Estados (MTE) esta

baseado em maquinas de estados ou 	 em diagramas de

transicao/estado [GRE 86]. Sua modelagem toma por premissa

que uma interface envolve a manipulagao de uma seqUencia de

eventos de entrada (acOes do usuario) [MYE 89].

Este modelo 6 composto por um conjunto de estados

e transicOes [GRE 86].	 Estados	 sao cada um dos pontos

geradores de ambigUidades, onde 	 a aplicacao necessita da

intervengao do usuario para sua resolucao. Cada transicao

representa uma	 possivel	 solugao para as ambigUidades a

disposigao do	 usuario	 quando	 o dialog° esta em um

determinado estado. Indicam as raga-es que o usuario pode

realizar sobre	 um dialog° para,	 passando de um estado a

outro, executar as tarefas desejadas. 0 estado que e o
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inicio de todo o dialogo e chamado de estado inicial e da

um dos estados que possuem uma tarefa da aplicacao

associada e chamado de estado final. No MTE um caminho

uma seqUencia de transigOes que levam do estado inicial ate

um dos estados finais do diagrama. Uma seqUencia de agOes

do usuario somente e aceita se existe um caminho

correspondente a tal seqUencia.

Este modelo possui uma notagao grafica em que os

estados sao representados por circulos e as transicOes

entre os estados sao representadas por arcos dirigidos

(fig. 2.1). Quando o projeto de uma interface torna-se

muito grande e denso, permite o use de sub-diagramas

[GRE 86]. Este subterfligio, porem, nao aumenta o poder de

descrigao do modelo.

Figura 2.1 Notacao usada no modelo MTE

A simples indicagao dos estados e transicOes

validos numa interface nao e suficiente para permitir uma

boa documentagao e compreensao do problema (um dos

objetivos basicos dos MRIUs). Uma primeira variacao, que

visa diminuir este problema, é a que permite a adicao, nos

estados, de agOes da aplicacao (fig. 2.2), outra variacao

preve nos arcos a indicacao das agOes da interface e nos

estados as acOes da aplicacao (fig. 2.3).
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Figura 2.2 Estados indicam as agOes da aplicacao

Figura 2.3 Estados indicam as agOes da aplicacao e as
transicOes indicam as agOes da IU

Como principais vantagens, o MTE apresenta uma

representagao de natureza grafica, grande facilidade de

apresentagao e edigao (em editores diagramaticos) [GRE 86].

Como desvantagens este modelo possue : a)

dificuldade que apresenta na representagao de interfaces

complexas; b) quanto mais complexo um dialog°, mais densa

torna-se sua representagao grafica associada [MYE 89], e

mais complexa e dificil torna-se a participacao do usuario

na verificagao da validade do projeto; c) o modelo puro

(sem extensOes) tem capacidade de representar um ndmero

limitado de dialogos; d) dialogos recursivos so podem ser
tratados por este modelo atraves do use de extensOes, podem

estas extensOes nao modelam como se processa o abandono de

procedimento [GRE 86]; e e) nao possue capacidade de
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descrever interfaces que usem o estilo de manipulacao

direta (ver 3.3).

Jacob [GRE 86] propae uma forma alterada do

modelo para que possa representar interfaces onde o usuario

necessite manipular varios objetos de forma concorrente

(manipulacao direta). Esta forma alterada preve uma

combinacao entre o MTE e uma forma de linguagens de eventos

(ver 2.3). Este novo modelo permite que varios diagramas

estejam ativos de forma simultanea. A transferencia de

controle entre os diagramas se cid a maneira de co-rotinas
(rotinas concorrentes, como na simulagao de sistemas

paralelos) [MYE 89]. Esta extensao permite a criacao

somente de algumas formas de manipulacao direta.

Uma caracteristica marcante deste modelo 6 o fato

de que sua representacao concentra-se exclusivamente na

parte sintatica da interagao, ignorando os passos de

definicao da funcionalidade da aplicagao e da especificacao

dos aspectos visuais do dialog°.

2.3 0 Modelo de Linguagem de Eventos

No Modelo de Linguagem de Eventos (MLE) toda a

interacao existente entre o usuario e a interface se

processa por meio de eventos. Os eventos sao gerados em

resposta a cada intervencao do usuario sobre os perifericos

de entrada,	 ou pelos processos responsaveis pela

manipulagao destes eventos. Cada acao do usuario pode gerar

um ou varios eventos. Eventos sdo enviados a, e tratados

(processados) por, um ou varios manipuladores de eventos

("handlers"). 0 processamento dos eventos pode gerar outros
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eventos, ou habilitar outros "handlers", ou ainda gerar

chamadas as tune -6es da aplicagao [GRE 86] [MYE 89]. 0

projetista tem a liberdade de criar diferentes tipos de

eventos, de forma que estes se adaptem as suas

necessidades.

0 comportamento de cada "handler" 6 especificado

por um "template" [GRE 86]. Este "template" especifica os

parametros, as variaveis, os eventos que manipula e ou os

procedimentos (tune -6es da aplicagao) invocados, ou os

eventos gerados pelo tratamento destes eventos. Cada

"handler" processa, portanto, somente um conjunto limitado

de eventos.

0 MLE parte da premissa de que numa interacao o

usuario pode querer executar varias coisas em paralelo. Por

isto, os "handlers" deste modelo se comportam de forma

concorrente (pelo menos no nivel conceitual), e nao existem

filas de espera, nem retardo para o processamento dos

eventos. Porem como os computadores atuais realizam seus

processamentos de forma seqUencial, somente um "handler"

pode estar ativo por vez, processando um evento por vez, o

que gera filas de espera e retardos no processamento dos

eventos.

No inicio do processamento existe sempre um

"handler" que 6 "criado" automaticamente pelo procedimento

de "carga" do sistema de aplicagao. Todos os demais

"handlers" sao "criados" por este. A criacao de outros

"handlers" 6 comandada pelos eventos processados. E

interessante notar que um "handler" ester ativo, desde a sua

criagao ate a sua destruicao, nao havendo momentos de

desabilitagao.
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Um grande problema associado com o use do MLE

que o controle de fluxo de execucao nao localizado

dificulta a criagao de cOdigo correto [GRE 86]. Esta

dificuldade e parecida com a encontrada pelos programadores

de linguagens nao estruturadas, onde o controle do fluxo de

execucao torna-se tao distribuido que e praticamente

inviavel fazer-se qualquer controle de qualidade e exatidao

das computacOes realizadas. E originada basicamente pelo

entrelagamento do controle.

Outros dois problemas apontados pela literatura

[SHN 86] sao : a) os reflexos danosos que algumas pequenas

alteragOes numa parte do programa podem causar em outras

partes (causado pelo entrelagamento do cOdigo), e b) a

dificuldade que o programador tem em entender o cOdigo

quando a interface aumenta muito de tamanho. 0 segundo

problema ester basicamente associado com o controle nao

centralizado do fluxo de execugao.

Uma das grandes vantagens deste modelo, e sua

capacidade de manipulacao de dialogos concorrentes

(assincronos) [GRE 86]. Estes, possibilitam o envolvimento

do usuario em varios dialogos de maneira simultanea. Neste

tipo de interface cada "handler" pode ser visto como um

processo independente.

2.4 0 Modelo de Gramdticas Livres de Contexto

0 Modelo de Gramaticas Livres de Contexto (MGLC)

ester baseado no conceito de que toda interacdo entre o

computador e o usuario se processa como um dialogo entre

duas pessoas, e portanto pode ser descrito por uma
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linguagem. 0 use de gramaticas para a descricao de

interfaces 6 uma extensao natural do use de gramaticas para

a descried- 0 de dialogos humanos.

Uma das falhas desta abordagem, assim como das

anteriores, 6 que linguagens sao boas para definir o que e

o quando se realizara cada interagao, nao o como a

interacao sera apresentada [MYE 89]. Alem de que a

linguagem utilizada para a descried. ° da interacao maquina-

homem 6 diferente da utilizada para descrever a interacao

homem-maquina.

Estas caracteristicas indicam seu use para a

descried° de comandos e seus parametros, que caracterizem

as entradas, enquanto que as saidas sao, normalmente,

descritas por outro formalismo [GRE 86]. 0 use de dois

formalismos descrevendo um mesmo objeto (interface), traz

problemas de ambigUidade de descried°. 0 tratamento desta

ambigUidade caracteriza uma das grandes desvantagens deste

modelo.

A representacao deste modelo tem como base uma

gramatica livre de contexto (GLC). Uma dificuldade

associada com o use de GLC puras neste modelo 6 a

impossibilidade de definir as respostas geradas pelo

computador. Este problema 6 em muito reduzido pelo use de

extensCies que permitam a invocacao de acaes semanticas.

Numa gramatica assim estendida, os seus terminais sao os

tokens de entrada que representam as agOes do usuario; as

producCies definem a linguagem empregada pelo usuario em

suas interagOes com a aplicaqao; e as agOes semanticas (da

aplicacao) associadas as producOes sao executadas quando a
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producao 6 usada para o reconhecimento de uma entrada do

usuario.

As interfaces resultantes do uso deste modelo

estao baseadas em reconhecedores (parsers) [MYE 89]. Se uma

gramatica G descreve uma IU, entao a linguagem L(G)

descrita por esta gramatica contem todas as seqUencias

validas de agOes do usuArio. Pode-se entao, a partir de G

produzir um parser que reconhega L(G). Os parsers assim

produzidos podem ser utilizados tanto em interfaces que

contenham alguma forma de conversao das opcOes informadas

ao componente de dialogo da interface em linguagens de

comando textual, quanto em interfaces baseadas em

linguagens de comando textuais puras.

0 problema inerente aos sistemas gerados a partir

de descricOes gramaticais que incorporem as extensOes acima

descritas e que os parsers utilizados sao sensiveis ao tipo

de reconhecimento empregado [GRE 86]. Se o reconhecimento

for bottom-up, as agOes somente serao executadas quando o

lado direito de uma produgao 6 reconhecido. Ja se o

reconhecimento for top-down, a execuqao se da em qualquer

derivacao valida. Portanto faz-se necessario que o

projetista da interface tenha conhecimento previa da

tecnica de reconhecimento usada no parser gerado, para

evitar problemas de execugao indevida de alguma acao

semantica.

As vezes torna-se necessaria a inclusao de

producOes "dummy", que funcionem como "place-holders", para

contornar-se os problemas associados com a tecnica de

reconhecimento [GRE 86]. Uma forma de evitar-se o uso de
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producCies "dummy" é a ativacao de awes semanticas no meio

das produgOes.

A definicao de comandos do tipo "cancele" sao

bastante complexas, o que torna seu use muitas vezes

praticamente inviAvel. Das extensoes propostas, a maioria

tem a ver com a recuperagao de erros, com comandos do tipo

"cancele" e com o controle da ordem de reconhecimento

[GRE 86].

Como vantagem este modelo oferece ao projetista

de IU liberdade para que se concentre nas informagOes

passadas e recebidas do usudrio, despreocupando-se da

seqUencia dos eventos (tokens de entrada). Já como

desvantagem tem que as IUs geradas por este modelo sao

fundamentalmente baseadas no estilo de linguagens de

comandos, bastante complicado para usudrios ocasionais (ver

3.2). 0 use de GLCs puras neste modelo acarretam problemas

ligados com a definicao da funcionalidade e com a

especificacao dos aspectos visuais e metafOricos do dialog()

associado, alem de concentrar-se exclusivamente na parte

sintatica da IU [OLS 86].
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3 METAFORAS E ESTILOS DE INTERACAO

Neste capitulo primeiramente 6 descrita a carac-

teristica que divide em grupos os diferentes estilos de in-

teracao utilizadas nas IUs. Neste trabalho, tecnicas de in-

teracao sao interpretadas como as combinacOes de diferentes

estilos de interagao para a obtencao de uma IU. Diz-se

"combinacao", por ser muito dificil que uma IU use somente

um estilo de interacao. As secaes 3.2 e 3.3 discutem deta-
lhadamente cada um destes estilos.

Os diferentes estilos de interacao existentes,

sao os mètodos disponiveis as aplicacOes para que realizem
a comunicacao com seus usuarios (i.e. menus, formularios,

linguagens de comando e comando direto). 0 use puro ou com-

binado destes estilos e que determina a efetividade e a
consistencia de uma IU [RHY 87].

Diferentes combinaq6es de estilos de interacao,

participando de uma IU, fazem com que esta seja mais apro-

priada aos diferentes tipos de usuarios. Assim, o estilo

mais indicado para usuarios sofisticados (ou experientes) 6

a linguagem de comando, enquanto que para usuarios ocasio-

nais (ou inexperientes) sao mais indicadas as IUs que usem

uma combinacao de menus, formularios e comando direto.

Fisher em [FIS 88] entende por usuario sofisticado aquele

que, conhecendo a aplicagao, seleciona o prOximo comando e

operacao que a aplicacao clever& executar. Suas principais

caracteristicas sao : a) 6 freqUente usuario da aplicacao;

b) tem longas utilizacOes da aplicacao; e c) 6 usuario fa-

miliarizado com o dominio da aplicacao. Ja um usuario oca-

sional 6 aquele que nao possue grande intimidade com o com-

putador, ou que nao utiliza determinada aplicacao com fre-
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qUencia tal que the garanta absoluto controle sobre sua

utilizacdo. As principais caracteristicas deste grupo de

usudrios sdo : a) as utilizacOes das aplicacOes sdo rdpi-

das; b) as utilizagOes sac) esporddicas; e c) o use das

aplicacOes 6 ocasional.

Devido as diferencas existentes entre os usudrios

sofisticados e os ocasionais, 6 aconselhdvel que as IUs de

aplicagOes que sirvam a estes dois grupos sejam obtidas a

partir da combinagdo de vdrios estilos de interacdo

[RHY 86]. Esta combinacdo fornece uma melhor adequacdo das

IUs geradas aos diferentes usudrios [SHN 86]. A mudanca de

estilo de interacdo 6 usada quando uma adequada visuali-

zacdo das acOes ativas ndo 6 encontrada com o estilo em

uso.

3.1 Metdforas

A divisdo dos estilos de interacdo em diferentes

categorias, ester baseada na identificacdo das metdforas ba-

sicas do dialog.° homem-mdquina [HAR 89]. Hutchins et ali

[HUT 86] cita a existencia de pelo menos duas metdforas de

descricdo das interacOes, a saber : a) a conversacional,

caracterizada pelos didlogos seqUenciais ou sincronos, e b)

a ideal caracterizada pelos dialogos assincronos, ou con-

correntes. Sibert tambem divide os estilos em categorias

equivalentes as citadas por Hutchins [SIB 86]. Somente o

nome muda, em vez de conversacional usa lingliistico e em

vez de ideal usa espacial, mas a ideia que norteou a di-

visao 6 a mesma.
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3.1.1 Metdfora Conversacional

Na metafora conversacional, o usuario descreve o

que deseja fazer, tipicamente, pelo use de alguma especie

de linguagem de comandos [HAR 89]; ou seja, o usuario pres-

sup6e que esta dialogando, conversando, com a aplicacao e

dizendo-lhe o que deseja que seja feito. Esta metafora five"

a interface como um dialog° entre o usuario e a aplicacao

[SIB 86].

Nos dialogos, seqUenciais ou sincronos, desta me-

tafora as passagens de uma parte do dialogo para outra

ocorrem de forma previsivel, permitindo ao projetista de IU

e ao usuario final uma visualizagao do comportamento de uma

seqUencia lOgica especifica de acOes de entrada [HAR 89]. A

metafora conversacional fornece um valioso "framework" para

a focalizacao nos conteUdos que ocorrem nos niveis semanti-

cos, sintaticos e lexicos do dialog°, encorajando o proje-

tista a visualizar cada um destes niveis isoladamente

[SIB 86] [RHY 87].

Os dialogos classificados nesta metafora incluem

os que possuem interagOes do tipo pergunta-resposta, ca-

deias de comandos e navegacao por redes de menus. Como li-

mitagOes pode-se citar sua dificuldade para a descricao de

interfaces de comando direto (ver 3.3).

Alem de classificados, os dialogos pertencentes a

esta metafora podem ser organizados [BET 87] em
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planos, sao aqueles em que nao existe uma estrutura

imposta aos comandos, ou seja, todos sao acessiveis

em qualquer ponto do dialogo;

hierdrquicos, sao aqueles em que em cada ponto da

estrutura de dialog°, somente os comandos daquele

ponto podem ser utilizados. Qualquer outro comando

exigira a navegacao pela estrutura;

hierarquicos com desvios limitados, sac) os dialogos

hierarquicos que possuem mecanismos de atalhos, que

possibilitam o use de comandos de outros pontos sem

a necessidade de navegacao pela estrutura.

3.1.2 Metafora Ideal

	

Na metafora ideal, 	 a descricao do dialog° tenta

	

refletir melhor a realidade 	 da interagao, ou	 seja,	 visa

permitir que o usuario "mostre" para a aplicacao o que ele

quer que seja feito, indicando e manipulando representacOes

(normalmente graficas) dos objetos [HAR 89].

A	 inexistencia	 de	 mecanismos	 que	 con-

trolem/manipulem as segliencias sintaticas dos eventos per-

mite a facil descriqao de interfaces que simulam a manipu-

lacao direta	 de objetos no	 computador. Estes	 mecanismos

estao bem definidos na metafora conversacional.

Os dialogos desta metafora sao implementados pelo

estilo de interagao denominado comando direto [HAR 89].

Nesta metafora, varias threads de dialog° estao disponiveis

num mesmo momento. Geralmente associados a dialogos que

possuem comando direto, encontram-se os conceitos de multi-

thread [BET 87] [HAR 89]. Dialogos multithread tem um con-
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ceito orientado a tarefa, caracterizado pelos mialtiplos ca-

minhos de tarefas disponiveis ao usuario final em qualquer

momento da interacao [HAR 89].

Os dialogos desta metafora sao ditos assincronos

por ser a seqUencia de acOes do usuario para uma tarefa,

independente das seqUencias das outras tarefas, ou seja, em

quase qualquer momenta da interacao, o usuario final pode

iniciar, no mein de outra tarefa, a realizacao de outra ta-

refa e, depois, retornar a execucao interrompida da pri-

meira.

3.2 Estilos SeqUenciais

0 conjunto de estilos classificados como seqUen-

cias sao o menu (ou cardapio), o formulario e a linguagem

de comando. Como caracteristica comum tem-se o fato de que

o usuario escolhe o que deseja que seja executado (que ta-

refa) dentre um conjunto de tarefas disponiveis. No caso de

menus e formularios estes conjuntos sao apresentados expli-

citamente, enquanto que nas linguagens de comando este con-

junto deve ser memorizado pelo usuario.

3.2.1 Menus

Neste estilo o usuario primeiro le uma lista de
itens (como num cardapio), seleciona o mais apropriado,

aplica a sintaxe que define a sua selecao, confirma a sua

escolha, inicia a acao e observa o efeito. Se a terminolo-

gia e significado dos nomes das itens apresentados 6 com-

preensivel e familiar, no contexto do dominio da aplicacao,
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entao o usuario necessitara de pouco treinamento ou memori-

zagao e necessitard selecionar poucos itens para realizar

suas tarefas. Um dos grandes beneficios deste estilo é a

facilidade, encontrada pelo usuario final, para estruturar

o que fazer, visto que somente algumas opcOes sao apresen-

tadas por vez.

A facilidade de estruturagao de uso de uma apli-

cacao guia o usuario ocasional na resolucao de seus proble-

mas. Com um projeto adequado e com alta velocidade de res-

posta a uma selegao e apresentagao do conjunto de itens,

este estilo pode ser adequado a usuarios sofisticados. Uma

das formas de obter-se mais facilmente esta adequacao,

pelo uso de mecanismos que permitam ao usuario uma rapida

movimentagao atraves dos conjuntos de itens apresentados.

Alguns destes mecanismos sao nomes Unicos de itens, o uso

de teclas que levam diretamente a tarefa desejada, ou ma-
cros de repeticao das intervengOes do usuario sobre os dis-

positivos de entrada com facilidades que permitam a solici-

tagao de informagOes ao usuario (funcionam como uma lingua-

gem de programacao da aplicagao).

Pelo fato de apresentar ao usuario o conjunto de

itens que sao passiveis de selega-o, este estilo diminui em

muito a possibilidade de erros lexicos.

Uma variante bastante atraente de menus é o dito

menu embutido [SHN 86]. Tem como principal caracteristica a

diluicao dos nomes dos itens de selecao dentro de um texto

(fig. 3.1). Como esta e uma variagao que somente altera a
forma de apresentagao dos menus, seu uso pode ser feito em

qualquer local onde estes sejam aplicaveis.
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function ident : type ; 	 ou

function ident ( parámetros ) : type ;

Uma "function" 6 uma parte do programa que cornputa e retorna
urn valor. A declaragäo da funcão e especificada por um identi-
ficador, por parametros formais (se algum), e otipo (type) do
resultado da execucäo da fungdo. Tipos välidos de retorno säo
ordinal, real, stringe tipos de ponteiros. Umafunck e ativada
pela avaliack de uma chamada de fungäo numaexpressäo.

Figura 3.1 Exemplo de menu embutido

Os menus podem ser organizados segundo as seguin-

tes variacOes :

menus simples;

de seqUencia linear;

- com estrutura de arvore;

- com redes ciclicas; e

com redes aciclicas.

3.2.1.1 Menus Simples

Os menus simples podem ser apresentados de ma-

neira convencional, ou de forma a "aparecer" em resposta,

por exemplo, a um click de mouse. Menus com esta forma de

apresentacao sHo chamados de menus pop—up. Os menus simples

ainda sHo sub-organizados da seguinte forma :
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- bindrios : sao menus com escolhas do tipo SIM/NAO ou

Verdadeiro/Falso (fig. 3.2);

Sim

Näo

Figura 3.2 Menu bin&rio

- itens mdltiplos : e o tipo mais comum de menu,

onde o usuArio escolhe somente um dos itens apresen-

tados (fig. 3.3);

Arquivos

Desenhos

Ufilitdrios

Ou tro s

Figura 3.3 Menu mUltiplo

- estendidos : sao os menus onde a quantidade de itens

que devem ser apresentados e maior que o espaco

disponivel; nestes o usuario tambem so escolhe um

item (fig. 3.4);

Arquivos •

Desenhos •

Figura 3.4 Menu estendido



47

- permanentes : a caracteristica destes menus e que os
itens estdo permanentemente disponiveis para selegdo

(fig. 3.5);

Ajuda	 Arquivos	 Edioäo	 Opodes	 Fim

Figura 3.5 Menu permanente

mUltiplas selecOes : a apresentacdo visual destes

identica a dos menus simples, porem permitem que
varios itens sejam selecionados numa mesma interacdo

(fig. 3.6);

Figura 3.6 Menu de milltiplas selegOes

3.2.1.2 Menus de SeqUencia Linear

Os menus de seqUencia linear sdo usados quando

uma determinada seqliència de itens e apresentada, de forma
independente das selecOes ja realizadas. Sdo altamente in-

dicados para a recepcdo de par&metros de comandos. Alem

disto, guiam com facilidade o usuario nos processos comple-

xos de decisdo, pois apresentam uma decisdo por vez (fig.

3.7).
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Primeira
Se lack  

Segunda
Selack  

Terceira
Selack       

Rascunho  Tam. A4  Fonte Pica              

Quay. Carta  Tam. Officio  Fonte Roman       

Figura 3.7 Menu de seqUencia linear

3.2.1.3 Menus Estruturados em Arvores

Nos menus estruturados em arvores, os itens sao

agrupados, por semelhanca, em categorias. Na fase de pro-

jeto, mesmo que os agrupamentos tragam confusOes, atraves

da intervencao do usuario e possivel chegar-se a bons re-
sultados. Para se ter uma ideia da potencialidade deste

tipo de menus, uma estrutura que contenha menus de 8 itens

e com 4 niveis de profundidade pode armazenar 4.096 identi-

ficadores de tarefas nas suas folhas. A inconveniencia esta

na vulnerabilidade a que os sistemas se expOe, devido a uma

ma organizacao das tarefas ao longo dos menus.

Nos menus estruturados em arvores, estudos tem

apontado como nUmeros ideais para a relacao entre a largura

e a profundidade, uma distribuicao de 4 a 8 itens por menu

com 2 niveis de profundidade [SHN 86]. Quanto ao agrupa-

mento semantic° adotado nas estruturas, existem algumas re-

gras que facilitam esta atividade :

- os grupos devem possuir itens logicamente similares;

- criar grupos que cubram todas as possibilidades de

selecao;
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- certificar-se que nao existem itens redundantes;

- usar terminologia familiar ao dominio da aplicacao,

mas certifique-se que os itens sao distinguiveis uns

dos outros.

Uma maneira de facilitar o use de menus quando a

ndmero de itens torna-se muito grande, e usar de mapas de-
talhados das estruturas, com indicagao da posicao do dia-

logo dentro da estrutura.

Menus com redes ciclicas ou aciclicas sao muitas

vezes necessarios para permitir que de diferentes pontos do

dialog° o usuario possa chegar a um mesmo ponto. 0 inconve-

niente e que o use de ciclos aumenta muito a possibilidade
de que o usuario venha a se perder na estrutura do dialog°.

Esta desorientacao e devido ao fato de que modelos mentais
sao dificeis de serem formados em estruturas deste tipo.

Diferentes formas de organizacao (alfabetica ou

semantica por exemplo) dos itens de um menu nao trazem di-

ferencas significativas nas obtencOes (execucao) das tare-

fas. Numa experiencia que solicitava um item de uma lista

permanentemente exposta de 18 itens, a ordenacao alfabetica

e funcional apresentaram pouca diferenca nos seus tempos de

busca, que foram muito elevados para ordenacOes aleatOrias.

Sao preferiveis as organizacOes que tragam um menor caminho

de busca para que uma tarefa seja completamente especifi-

cada [SHN 86].

Quando ha a necessidade de ordenagao da apresen-

tag -a° dos itens, algumas das organizacOes naturais tipica-

mente disponiveis ao projetista sao as ordenagOes crono1O-
-	 ._1

FO DE INFORMATIGA,
_RIRI IflTrt'A
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gicas, as numericas e as que envolvem propriedades fisicas.

Nao existindo organizacOes naturais, o projetista pode lan-

gar mao de ordenagOes tao variadas quanto seqUenciamento

alfabetico, agrupamento por inter-relagao de itens, por

freqUencia de utilizagao e por importancia dos itens.

No projeto da apresentagao fisica dos menus, de-

vem ser observados

titulos ajudam na orientacao (indicam o local) do

usuario na navegacao pela estrutura do dialogo;

itens : usar terminologia concisa, consistente, nao

ambigua e familiar dando destaque as palavras cha-

ves;

mensagens de erro : devem aparecer em local consis-

tente;

informac -cies de status : é um grande aliado contra a

desorientagao quando indica onde, na estrutura,

menu corrente se encontra;

consistencia entre menus : itens com mesmas funcOes

em local e nomes identicos.

3.2.2 Formularios

Este estilo e assim denominado por simular um

formulario de papel e permitir a informacao de um grande

nnmero de dados (campos ou parametros). Na sua utilizagao

os usuarios \Teem a apresentacHo dos campos relevantes, mo-

vem o cursor atravès deles e informam os valores das infor-

mac -6es onde se faga necessario.
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Os rOtulos usados devem ser significativos, alem

de ser necessdrio que o usudrio conhega os dominios validos

para os dados informados, para que seja capaz de responder

as mensagens de erro. 0 treinamento associado deve facili-

tar o entendimento destes elementos.

Em uma comparagao com linguagens de comando, em

uma operacdo de atualizacao de uma base de dados, formula-

rios apresentaram uma significativa diminuicao do tempo

gasto, alem de ser o estilo preferido, para esta tarefa, de

11 dos 12 participantes desta comparagao.

No projeto de apresentacao do formulArio, as se-

guintes consideracOes sao interessantes de serem observa-

das

titulos deve identificar o tOpico em questao, sem

considerar as terminologias computacionais;

instruciies compreensiveis : as tarefas devem ser

descritas com terminologia familiar. Caso haja a ne-

cessidade de mais informacaes, devem ser utilizadas

telas de ajuda auxiliares;

agrupamento e seqUenciamento : campos relacionados

devem ser adjacentes, alinhados e possuir seus gru-

pos separados de forma clara (talvez por brancos);

- disposicao agraddvel uma distribuicao uniforme dos

reAulos e campos na area do formuldrio e preferivel

ao agrupamento. Alinhamentos criam uma sensacao de

ordem e facilitam a compreensao;
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- rOtulos familiares : o use de termos comuns para a

denominagao dos campos facilita seu use e a compre-

ensao para o usuario. 0 rOtulo "nome" e preferivel
"XYZ" para designar um campo que deve receber o nome

do funcionario;

terminologia e abreviaturas : preparar uma lista de

termos e abreviaturas aceitaveis e compreensiveis

para serem discutidas e adotadas pelos usuarios. 0

use desta lista deve ser feita de forma criteriosa

dentro do sistema, e se adicOes forem necessarias,

somente efetiva-las apOs criteriosa diligencia junto

ao usuario;

- determinacao visual do tamanho e limites dos cam-

pos : a indicagao do nUmero de caracteres ajuda ao

usuario, entre outras coisas, a gerenciar as abre-

viaturas;

movimentos convenientes do cursor : mecanismos sim-

ples e visiveis sao necessarios;

mascaras de edicao o use de mascaras (formatos) de

edigao para campos num6ricos, enderegos, etc, faci-

lita o entendimento do usuario;

- correcao de caracteres : mecanismos que implementem

retrocessos e sobre-escrita sao interessantes, pois

facilitam o trabalho de digitagao/corregao dos valo-

res dos campos solicitados;

mensagens para entradas incorretas quanto mais

claras e objetivas forem as mensagens melhor;
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- campos opcionais : as indicacaes dos campos opcio-

nais sao necessarias para o norteamento do usuario.

Os campos opcionais devem, sempre que possivel, se-

guir os obrigatOrios, nunca antecede-los nos formu-

larios, pois facilitam ao usuario a identificacao e

digitagao dos valores dos campos obrigatOrios;

- mensagens explanatOrias por campo : mensagens que

indiquem que tipo de informagao se espera no campo

sob o cursor devem aparecer sempre que possivel;

- sinal de fim de preenchimento : fornecer ao usuario

um comando, campo ou outro mecanismo que the permita

indicar o que deve ser feito quando o formulario es-

tiver preenchido, ou quando desejar abandonar a ope-

raga°.

Existem ainda algumas importantes consideragOes

sobre os estilos utilizados para o recebimento das infor-

macdes fornecidas pelos usuarios finais. Algumas das regras

discutidas por Smith e Mosier [SHN 86] sao apresentadas a

seguir

- consistencia das transacOes : deve-se buscar manter

a semelhanca entre as entradas de dados, sob qual-

quer circunstancia;
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- minimizar as e.g .-6es de entrada do usuario : a dimi-

nuicao do namero de acOes de entrada levam o usuario

a obter uma maior produtividade com um menor indice

de erros. Constantes trocas de perifericos de en-

trada (teclado, mouse, lightpen, etc), alem de au-

mentar o desconforto de uso, aumenta as chances de

erro e diminuem a eficiencia do usuario. E recomen-

dado o uso de mecanismos de cOpia quando existirem

redundancias entre entradas;

reduzir a necessidade de memorizagao : a memorizacao

de longas listas de cOdigos e sintaxes de comandos

complexos sao desaconselhadas, pois alem de incOmo-

das demandam um longo periodo de treinamento;

- compatibilizar as entradas corn as saidas : as masca-

ras utilizadas para a apresentagao das informacOes

de saida devem ser as mesmas usadas para a entrada

de seus valores;

flexibilidade no controle das entradas : usuarios

sofisticados gostam de controlar a seqUencia das in-

formagOes entradas, pois da-lhes a sensaqao de poder

dominar a aplicagao. Mas um cuidado especial deve

ser tornado, pois o aumento de flexibilidade vai con-

tra os principios de consistencia.

3.2.3 Linguagem de Comandos

0 estilo de linguagem de comandos esta baseado

num ciclo de comando-execugao-comando-execucao-... Neste

ciclo o usuario especifica o comando que o sistema executa

imediatamente, depois o usuario especifica outro comando e

assim sucessivamente [MOR 81].
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Os sistemas operacionais foram os primeiros sis-

temas que apresentaram linguagens de especificagao das ta-

refas, mas distinguem-se dos estilos pelo impacto que

produzem sobre os perifericos. Assim como menus, comandos

podem tambem ser bastante simples ou ate possuir uma

sintaxe complexa, mas preferencialmente devem possuir uma

estrutura hierarquica, ou pelo menos permitir concatenacOes

que formem as variacOes necessarias. Podem executar poucas

ou dezenas de operacOes.

Linguagens se diferenciam de menus pelo fato de

que os usuarios de linguagens de comando devem relembrar as

notagOes dos comandos e iniciar as awes. Isto e necessario
porque em menus o usuario somente necessita reconhecer e

selecionar os itens que especificam as tarefas que deseja

executar, enquanto que em linguagens de comando os usuarios

sao estimulados a juntar memorizagao de comandos com sua

digitacao, o que aumenta muito a possibilidade de erros.

Este estilo tem associado um elevado volume de

erros, imprescindiveis treinamentos e uma baixa taxa de me-

morizacao. A necessidade de mensagens de erro claras e

ajuda on-line e Obvia, mas estas sao muito dificeis de se-
rem projetadas e oferecidas, tendo-se em vista a variedade

de comandos possiveis, alem da complexidade de mapeamento

das tarefas sobre os conceitos computacionais e sintaticos

oferecidos. Porem uma vez que o usuario tenha aprendido a

sua sintaxe, pode rapidamente formular comandos complexos,

sem a necessidade de ler os raulos de orientacao

(prompts).

Apesar destes inconvenientes, quando o lathier° de

tarefas e reduzido e existe um comando associado a cada



56

uma, podem ser produzidos sistemas simples de aprender e

usar

0 use de prompts 6 recomendado, mas devem ser re-

duzidos. Prompts que contenham um rapid() resumo dos coman-

dos disponiveis (como no WordStar, por exemplo), alem de

facilitar o use da aplicacao para usuarios inexperientes,

nao atrapalha os usuarios experientes, uma vez que estes

nao necessitam ler os prompts dos comandos por já os terem

memorizado. Cuidado especial deve ser tornado no projeto

destes resumos para que nao possibilitem a interpretagao do

estilo como sendo de menu.

0 sistema de controle deste estilo deve emitir

avisos de realimentacao (feedback), informando da aceitacao

dos comandos digitados, assim como emite mensagens de erro

para comandos desconhecidos.

Tipicamente, um comando 6 formado por um verbo,

por um objeto e pelos seus argumentos (parametros). Os ar-

gumentos podem ser do verbo ou do objeto em questa°. 0 use

de abreviaturas 6 desejavel, mas seu use ester atrelado ao

previo conhecimento e dominio das tecnicas de abreviatura

adotadas. Apesar de serem grandes geradoras de erros, as

abreviaturas sao muito apreciadas pelos usuarios sofistica-

dos [SHN 86].

OpcOes em comandos permitem o enderecamento de

casos especiais de tarefas, mas quando o nnmero de opcOes e

argumentos aumenta muito, aumentam tambem o niamero de er-

ros; apesar disto, 6 uma caracteristica bastante apreciada

por usuarios sofisticados (talvez pela possibilidade de que
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com seu dominio, assume-se um status de guru do sistema !).

Especial atencao deve ser dada a uma consistente ordenacao

dos argumentos, pois assim evitam-se confusOes e erros des-

necessarios. 0 use de rOtulos para os argumentos ajuda na

sua identificacao e pode ser bastante iltil para alguns

usuarios.

Na organizacao dos comandos, uma estrutura de dr-

yore pode ser adotada. Esta Arvore pode ter as regras de

construgao adotadas para menus, ou seja, por exemplo, o

primeiro nivel pode ser o das aciies, o segundo o dos obje-

tos das acOes e o terceiro pode ser o destino do objeto. No

estudo dos nomes dos comandos, uma orientacao a palavras-

chaves do dominio da aplicacao traz melhores resultados fi-

nais do que uma orientacao a simbolos [SHN 86].

3.3 Estilos Assincronos

0 estilo de comando direto 6 utilizado na imple-

mentacao de dialogos assincronas.

3.3.1 Comando Direto

Uma das principais caracteristicas deste estilo 6

a alta dinamicidade que confere a interface, pois da ao

usuario uma realimentacao quase que instantanea das suas

acOes [SHN 86]. Isto so 6 possivel gracas a estreita inter-

relacao existente entre a aplicacao e o componente de in-

terface, possibilitando uma rapida resposta semantica as

acoes do usuario.
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0 termo comando direto e melhor exemplificado

quando a algumas ferramentas industriais robotizadas. Nes-

tas ferramentas, a realizacao de uma tarefa e feita pela

repeticao dos movimentos realizados pelo usudrio. 0 use

desta tecnica na area computacional implementa uma simu-

lacao do mundo real, onde os objetos da aplicacao possuem

uma representacao grAfica (visual) e podem ser manipulados

pelo usuArio final como se fossem reais.

A manipulacao de representagOes grAficas dos ob-

jetos e mais natural e prOxima das capacidades humanas.
Agnes e sensaq -cies visuais vieram bem antes da evolucao lin-

giiistica humana. A criacao de representacOes grAficas do

universo de acOes, simplifica em muito as tarefas do usuA-

rio, quando se permite a manipulacao direta dos objetos de

interesse. 0 apontamento das representacOes grAficas dos

objetos e acOes, permite que : a) o usudrio defina com ra-

pidez suas tarefas, e b) observe rapidamente os resultados

destas.

Quando o nUmero de objetos e reduzido e sobre
eles aplicam-se tarefas simples, é fAcil e simples visuali-

zar e projetar um dialog° com comando direto, mas em apli-

cacOes mais complexas o projeto torna-se dificil. Para

exemplificar, imaginar a representacao grAfica de um ar-

quivo de dados (fig. 3.8) é relativamente fAcil, mas imagi-

nar uma representacao Unica, clara e concisa para um grupo

de arquivos que tenham em comum o valor de um de seus cam-

pos e algo bastante complexo.
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Clientes

Figura 3.8 Representacao grdfica de um arquivo

Para facilitar o aprendizado, sem prejuizo do de-

sempenho nem do conforto de uso dos usudrios sofisticados,

sao aconselhadas analogias grdficas familiares, enquanto

que as representacOes mais abstratas sao mais indicadas

para o uso regular. Uma forma de auxiliar o treinamento e
fornecer uma descricao explicita do modelo, das premissas e

das limitacOes do sistema.

De acordo com MacDonald [SHN 86], a programacao

visual' das IUs (feita com algum editor de IUs) e a solucao

para as deficiencias dos programadores de aplicacao. Cre

que a programacao visual, alem de aumentar a velocidade de

construcao dos sistemas, permite aos usudrios finais a ge-

raga° e modificacao dos sistemas de aplicagao para adaptd-

los as suas necessidades.

Para que as conclusOes de MacDonald possam ser

aceitas, e necessdria a existencia de bibliotecas com pro-

cedimentos para a manipulagao de video, entrada de dados e

ate de computacOes mais complexas. Caso contrdrio, a pro-

pria programacao dos aspectos visuais envolveria um esforco

consideravel, alem de consumir um tempo significativo

' A programacio visual preve a utilizacao de editores de recursos na definicio dos aspectos visuais
dos componentes utilizados em urn IU.
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frente ao tempo gasto para a confeccao de todo o sistema

[MYE 89].

No projeto de dialogos que usem comando direto,

alguns principios devem ser observados.

- representagao continua : uma continua representagao

dos objetos (como nas agOes de movimentagao dos ico-

nes de arquivos) e agOes de interesse, facilita ao

usuario o entendimento da definigao das tarefas;

- agOes fisicas ou bot6es rotulados : colocar uma re-

presentagao de um arquivo sobre a representagao de

uma lixeira e ver a primeira representagao sumir, é

mais significativa e facil de aprender que sintaxes

complexas;

- operagOes de reversao : permitir revers -6es rapidas e

incrementais onde o impacto sobre o objeto de inte-

resse seja rapidamente visualizado.

Observando-se os principios acima descritos, as

seguintes vantagens sao observadas :

- usuarios ocasionais podem aprender os principios ba-

sicos rapidamente, normalmente uma demonstragao

feita por um usuario mais experiente 6 suficiente;

- usuarios experientes podem executar rapidamente uma

ampla gama de tarefas, mesmo com a adigao de novas

fungOes e representacOes;

- usuarios ocasionais retem conceitos operacionais com

mais facilidade;
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raramente sao necessdrias mensagens de erro;

o retorno semantic° das agOes do usudrio sao imedia-

tas;

usudrios sofisticados tem menos problemas com a ex-

pectativa de respostas, por serem de fdcil compre-

ensao, pela transparencia do sistema e pela facili-

dade de reversao das agOes;

- a auto-confianga dos usudrios cresce; por serem eles

os ativadores das agOes, sentem que estao no con-

trole da aplicacao e as respostas do sistema sao

previsiveis.

Como desvantagens o estilo de comando direto

apresenta :

uma informacao incorreta, ou uma representagao pouco

precisa, podem criar confusao aos usudrios;

os usuArios devem aprender o significado dos compo-

nentes das representacOes graficas adotadas;

as representacOes graficas podem permitir interpre-

tacOes duplas dos seus reais significados;

- o espago ocupado pelas representagOes grdficas pode

ser muito grande para a tela;

- o tempo que os usuarios sofisticados levam para mo-

vimentar o apontador e definir as tarefas, pode ser

maior que o tempo de digitagao dos correspondentes

comandos.
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4 UMA VISA0 LINGUISTICA DAS IUs

Neste trabalho e adotada a ideia apresentada por

Coutaz [COU 85] e Hudson e King [HUD 86] de que a IU, do

ponto de vista do usuario, implementa uma linguagem que the

permite "controlar" a aplicacao. Este ponto de vista é

explorado neste capitulo, quando apresenta a IU sob a Otica

lingUistica, ou seja, quando apresenta a IU dividida de

acordo com seus componentes lexicos, sintaticos e

semanticos. Esta divisao e enfocada na secao 4.1. Na sec-a°

4.2 sao descritos as informagOes necessarias aos estilos de

interacao apresentados no capitulo 3. Nas secOes 4.3 e 4.4

sao descritos as necessidades de informacao para descricao

dos demais componentes da IU.

4.1 A Divisao da Interface

Visualizar as IUs como sendo implementacOes de

linguagens que permitem ao usuario final "controlar" a

aplicacao, traz como vantagem imediata a possibilidade de

tracar-se uma analogia com linguagens de programacao. Nesta

visao, as linguagens de programacao executam o controle da

aplicacao.

As IUs, assim como as linguagens de programacao,

tambem possuem componentes lexicos, sintaticos e semanticos

[COU 85]. Esta estruturacao permite que cada um destes

componentes seja analisado separadamente. Esta analise

fracionada facilita os processos de reconhecimento,

deteccao de erros e compilacao ou interpretaqao. Neste

trabalho, as definigOes que determinam cada um destes

componentes sao
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lexicos : nas andlises 	 dos componentes lexicos das

linguagens de programagdo, a cadeia de caracteres

que forma um programa fonte e lida da esquerda para

a direita (lexograficamente) e agrupada em tokens.

Tokens sao seqUencias de caracteres com significado

no conjunto [AHO 86].

sintAticos na andlise	 dos componentes sintAticos

das	 linguagens de programagdo, os tokens sao

agrupados em sentengas gramaticais	 que possuem

significado no conjunto [AHO 86].

- semanticos : na andlise	 dos componentes semanticos

das	 linguagens	 de	 programagao,	 sao	 feitas

determinadas verificacOes para certificar-se que as

sentengas gramaticais tem significado	 quando

juntapostas [AHO 86].

As	 sentengas	 gramaticais,	 descritas	 pelos

componentes	 sintAticos,	 quando juntapostas, formam uma

estrutura em	 Arvore chamada arvore de	 sintaxe abstrata

[FAV 87]. Nesta Arvore estao descritas todas 	 as possiveis

sentengas da linguagem. Os componentes que descrevem esta

Arvore formam a sintaxe abstrata.

Quando se analisa linguagem de programagao como a

LISP [OAK 86],	 nota-se que as aplicagOes com ela escritas
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sao compostas	 por chamadas a	 funcOes'. Os programas

escritos nesta linguagem nada mais sao do que um conjunto

de chamadas a funcaes.

Quando	 se analisa uma	 aplicagao, uma divisao

modular permite a identificagao de pelo menos 	 dois

conjuntos	 de	 componentes	 um responsavel
	

pelo

processamento das informagaes manipuladas pela aplicagao e

outro responsavel pela apresentagao das

usuario (tambem podem ser identificas Como

O primeiro grupo, quando estruturado numa

permite a

execucao de

informacOes ao

funcOes da IU).

visao espacial,

identificagao das fungi-3es que controlam a

uma determinada tarefa, alem de definir

formato de interfaceamento com as funcOes do segundo grupo

(figura 4.1).

FUNCAO FUNCAO FUNCAO
1	 2	 3

-o
c-)
0)

0

Figura 4.1 Aspecto espacial de uma aplicagao

Sob a Otica lingUistica, cada sentenca gramatical

da IU define uma seqUencias de acOes que o usuario deve

1 A linquaqem PROLOG [BOR 86] tambem pode ser analisada desta maneira, desde que se interprete que os
predicados sao equivalentes a funqOes.
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realizar para especificar/executar uma tarefa. Cada tarefa

e executada por uma chamada a correspondente funcao de

definicao da tarefa na aplicagao. Esta correspondencia

(linguagens-IU) permite dizer que uma estrutura de dialog°

6 totalmente mapeada numa arvore de sintaxe abstrata, e que

as chamadas as funcOes de aplicacao devem estar associadas

aos nodos terminais desta arvore.

A IU 6 quern oferece ao usuario a capacidade de

especificar e executar as tarefas disponiveis num sistema.

Para isto, a IU conta corn o auxilio de um conjunto de

elementos de interacao. Por elemento de interagao entende-

se cada um dos menus, formularios, etc - representantes dos

estilos de interacao usados para apresentar/solicitar

agOes ao usuario. Uma IU pode ser composta por elementos de

interacao pertencentes a varios estilos de interacao. A

qualidade da IU de um sistema 6 determinada pela adequagao

que a combinacao de elementos de interacao obtem frente as

necessidades/capacidades da comunidade de usuarios do

sistema.

Alem dos componentes da sintaxe abstrata,

responsaveis pela descricao da arvore de sintaxe abstrata,

a IU possue um conjunto de componentes sintaticos que

descrevem a representagao visual dos elementos de interacao

e a representacao externa dos retornos semanticos

(associados corn a execucao das tarefas). A descricao destas

representagOes e chamada de sintaxe concreta.

A sintaxe concreta que descreve os elementos de

interacao 6 dita sintaxe concreta de entrada, pois descreve

os elementos que irao permitir a geracao dos tokens de

entrada da IU. A sintaxe concreta que descreve as
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representagOes externas dos retornos seminticos das tarefas

dita sintaxe concreta de saida, pois descreve como devem

ser apresentados ao usuario os resultados das execticOes das

tarefas.

0 acoplamento entre os dois conjuntos de

componentes sintaticos (abstratos e concretos) e necessario

para que possa ser determinado qual elemento de interacao

sera utilizado em qual ponto de interagao (na geracao dos

tokens de entrada) e qual representacao externa sera

utilizada para a apresentacao de qual retorno semantico (na

apresentacao dos tokens de saida).

Uma forma de analise de uma IU, e pela divisao de

seus componentes "conversacional" e "processador" de tokens

conforme o apresentado na figura 4.2.

USUARIO

et.	 SINTAXE-
.11.	 CONCRETA

	 Componente:::Conversacional	
MIS

SINTAXE -
CONCRETA

1.1 DE ENTRADA DE SAIDA	 -..•

'	 Component4Processado w	 4 l 	

114
44
1.
74

Y	 SINTAXE ABSTRATA
4 •n
at
44	 ,

411.

1
It
14

"
11
14n
41
11

	 - 	
	 , 	

1.1 	

APLICACAO

Figura 4.2 Componentes de uma visao lingUistica da
Interface
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Nesta divisao, toda a comunicacao com o usuario 6

feita pelo componente conversacional e toda a interpretacao

dos tokens e controle de execucao da aplicagao 6 feita pelo

componente processador. A	 comunicagao do usuario com o

componente conversacional 6 realizada atraves de operacOes

sobre os elementos de interacao descritos 	 pela sintaxe

concreta de entrada. Estas operacOes vao gerar os tokens de

entrada. Por outro lado, toda comunicacao com o usuario 6

feita por meio das apresentacaes 	 dos	 tokens	 de saida

(retorno semantic° das	 tarefas) e dos	 elementos	 de

interagao.	 A	 comunicacao	 entre	 os	 componentes

conversacional e processador 6 feita por meio dos tokens.

Os tokens de entrada realizam a comunicacao do componente

conversacional com 	 o processador.	 Os tokens	 de saida,

gerados pelas funcaes da aplicagao, permitem a comunicacao

do componente processador com o conversacional. A

comunicacao entre o componente processador e a aplicagao 6

feita com chamadas as tune -6es	 que	 executam	 as tarefas

disponiveis,	 e a	 comunicagao	 entre a aplicagao e o

componente processador 6 feita pelos retornos das chamadas

das tune -6es.	 Estes retornos determinam os tokens de saida

que devem ser apresentados.

0 componente "processador"	 6 o responsavel pela

manipulagao dos tokens da IU e pelo controle de execucao da

aplicagao, ou seja, reconhece os tokens de entrada, 	 os

tokens de saida,	 as sentencas	 de entrada	 e	 controla a

execugao das tarefas da aplicagao.

0	 componente	 "conversacional"	 descreve	 os

aspectos relativos a definicao dos	 tokens utilizados	 na

IU, ou seja,	 descrevem as	 caracteristicas	 fisicas, como

localizacao	 na	 tela,	 cores,	 padrOes,	 molduras,

representagOes graficas, nomes	 de itens, etc	 utilizados
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pelas apresentacCies dos estilos de interacao e pelos

retornos das tarefas executadas (tokens de saida).

A figura 4.3 apresenta a divisao da IU proposta

por Coutaz [COU 85]. Como as IUs manipulam informagOes de

entrada e de saida da aplicacao, os elementos lexicos e

sintaticos sao sub-divididos em elementos de entrada e de

saida, de acordo com as suas naturezas.

Figura 4.3 A estrutura da IU de Coutaz

Os componentes lexicos, sintdticos e semanticos

das IUs tem, neste trabalho, as seguintes definicOes
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- lexicos : subdivididos	 em tokens de entrada e	 de

saida, sao formados por operac6es 	 sobre	 os

dispositivos de hardware.	 Os tokens de entrada sao

agrupados e apresentados ao usuario pelos elementos

de interacao. Os tokens de saida sao associados as

caracteristicas dos	 dispositivos	 de	 saida	 do

hardware por meio de regras [COU 85]. Isoladamente,

os tokens nao tem significado aparente. Os elementos

lexicos de entrada sao compostos por nomes de cores,

itens, niameros, etc, e os elementos lexicos de saida

sao compostos por nomes de funcOes de saida.

- sintaticos : de uma forma geral os componentes

sintaticos organizam os componentes lexicos (tokens)

em sentengas. As interdependencias lOgicas definidas

pelas sentencas nao possuem significado em 	 si,

somente inter-relacionam os tokens.	 Os componentes

sintaticos da IU sao divididos em dois grupos. 	 Um

descreve os aspectos conversacionais da IU e o outro

descreve os aspectos de processamento da IU. 0 grupo

que descreve os aspectos	 conversacionais	 da IU	 6

dividido, novamente, em dois conjuntos. Um descreve

os elementos de interacao utilizados pela IU e 	 o

outro descreve as representacaes dos tokens 	 de

saida. A descricao dos elementos de interaqao possui

novamente	 componentes	 lexicos,	 sintaticos	 e

semanticos.	 Os lexicos	 de descricao	 sao	 compostos

pelos valores que definem as posigOes	 ocupadas,

cores utilizadas,	 janelas usadas,	 etc.	 Os

sintaticos descrevem a seqUencia em que devem ser

feitas as	 descricOes, e os semanticos sao	 os

retornos associados a 	 cada um dos	 itens/comandos

usados/manipulados pelo elemento. A 	 descricao das

representacOes dos tokens de saida 	 tambem possue

elementos lexicos, sintaticos e semanticos. 	 Os

lexicos de descricao das representagOes sao formados
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pelos nomes das funcOes que vao operar sobre os

dispositivos de saida do hardware e pelos parametros

utilizados. Os sintaticos	 descrevem as	 regras de

composicao	 para os tokens	 de saida (sentencas de

saida) [COU 85] e os	 semanticos, novamente, sao os

significados que a execucao destas representagOes

tem	 para o usuario.	 Ja o grupo que descreve os

aspectos de processamento da IU define, numa

gramatica, todas as maneiras disponiveis 	 aos

usuarios para alcancar (especificar) as 	 tarefas da

aplicacao	 ( sentencas de entrada), o fluxo de

controle da execucao da aplicagao e todas as

sentencas de saida geradas a partir dos retornos das

execugoes das tarefas.

- semanticos : Associam	 as sentencas de	 entrada as

identificagOes das	 funcOes	 que deverao	 ser

executadas pela aplicacao para a execucao da tarefa.

A tarefa a ser executada 6 determinada pela sentenca

formada pelos tokens de entrada, gerados a partir

das	 operacOes do usuario	 sobre os elementos de

interacao	 [COU 85].	 Os	 tokens de	 saida	 sao

associadas ao retorno da execucao das tarefas.

4.2 InformacOes para Sintaxe Concreta de Entrada

Para a	 descricao	 dos	 elementos de	 interacao,

fazem-se necessarios a identificacao dos componentes

16xicos, sintaticos e semanticos 	 de definicao. De forma

geral, os componentes lexicos sao formados por valores que

descrevem as caracteristicas	 fisicas de apresentacao 	 dos

elementos	 de interacao.	 Os	 componentes	 sintaticos

determinam	 o formato construtivo das declaracCies 	 dos

elementos de interagao, especificando quais caracteristicas

sao obrigatOrias	 e quais sao opcionais. Por 	 Ultimo,	 os

componentes semanticos determinam quais sao os retornos que
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devem ser gerados quando e especificado, pelo usuario,

algum comando descrito no elemento. Os retornos semanticos

podem ser interpretados como tokens de entrada para a

sintaxe abstrata (componente processador da IU), ou como

invocacao de outro elemento de interagao. 0 significado que

cada token de entrada gerado tem e determinado pela sintaxe

abstrata da IU. Os tokens de entrada podem ser

identificacaes de tarefas ou valores de parametros de

tarefas.

4.2.1 Descricao de Menus

Na descrigao de elementos de interacao que

implementam o estilo de menus, sao necessarias a descrigao

das suas caracteristicas fisicas e dos retornos que devem

gerar, assim como os nomes externos que os identificam ao

usuario. A figura 4.4 lista os elementos lexicos

necessarios para a descrigao de um menu. 0 formato textual

da descrigao e determinado pelo componente sintatico da

sintaxe concreta de entrada. A semantica e determinada

pelos tipos dos retornos gerados quando da selecao de algum

nome externo. E o gerenciador da interagao quern identifica

se o retorno gerado e outro elemento de interacao ou um

token de entrada.

cores utilizadas

tamanho do menu

posigao na tela

lista de pares
nomes externos
retornos associados

Figura 4.4 Necessidades para Descricao de Menus
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4.2.2 Descricao de Formularios

Na descricao de elementos de interacao que

implementam o estilo de formularios, sao necessarias a

descricao das suas caracteristicas fisicas, dos campos de

parametros a serem informados, dos rOtulos de auxilio a

identificacao dos parametros e dos retornos que devem

gerar, assim como os rOtulos e a(s) acao(Oes) de selecao

que os identificam ao usuario. A figura 4.5 lista os

elementos lexicos necessarios para a descrigao de um

formulario. 0 formato textual da descriq -ao e determinado

pelo componente sintatico da sintaxe concreta de entrada. A

semantica e determinada pelos tipos dos retornos gerados

quando da execucao de alguma acao de selegao dos rOtulos

dos retornos. E o gerenciador da interagao quern identifica

se o retorno gerado e outro elemento de interagao ou um

token de entrada.

cores utilizadas

tamanho do formulario

posicao na tela

lista de triplas
rOtulos dos retornos

associados
agOes de selecao

lista de definicao dos
parametros

posicao no formulario
rOtulo associado
tamanho do parametro
tipo do parametro

Figura 4.5 Necessidades para DescricHo de Formularios
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4.2.3 Descricao de Linguagem de Comandos

Na descrigao de elementos de interacao que

implementam o estilo de linguagem de comandos, sao

necessarias a descrigao das suas caracteristicas fisicas,

da gramdtica que define a sintaxe dos comandos, do rextulo

que indica a espera de uma entrada e dos retornos que deve

gerar. A figura 4.6 lista os elementos lexicos necessarios

para a descrigao de uma linguagem de comandos. 0 formato

textual da descrigao 6 determinado pelo componente

sintdtico da sintaxe concreta de entrada. A semdntica e

determinada pelos tipos dos retornos gerados quando da

especificacao de alguma entrada digitada pelo usudrio e

reconhecida pela gramdtica que define a linguagem. E o

gerenciador da interagao quern identifica se o retorno

gerado 6 outro elemento de interacao ou um token de

entrada.

cores utilizadas

tamanho da area de
digitacao

posigao na tela

gramdtica de definicao da
linguagem corn os
retornos associados

rOtulo de espera

Figura 4.6 Necessidades para Descrigao de Linguagem de
Comandos

4.2.4 Descricao de Comandos Diretos

Na descrigao de elementos de interacao que

implementam o estilo de comandos diretos, sao necessdrias a

descried- 0 das caracteristicas fisicas da figura associada,



75

da figura em si, dos retornos que devem gerar para cada

operacao executada sobre a figura a relagao de operacOes

vdlidas. A figura 4.7 lista os elementos lexicos

necessArios para a descriqao de um menu. 0 formato textual

da descricao e determinado pelo componente sintatico da

sintaxe concreta de entrada. A semintica e determinada

pelos tipos dos retornos gerados quando da execucao das

operacOes sobre a figura que representa o elemento. E o

gerenciador da interacao quern identifica se o retorno

gerado e outro elemento de interacao ou um token de

entrada.

cores utilizadas

descricao da figura

tamanho da figura

posicao na tela

lista de pares
operacao valida
retornos associados

Figura 4.7 Necessidades para Descricao de Comando Direto

4.3 InformagOes para Sintaxe Concreta de Saida

A sintaxe concreta de saida e definida por um

conjunto de regras que associam aos tokens de saida

seqUencias de chamadas a fungOes que realizam operagOes

sobre os dispositivos de saida.



76

Para cada token de saida
determinar o que deve
representar

As tune -6es disponiveis

Os parametros necessarios

Forma de obtencao dos pa-
rametros

Figura 4.8 Necessidades da Sintaxe Concreta de Saida

A figura 4.8 lista as informacOes necessarias

para a definicao das regras de representacao dos tokens de

saida.

4.4 Informaciies para Sintaxe Abstrata

A sintaxe abstrata trabalha com os tokens de

entrada gerados pela sintaxe concreta de entrada para

determinar o fluxo de execugao da aplicacao e com os

retornos semanticos gerados pela execucao das tune -6es da

aplicacão para identificar os tokens de saida que devem

ser apresentados ao usuario. A figura 4.9 lista as

necessidades de informacao que a definicao da sintaxe

abstrata de uma IU requer.
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Lista de triplas
tokens de entrada
funcao de aplicacao

associada
parametros necessa-

ries

Precedencia de funcOes

Pre-computagOes necessa-
rias a cada funqao

Figura 4.9 Necessidade da Sintaxe Abstrata
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5 A PROPOSTA

Este capitulo apresenta uma extensao do

formalismo de gramatica de	 atributos (GA)	 atraves da

agregagao	 de sec -6es	 que	 permitem a descricao dos

componentes conversacional e processador da IU 	 (ver 4.1).

Na secao	 5.1	 sao apresentados os conceitos que definem

formalmente uma gramatica de atributos. A	 secao 5.2

descreve as extensaes necessarias a criacao da linguagem
proposta a partir de uma GA.	 Das sec -6es 5.3 ate a 5.8 sao

descritos, detalhadamente, os objetivos e usos da linguagem

proposta.

5.1 DefinicHo de uma Gramatica de Atributos

Gramaticas de Atributos (GAs) sao obtidas pela

extensao do formalismo 	 de Gramaticas Livres de Contexto

(GLC) [HOR 86]. Por definiqao uma GLC e uma quadrupla

(N,T,P,S) onde

- N e um conjunto de simbolos nao terminals

T e um conjunto de simbolos terminals

P e um conjunto de producOes

S e o simbolo inicial da gramatica;

No escopo deste trabalho, especial	 atencao

destinada as GLCs de descricao de IUs. Para este fim, sao
estendidas com a incorporacao de acOes semanticas [GRE 86].

AcOes semanticas sao formadas por equacaes 	 simples e

chamadas	 a	 rotinas	 da	 aplicacao.	 As	 principals

caracteristicas de uma GLC assim expandida sao:
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os terminais da gramatica sao os tokens de entrada

da IU, representando as agOes do usuario;

as producCies da gramatica definem a estrutura do

dialog° empregado pelo usuario em sua interaqao com

a aplicacao;

awes semanticas sao associadas as producOes da

gramatica e executadas para o atendimento das

interacOes do usuario.

Por definigao, uma GA é uma tripla (G,A,E)

[SCH 90], onde:

G é uma GLC;

A é um conjunto de atributos onde

A(X) = atributos para X pertencente a N U T e

A(X) e A(Y) sao disjuntos sse X <> Y;

E é um conjunto de equagOes de atributos onde

E(p) = equagOes para a producao p pertencente a P;

Uma caracteristica das GAs é a possibilidade de

troca de valores de atributos entre as producOes. Os

atributos que sao "passadas para baixo" na estrutura

gramatical sao ditos herdados pelas producOes que vao ser

reconhecidas, e as "passadas para cima" na estrutura sao

ditas sintetizadas pelas producOes reconhecidas. E o
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mecanismo de heranca e sintetizacdo de atributos que

permite a verificagdo da semantica estatica de programas'.

Na pratica, GAs tem sido usadas como um poderoso

formalismo para a descried. ° da semantica de linguagens de

programacdo. Tecnicas incrementais de avaliacdo de

atributos tem tornado possivel a construed° de ambientes de

programacao baseados em editores de linguagens [ESP 89]. 0

mecanismo de avaliacdo que permite a automatica verificacdo

e correcao da semantica estatica de programas em editores

dirigidos pela sintaxe, sempre que alguma mudanca e feita
na sua arvore sintatica abstrata [FAV 87], permite a

automatizacao do controle do dialog° entre o usuario e a

aplicacdo.

A similaridade entre os problemas relacionados ao

reconhecimento incremental de programas e dos dialogos

interativos, apontam para a possibilidade de use de GAs

para definicdo de IUs. Assim como no reconhecimento

incremental de tokens, o reconhecimento de uma acdo do

usuario num dialog° interativo desencadeia uma serie de

acOes da aplicacdo (e possiveis modificacOes da prOpria IU)

que podem por sua vez desencadear outras, num processo de

propagagOes sucessivas. Esta dependencia entre agOes do

usuario e acEies da aplicacdo (e da IU), direta e

indiretamente desencadeadas, torna adequada a utilizacao de

GA.

1 Semamtica estatica 6 aquela que pode ser determinada em tempo de compilacao das especificacOes,
por exemplo o tipo das variaveis que participam de uma expressio. Semintica dinimica 6 aquela

que so pode ser determinada quando da execucao da aplicagao (ARO 86]. Um exemplo onde torna-se
quase impossivel a verificacio da semantica estatica sio as "variaveis" do LISP, nesta linguagem

o tipo das variaveis 6 indeterminado, podendo ser alterado ao longo da execucao do programa.
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A integracdo	 das rotinas da aplicacao e a

definicao da IU é facilitada pelo use de um mesmo

formalismo. Scott Hudson mostrou, em seu sistema Planit,

que apresentagOes podem ser computadas atraves de atributos

[HUD 86]. No entanto, apesar de usar GA para apresentacOes,

Hudson fez use tambem de diagramas de transicao de estados

para manipular/descrever os dialoqos. 	 Isto implica	 na

existencia de um formalismo hibrido para descricao de IU :

um para descrever o componente conversacional 	 (a

apresentagao) e outro para descrever o componente

processador (a estrutura do dialog() e	 as chamadas	 as

rotinas da aplicacao).

Quando o usuario realiza 	 uma	 agao, o retorno

associado é refletido pela mudanca do que the é exibido.

Para esta mudanca,	 utiliza-se	 as	 informagOes	 de

apresentagao contidas 	 nas secOes que descrevem	 a

apresentagao da IU.

5.2 ExtensOes Aplicadas

Para que uma GA permita a definigao do componente

conversacional da IU de	 forma independente do componente

processador das acOes do usuario, é necessario que the

sejam agregadas algumas extensOes. Estas podem ser

divididas em tres grupos. As sec -6es do primeiro grupo

descrevem um conjunto de informacOes de apoio, usadas pelas

secOes do segundo e do terceiro grupo. As secOes do segundo

grupo descrevem as apresentagOes fisicas, os tokens 	 de

entrada gerados pelos estilos de interacao e os tokens de

saida usados para traduzir os retornos associados as acOes

do usuario processadas nas sec -6es	 do	 terceiro grupo.

Finalmente, as secOes 	 do terceiro grupo descrevem	 a
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estrutura do dialogo, as func6es da aplicacao associadas as

acOes do usuario e indicam os estilos de interacao

disponiveis ao usuario. A GA assim expandida, e aqui

proposta, tem o nome de GRamatica de Atributos Estendida

para a Definicao de Interfaces com o Usuario (GRAEDIUS).

Uma primeira tentativa de definicao encontra-se em

[SCH 90].

As secOes que permitem a definicao das

informacOes de apoio aos outros grupos e que comp -6e o

primeiro grupo sao :

- secao "CONJUNTOS" : nesta secao sao declarados os

conjuntos de caracteres que auxiliam na definicao

dos tokens de entrada;

- secao "AUTOMATOS" : esta secao define os autOmatos

finitos que descrevem os tokens de entrada;

- secao "TOKENS" : nesta secao sao declarados,

explicitamente, os tokens de entrada utilizados pela

secao "SINTAXE ABSTRATA & SEMANTICA" (ver a frente,

no 3=' grupo;

- secao "ASSINATURAS" : nesta secao sao declarados os

formatos de chamada de cada uma das tune-6es

estranhas ao ambiente proposto, incluindo-se as

fungOes da aplicacao;

- secao "APRESENTACAO" : esta secao define os

conjuntos de cores, as janelas e as mascaras de

edicao utilizadas pela secao de geracao do segundo

grupo. E sub-dividida em :

- sub-secao "CORES" : define os conjuntos de cores

validas para cor da letra, cor de fundo, cor de
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borda, cor da sombra, cor	 do caractere de

identificacdo da opcao (no caso de menus) e a

cor que identifica a indisponibilidade da opgao

(no caso de menus e formularios);

- sub-secdo "JANELAS" : esta 	 sub-secao define as

areas da tela que lido estar disponiveis para use

pelas funcOes da aplicacdo, pelos estilos de

interagao e pelos tokens de saida;

- sub-segao "MASCARAS" : nesta secdo sdo definidas

as mascaras que vao permitir a edigdo dos

valores informados nos formularios.

As segOes de descricao das apresentacOes visuais

dos estilos de interagdo e dos tokens de saida que compOe o

segundo grupo sao :

- secao "GERACAO" : nesta sego sdo descritos os

estilos de interagao, mas como sac) tres os estilos

previstos pela proposta, é sub-dividida em :

- sub-secdo "MENUS" : descreve a apresentacao

visual (localizacao, cores e janela) usadas

pelos menus, os nomes dos itens que serao

apresentados ao usuario e ou os tokens de

entrada gerados ou os nomes dos 	 sub-menus

invocados como retorno as acOes do usuario;

- sub-segao	 "FORMULARIOS"	 •.	 esta	 sub-secao

descreve a apresentacao visual (localizacao,

cores e janela) usadas pelos	 formularios, os

nomes das tarefas associadas, 	 os rOtulos dos

campos esperados/informados e 	 a descricdo de

cada campo utilizado;
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sub-secao "LINGUAGEM DE COMANDOS" 	 nesta sub-

segao sao descritas a apresentagao visual

(localizacao, cores e janelas) onde o usuario

digitara os comandos que deseja executar.

As sees que descrevem a estrutura do dialogo e

as associacOes entre este e os estilos de interacao

definidos compae o terceiro grupo e sac) :

- sec -a° "REGRAS DE ASSOCIACAO" : esta secao permite a

determinacao dos estilos de interacao validos para

cada ponto de interacao do dialogo;

	

- seqao "SINTAXE ABSTRATA & SEMANTICA" 	 esta secao

descreve a estrutura do dialog() adotada pelo sistema

e, em suas acOes semanticas, as fungOes da aplicacao

que devem ser executadas para cada agao do usuario.

A divisao das extensOes agregadas nos tres grupos

apresentados, permite que o componente conversacional da IU

seja definido independentemente do componente de processa-

mento. 0 componente conversacional 6 definido pelas secOes

do 152 e 212 grupo, enquanto que o componente processador e a

ligacao entre eles sao definidos no 3 1= grupo. A separacao

destes componentes permite vislumbrar a possibilidade de

que uma aplicacao tenha mais de um conjunto de estilos de

interacao associado. Tal caracteristica pode ser facilmente

incorporada devido a flexibilidade fornecida pela proposta
GRAEDIUS. Deve-se ressaltar que a troca de 	 estilos

factivel de controle, enquanto que alteracOes que reflitam

mudancas da estrutura do dialog() nao sao 	 facilmente

manipuladas. A dificuldade esta em estabelecer as

correspondencias entre as estruturas, de modo 	 a garantir
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suas equivalencias.	 A alteracao da	 estrutura do	 dialogo

equivale a criar uma nova aplicacao.

Alguns componentes da IU tem sua especificacao

dispersa por varias	 secOes	 da GRAEDIUS	 (menus = cores +

janelas + tokens), enquanto que 	 algumas secaes podem

especificar,	 totalmente,	 alguns	 componentes	 da	 IU

(estrutura de dialog() = sintaxe abstrata & semantica). Alem

disto, o controle do	 dialog() pode	 ser gerenciado

dinamicamente atraves da simples avaliagao dos atributos.

Poder mesclar especificacOes,	 tem como grande

vantagem o fato de permitir um desenvolvimento quase que

incremental da aplicacao.	 0 ciclo de desenvolvimento

normalmente seguido numa aplicacao nao considera muito os

aspectos da IU [BET 87], 	 enquanto	 que	 o induzido por

GRAEDIUS	 reverte	 este	 quadro,	 ou	 seja,	 leva

desenvolvimento inicial da IU, atraves de um protOtipo,	 e

depois esta 6	 "decorada" com os procedimentos/funcOes	 da

aplicacao.

0 ambiente GRAEDIUS preve	 a existencia	 de uma

biblioteca	 de	 tune -6es. As	 fungi-5es sao bastante	 simples,

executando	 desenho de retas, arcos 	 de circulo,	 circulo,

escrita na tela, etc. 0 analista/programador da 	 IU pode

utiliza-las ou fazer use de rotinas 	 mais complexas

desenvolvidas	 por outrem.	 A vantagem da utilizacao das

rotinas fornecidas 6 a dispensa de	 declaracao dos seus

dominios, tanto de entrada (parametros) quanto os de saida

(retornos).
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5.3 SecOes do Primeiro Grupo

5.3.1 Conjuntos

Nesta secao sao descritos os conjuntos de ce)digos

que auxiliam na definicao dos tokens de entrada utilizados

pela GRAEDIUS. Estes conjuntos 	 formam um artificio

simplificador do processo de definicao dos autOmatos. Cada

conjunto 6 composto por definicOes de caracteres ou cOdigos

ASCII agrupados. 0 agrupamento 	 destes cOdigos pode ser

feito de tres formas distintas

- cada caractere individual	 6	 delimitado por aspas

duplas ('");

- cada cOdigo ASCII 6 representado por seu minter° no

padrao ASCII precedido do simbolo "cerca" ('O');

- intervalos sao representados pela presenca de dois

pontos	 seguidos	 ( 1 
o

I )
go	 entre os extremos do

intervalo ("a"..#250).

A sintaxe que descreve o formato da definicao de

conjuntos 6 dada pela gramatica que segue :

LEX CONJUNTO

LST CONJUNTO

CORPO CJTO_

CORPO CJTO_ 
OUTRA CADEIA

-> "conjuntos" LST CONJUNTO

-> IDENT "->" CORPO CJTO ";" LST CONJUNTO

-> CADEIA OUTRA CADEIA CORPO CJTO
CARACTERE OUTRO CAR CORPO—CJTO—
IDENT CORPO CJT5

-> "," CORP005TO	 — •

-> ".." CADEIA
.
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OUTRO CAR	 -> ".." CARACTERE

1

Um exemplo de definicao de conjuntos 6

Conjuntos

Digitos ->
LetrasMin ->
LetrasMai ->
Letras ->
Qualquer ->

0..9;
"a".."z";
"A".."Z";
LetrasMin,LetrasMai;
Letras,Digitos;

Neste exemplo os nomes Digitos, LetrasMin,

LetrasMai, Letras e Qualquer sao names de conjuntos, en-

quanto que os lados direitos das flechas ("->") sao as

definicOes associadas.

5.3.2 AutOmatos

A secao de automatos descreve os automatos

finitos que descrevem os tokens de entrada. Neste

mapeamento sao usadas producOes de gramdtica regular, onde

as "cabecas" das producCies representam os estados dos

automatos e os "corpos" das producOes fazem as vezes dos

vArios caminhos que levam de um "estado" a outro. Cada

opqao de caminho e representada por uma distinta

possibilidade de "corpo" da produgao. A sintaxe usada para

a descricao dos automatos 6 dada pela gramatica a seguir :

LEX AUTOMATO -> "automatos" RGR AUTOMATO
1

RGR AUTOMATO -> IDENT "->" CORPO AUTOMAT ";" RGR AUTOMATO
•	

_ 

CORPO AUTOMAT -> PRIM ELEM AUT SEG ELEM AUT CRPO AUTOMAT
I	 -

CRPO_ AUTOMAT -> "I" CORPO _ AUTOMAT

_ - -	 _
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PRIM ELEM_ AUT -> IDENT
CARACTERE
CADEIA .

SEG ELEM AUT -> IDENT

A principal caracteristica desta sintaxe 6 o fato

de que cada producEo tem no maxima dais elementos em cada

um de seus	 corpos. Os valores vdlidos para a produqao

<PRIM ELEM AUT> sao os conjuntos	 definidos na secao de

conjuntos	 e/ou os	 caracteres/cOdigos	 explicitamente

referenciados. Para a produgao <SEG ELEM AUT> somente sao

validos identificadores de outras producOes.

Um exemplo de definicao da secEo de autOmatos 6

AutOmatos

IDENT	 -> Letras CorpoNome;
Corpo_Nome -> Qualquer Corpo_Nome I Qualquer;

NOME	 -> Ident;

INTEIRO	 -> Digito INTEIRO	 I Digit();

Neste exemplo os names Ident, Nome, e Inteiro sao

os nomes dos estados iniciais dos autOmatos de reconheci-

mento e CorpoNome 6 um estado intermedidrio.

5.3.3 Tokens

A declaracEo	 explicita dos tokens de entrada 6

necessdria para que o reconhecedor de GRAEDIUS identifique,

na estrutura de dialog° definida	 para a	 IU, os vdrios

comandos e	 parametros	 que o componente processador tem

condicOes de processar. Os tokens 	 tem por	 funcao basica

identificar as varias tarefas que estarao a disposicao do
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usuario, alem dos tipos validos de parametros. Os tokens

constantes sao os que identificam tarefas e sao tratados

como	 "palavras reservadas"	 pelo executor de GRAEDIUS,

enquanto os parametros sao tratados como tokens variaveis

de uma linguagem, tendo sua estrutura definida na segao de

autOmatos (ver 5.3.2). A sintaxe utilizada na descricao dos

tokens é dada pela gramatica a seguir :

LEX_ TOKEN	 -> "tokens" TOKENS_ LEX .
TOKENS LEX	 -> IDENT LST PAL RSERV ";" TOKENS LEX

I	 •	

—	 — 

LST PAL RESERV	 "exceto" CADEIA PROX PAL RES.....	 _

PROX PAL RES	 "," CADEIA PROX PAL RES

Os autOmatos descritos no exemplo da secao 5.3.2

teriam os tokens associados descritos 	 conforme o exemplo

que segue :

Tokens

IDENTIFICADOR
exceto "tarefa aplic 1", "tarefa aplic 2";

NOME;
INTEIRO;

Neste exemplo os nomes Identificador, Nome, e

Inteiro sao os nomes dos	 tokens utilizados na segao de

sintaxe abstrata&semantica (ver 5.8).	 Estes sao criados

pelos estilos de interacao definidos na secao de geracao

(ver	 5.6), enquanto as excecOes	 (tarefa aplic 1 e

tarefa aplic 2) sao os tokens constantes que identificam as

tarefas que o usuario tem a disposigao.
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5.4 Seca° de Assinaturas

A secao de assinaturas tem como objetivo permitir

a definicao dos dominios das tune -6es estranhas a biblioteca

de funeaes da GRAEDIUS. Se a IU utilizar alguma funcao

externa, torna-se necessdrio a declaracao dos seus dominios

usando a sintaxe apresentada na gramdtica abaixo

ASSINATURAS -> "assinaturas" CORPO ASSINAT FIM SECCAO

CORPO ASSINAT -> DECL FUNC CORPO ASSINAT

DECL_FUNC > ESPEC DECLAR IDENT DECL PARM ";" .
DECL PARM > "(" LsT_PARM ")"

LST PARM > PARAMETRO LST PARM

LST PARM > "," PARAMETRO

PARAMETRO > CL CONST CL MOD SINAL CL MOD TAM CL TIPO
POINTER NOME PARM LST PARM
u	 u	•••	 •

CL CONST > "const"

CL MOD SINAL -> "signed" "unsigned"_
CL MOD TAM -> "short" "long" •
CL-TIP5 -> "char" "int" "void"

"float" "double" IDENT .
POINTER -> CL MOD POINTER "*" POINTER

POINTER_ -> "*" POINTER_
•

CL MOD POINTER -> "far"	 I "near"	 I "huge"
NOTE PARM	 -> IDENT

A declaracao dos dominios da funcao fl que recebe

como parametros um inteiro, um nUmero de ponto flutuante e

retorna um inteiro tem a seguinte declaracao na secdo de

assinaturas :
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Assinaturas

int fl( int, float);
void linha( int; int);

0 formato de declaracao das assinaturas

bastante identico ao utilizado pela linguagem C. Optou-se

por este tipo de declaracao por nao ser nada estranho aos

programadores. Se fosse novo, geraria a necessidade de

treinamento extra.

5.5 Seca° de apresentagao

As informacCies definidas na secao de apresentacao

auxiliam a definicao dos estilos de interacao e o(s)

local(is) onde sera(ao) apresentado(s) os tokens de saida.

E subdividida nas sub-sec -6es de definicao de cores, janelas

e mascaras.

5.5.1 Cores

Permite a associacao de identificadores a nomes

de cores que devem ser atribuidas as cores do fundo, da

borda e da sombra da janela, das letras normais e do

caractere de identificacao e de desabilitacao da opqao (no

caso de menu) ou campo nao habilitado (no caso de

formulario). A estrutura notacional adotada é a mesma

utilizada pelo GIM [BAG 89], um gerador de interfaces

baseado em menus desenvolvido por alunos da graduacao do

curso de ciencias da computacao da UFGRS.

A gramatica que descreve a sintaxe de definicao

dos conjuntos de cores validos e disponiveis e :
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APRE CORES -> "cores" LST CORES

LST CORES -> IDENT "=" /* name
IDENT "," /* cor
IDENT "," /* cor
IDENT "," /* cor
IDENT "," /* cor
IDENT "," /* cor
IDENT ";" /* cor

do conj. de cores */
de letra	 */
de fundo	 */
de borda	 */
de sombra	 */
de car-id	 */
de off	 */

LST CORES
LST CORES	 -> LST CORES

I	 •

A definicao de tres distintos conjuntos de cores

o exemplo apresentado a seguir :

Cores
/*	 letra, fundo,	 borda,sombra,car-id, off /

Corl =	 azul,amarelo,vermelho, verde,branco, cinza;
Cor2 = vermelho,	 azul,	 verde, cinza, azul, preto;
CorH =	 azul,amarelo,	 azul, preto, preto, azul;

5.5.2 Janelas

Define as areas da tela passiveis de utilizacao

pelos estilos de interacdo e pelas apresentacOes dos tokens

de saida. A sintaxe que define o formato de definigao das

janelas e dada pela gramatica que segue :

APRE JANELAS	 -> "janela" IDENTIFICACAO TAM JAN ID_ CORES
POS JAN APRE JANELAS .

APRE JANELAS	 -> APRE JANELAS—
—

•
IDENTIFICACAO	 -> IDENT ";" .
TAM JAN	 -> "area" "=" INTEIRO "," INTEIRO ";"
ID -EORES 	 -> "cor" "="	 IDENT ";"

•
POS JAN	 -> "posicao" "=" INTEIRO "," INTEIRO ";"

•

Um exemplo de declaragao de janelas e :
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Janela JMenuO;	 /* tem o nome de "JMenul" 	 */

area	 = 15,4;	 /* 15 colunas por 4 linhas	 */
cor	 = Corl;	 /* usa o conjunto de cores "Corl" */

Neste exemplo o nome JMenuO 	 identifica esta

janela,	 com uma area dtil de 15 colunas de largura e 4

linhas de altura, tendo valid° como "default" o conjunto de

cores corl.

5.5.3 Mascaras

	

Nesta	 subsegao sao definidas as mascaras

utilizadas nos formularies, para o recebimento dos campos.

As definicOes das mascaras nao preveem a especificagao de

tecnicas de abreviaturas, sinOnimos, etc. Alem de permitir

a determinagao dos locais ocupados por caracteres especiais

obrigatOrios, o Unico mecanismo suportado 6 o que permite a

combinacao de varias mascaras na criacao de outras. Esta

mecanismo de concatenacao 6 representada pelo simbolo "&".

A gramatica que	 descreve a sintaxe de definicao das

mascaras 6 :

MASCARAS	 -> "mascaras" LST MASCARAS

	

I	 •
LST MASCARAS	 -> IDENT "=" MASCARA ";" LST MASCARAS

MASCARA	 -> CADEIA MASCARA
IDENT MASCARA_

MASCARA	 -> "&" MASCARA —

	

I	 •

Na	 definicao de mascaras,	 cada caractere

sublinhado (" ") corresponde a um caractere a ser digitado

pelo usuario e todo caractere diferente 	 de sublinhado 6

interpretado coma uma constante. As mascaras	 para a

definigao de datas apresentadas no exemplo que segue, sao

um bom exemplo de sua definicao.



Mascaras

dia	 = If	 II

- .
I

mes	 = u	 u.
f

-ano	 = u	 u.

data e = diE. & "/" & mes & "/" & ano;
datai = mes & "-" & dia & "-" & ano;

5.6 Sec -do de Geracao

A secao de geracao 6 subdividida em dois grupos.

	

No primeiro	 grupo, subsegOes definem os estilos de

interagao que serao utilizados pela IU e o segundo grupo

descreve	 as	 apresentagOes visuais dos tokens de saida

gerados como retorno as acOes do usuario. As subsecOes do

primeiro grupo permitem a definiqao dos estilos de

interagao de	 menus, formularios e linguagens de comando.

Todos estes estilos implementam a metafora conversacional

(ver 3.1.1).

Uma	 caracteristica comum a todos os elementos

definidos na secao de geracao 6 a capacidade de utilizarem

	

no corpo de	 suas descricaes referencias a atributos. A

grande vantagem advinda do use deste artificio 6 a

flexibilidade obtida na distribuicao dos elementos na tela.

Esta flexibilidade permite que o reconhecedor de GRAEDIUS

tenha maior controle sobre a IU, alem de possibilitar que,

com algum exercicio, sejam simuladas tecnicas assincronas

de interagao.
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5.6.1 Menus

Nesta subsecao sao definidos os menus utilizados

pela aplicacao. Cada menu definido possue um nome Unica de
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identificacdo e informaeOes de aspectos como sua posiedo, a

janela associada, a diregdo, o conjunto de cores valid°. A

descried.° dos itens apresentados possui informagOes como

o nome externo, ordem de apresentagdo, o retorno em caso de

selecdo e, opcionalmente, o rOtulo que identifica o texto

de ajuda dentro do arquivo de ajuda associado a aplicacdo.
0 retorno pode ser tratado de duas diferentes formas pelas

funeOes de GRAEDIUS. Se identificar um nome de elemento de

geracdo (menu, formulArio ou linguagem de comando), indica

que este clever& ser invocado (ativado), caso contrdrio a

retorno e tratado como um token de entrada e inserido na

memOria do reconhecedor lexico. Em menus, os valores

possiveis dos pardmetros de uma opgao, se apresentados como

menu, devem ser declarados explicitamente como itens deste

submenu. A sintaxe de definicdo da subsecdo de menus tem a

gramatica apresentada a seguir :

MENU -> "menu" IDENT GER
AREA CORES DIR MENU POSIC MENU
OPCAO DEFAULT ROME AJUDA
OPCOEg MENU .

> IDENT DECL PARM";" .
> "(" LST_PAR'M ")"

•
-> PARAMETRO LST PARM

I	 •
> "," PARAMETRO

•
-> CL CONST CL_ MOD SINAL CL_ 	 TAM

CL—TIPO POITER—NOME PARM LST PARM

IDENT GER
DECL 17ARM

LST PARM

LST PARM

PARAMETRO 

I	 "
-> "const"
-> "signed"
-> "short"
-> "char"  

CL CONST
CL —MOD SINAL
CL MOD—TAM
CL TIPO  

"unsigned"
"long"
"int"

•

"void"    

POINTER

POINTER

"float"	 "double"	 IDENT
> CL MOD POINTER "*" POINTER

I	 •
-> "*" POINTER

I	 •
CL MOD POINTER -> "far" "near"

I	 "huge"
> IDENTNOME PARM
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1
AREA	 -> "local"	 "=" IDENT ";" .
CORES	 -> "cor"	 "=" VAR OU CADEIA ";"
DIR MENU	 -> "direcao" "=" DIRECAO ";".
DIRECAO	 -> "h" 1	 "horizontal"

"v"	 "vertical"
IDENT .

POSIC _MENU	 -> POSICAO

POSICAO	 -> "posicao" "=" VAR_ OU_ INT "," VAR_ OU_ INT
"."

I	 •

VAR_ OU_ INT	 -> IDENT
INTEIRO .

OPCAO DEFAULT	 -> "ativa" "=" VAR OU INT ";" .....

NOME _AJUDA	 -> "ajuda"	 "=" CADEIA ";"

OPCOES MENU	 -> "opcoes" OPCAO MENU OPCAO .
OPCAO —	 -> OPCAO MENU OPCAO

OPCAO MENU
•

-> VAR_OU_CADEIA
II	 11

NUM CAR IDENT /* No car. de Ident._ */

POSIC NO MENU /* No ordem na visualiz. */
11	 11

ATIV_DESATIV /* Indic. de ativo/desat.*/
":" RET MENU NOME _ AJUDA .

NUM CAR IDENT	 -> VAR OU TNT .
POS TC N5 MENU-> VAR—OUINT .
ATIV 5ESTTIV	 -> IDENT —

"f" I "falso"
"v" I "verdadeiro" .

VAR_ OU_ CADEIA	 -> IDENT
CADEIA .

RET _ MENU	 -> IDENT RET
CADEIA ";" .

IDENT RET	 -> IDENT PARM OPCIONAL ";" .

Um exemplo de definicao de menus horizontais e

verticais e :

menu MenuO ;
local =
cor =
direcao =
posicao =
ativa =

JMenuO;
DEFAULT;
"h";
1,1;
2;
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ajuda	 = "menu°	 "; /* ind. texto de ajuda global */
/* ao menu */

opcoes
"Gerenciamento", 1, 1, v : menul (TRUE);

ajuda = "tarefas p/ gerenciar ";
"Utilitarios"	 , 1, 2, v : menu2 ;

	

ajuda = "uso dos utilitarios	 ";
"Relatorios"	 , 1, 3, v : menu3 ;

ajuda = "como pedir relatorios";
"Fim"	 , 1, 4, v : menu4 ;

ajuda = "fim	 u.

menu Menul (bool hab) ;
local	 = JMenul ;
direcao = vertical;
opcoes

"Inclusao" , 1, 1, hab :inclui ficha ;
"Alteracao", 1, 2, hab : altera ficha ;
"Exclusao" , 1, 3, hab : excluificha ;

Nos	 exemplos	 apresentados,	 os	 nomes	 de

identificacao sao a)MenuO e b)Menul.

0 MenuO esta definido para aparecer 	 na janela

JMenuO, utilizar o conjunto de cores DEFAULT, ser apresen-

tado como um menu horizontal ("h") (forma "default" 	 de

orientagao), na posicao absoluta de tela 1,1 (coluna = 1 e

linha = 1), tendo a segunda opcao como a ativa quando da

primeira	 apresentacao do menu. A ajuda global, 	 indicada

pela clausula "ajuda", esta associada ao rOtulo "menuO" do

arquivo de ajuda padrao, apresentando 	 os itens :	 a)

"Gerenciamento", como primeiro item do menu. Se selecionado

acionara	 a execugao	 do Menul e tera associada	 a ajuda

identificada pelo	 rOtulo "tarefas p/	 gerenciar";	 b)

"Utilitarios", sera o segundo item do menu. Se selecionado

acionara	 a execugao	 do menu2 e ter& associado	 a ajuda

identificada pelo rOtulo "uso dos utilitarios". Apresenta

ainda os	 itens	 c) "Relatorios" e d) "Fim" que seguem o

mesmo mecanismo de definigao.
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0 Menul esta definido para aparecer na janela

JMenul, e ser apresentado como um menu vertical

("vertical"), com os itens	 "Inclusao", "Alteracao" e

"Exclusao" sendo mostradas nesta ordem ao usuario. Quando

um destes itens for selecionado, 	 sera retornado,

respectivamente, o token Inclui_Ficha, 	 Altera_Ficha ou

Exclui Ficha. A posigao de JMenul 6 calculada em relaqao

posicao ocupada pelo item "pai" ("Gerenciamento") do menu

menu°. Por "default" o item ativo sera o primeiro.

0 Menul possui um parametro que ira determinar a

habilitacao dos seus itens. Este parametro informa a rotina
que controla a execucdo, apresentacao e interacao dos menus

com o usuario, que a habilitacao dos tres itens deste menu

sera determinada em tempo de execugao. Para um exemplo mais

completo e detalhado veja o 6.

5.6.2 Formularios

Nesta	 subsegao sao	 definidos os formularios

utilizados pela IU do sistema para 	 a recepgao dos

parametros necessarios as tune -6es da aplicagao. 0

tratamento dos retornos associados 6 identico ao dedicado

aos retornos dos menus. As informacOes minimas necessarias

para a descricao de um formulario sao : seu nome de

identificacao, area de exibigao, a posicao em que aparecera

na tela, os comandos validos e a descricao dos campos de

recepcao das	 informacOes.	 Opcionalmente podem ser

informados os parametros relacionados com o formulario, as

cores validas e o r6tulo do texto de ajuda associado. Cada

comando valido para o formulario deve informar a posicao

onde sera escrito o texto que 	 identificara o comando, o

nome da selecao rapida do comando (por exemplo, o caractere

correspondente a uma te'01 ROSo retorno associado. A

INFORMATit4
pip! Ike t
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descricao de cada um dos campos de entrada deve conter

informacOes de sua posicao na janela de exibicao, seu tipo

(numeric° inteiro ou ponto flutuante, alfabetico, data ou

booleano), seu tamanho (no caso tipo numeric° ou

alfabetico) a mascara de edigao utilizada e o valor

"default". 0 use de rOtulos pode auxiliar o usuario a

informar corretamente os campos necessarios. Para a

descricao dos rOtulos de auxilio, 6 necessaria a informagao

da sua posicao na janela de apresentagao e o texto

associado. A sintaxe que define o formato de declaracao dos

formularios 6 :

FORM FILL'

TAREFAS
LST TAREFAS

-> "formulario" IDENT GER
AREA CORES -POSICAO NOME AJUDA
TAREFAS ENTRADAS .

-> "comandos" TRFA FF LST_TAREFAS .
-> TRFA FF LST TAREFAS

•
TRFA FF	 -> POSIC LABEL CADEIA "," IDENT ":" RET FF

•
/* POSX	 , POSY
	 */

POSIC LABEL
RET FT

ENTRADAS
LST ENTRADA

-> "(" VAR OU INT "," VAR OU INT ")" .
-> IDENT_	 —

CADEIA ";"r •
-> "entrada" CARAC ENTRADA LST_ENTRADA .
-> CARAC ENTRADA LST ENTRADA

CARAC ENTRADA

LABEL NOME CMP

TIPO CAMPO

DESC CAMPO	 ->
TAMARHO CAMPO	 ->
PRECISAO 	 ->
MASCARA CAMPO	 ->

DEFAULT CHAR	 ->

POSIC LABEL LABEL_ NOME CMP ";"
NOME AJUDA .

TIPO CARPO
CADEIA
IDENT .
"char" DESC CAMPO DEFAULT CHAR
"int" DESC:CAMPO DEFAULT:INT
"float" DESC CAMPO DEFAULT_ FLOAT
"data" DEFAULT CHAR
"bool" DEFAULT—BOOL .
TAMANHO CAMPO MASCARA CAMPO .
"(" VAR—OU INT PRECISAO ")" .
"," VAR—OU—INT
"," IDENT

"," DEF CHAR

I- Os nio-terminais utilizados na defi*io sintatica dos formularios e que nao aparecem listados, tem
sua sintaxe definida de forma identica a utilizada na definigio de menus.
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DEF_ CHAR	 -> CADEIA
IDENT .

DEFAULT INT_	 -> "," DEF_INT

DEF_ INT	 -> INTEIRO
IDENT .

DEFAULT FLOAT	 -> "," DEF FLOAT

> IDENT
FLOAT .

> "," DEF BOOL

"verdadeiro"
"falso"

IDENT .

Se uma funcao da aplicagao tivesse a necessidade

de saber	 o nome,	 endereco, salario, data de admissao,

nUmero de dependentes e estado civil, entao a declaracao de

um formulario que recebesse como atributos herdados a linha

e coluna onde deveria ser apresentado e que permitisse a

entrada destas informacaes poderia ser :

formulario Ficha _Cadastral (int coluna; int linha);
local	 = JFormulariol;
posicao = coluna,linha;
comandos

/* x=10 e y=5 */
(10,5) "confirma - <F10>",	 F10 : conf ficha ;

ajuda = "confirma
(25,5) "sai - <ESC>"	 ,	 ESC : cancelar ;

ajuda = "cancela
entrada

(03,2) "nome	 oII •.	 I

(14,2) char	 (50), masc_0;	 ajuda = "form_l.nome";
(03,3) "endereco	 : ";
(14,3) char	 (50), masc_0;
(03,5) "salario	 : ";
(14,5) float	 (7,2),masc_3; /* 7 posic. na parte int.

e 2 na parte frac. */
(03,7) "data admissao 	 : ";
(19,7) data;
(03,8) "dependentes	 : ";
(19,8) int	 (2), masc_2;
(40,8) "casado : ";
(50,8) bool;	 ajuda = "forml.casado";

DEF FLOAT

DEFAULT BOOL

DEF BOOL
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No exemplo apresentado, o formulario tem o nome

Ficha Cadastral, local de exibicao a janela JFormulariol

que aparecera na posigao determinada pelos parametros

coluna e linha, informados durante a execucao do sistema de

aplicacao. Os comandos que estarao habilitados neste

formulario sao

de confirmacao das informacOes ja preenchidas

(comando Conf Ficha), apresentado na coluna 10 da

linha 5 do formulario (Ultima linha) e esta

associado com a tecla F10;

de cancelamento do use do formulario (comando

Cancelar), apresentado na coluna 25 da linha 5 do

formulario (Ultima linha) e esta associado com a

tecla ESC.

Os campos e rOtulos de auxilio associados ao

formulario apresentado sao :

um campo com formato alfanumerico de 50 posigOes e

mascara de digitacao masc 0 para a informacao do

nome do funcionario. Pela posicao visual ocupada no

formulario, faz par com o rOtulo "nome";

um campo com formato alfanumerico de 50 posigOes e

mascara de digitacao masc O. Pela posicao visual

ocupada no formulario, faz par com o rOtulo

"endereco";
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um campo com formato numeric° de ponto flutuante de

sete	 posic6es inteiras, duas casas decimais e

mascara de	 digitacao masc 3. Pela posicao visual

ocupada no formulario, faz par com o rOtulo

"salario";

um campo com formato data sem valor default. Pela

posicao visual ocupada no formulario, 	 faz par com o

rOtulo "data admissao";

um campo	 com formato numeric°	 inteiro com dois

digitos e mascara de digitacao masc_2. Pela posicao

visual ocupada no formulario, faz par com o rOtulo

"dependentes"; e

um campo	 com formato booleano (aceita somente

verdadeiro/falso ou sim/nao, etc.). Os campos

booleanos nao necessitam de mascara de edicao. Pela

posicao visual ocupada no formulario, 	 faz par com o

rOtulo "casado";

Os campos nome e casado possuem texto de ajuda

associados	 aos	 rOtulos	 forml.nome	 e	 forml.casado,

respectivamente.

5.6.3 Linguagem de Comando

A	 subsecao de linguagem de comando, de forma

diferente das anteriores, 	 nao determina os nomes dos

comandos, nem os	 tipos de	 parametros necessarios para a

especificagao de uma tarefa. Esta 	 subsecao declara

obrigatoriamente a janela	 onde ocorrera a entrada dos

comando e opcionalmente o	 conjunto de	 cores validas, o

texto e o	 local	 do prompt associado	 e o reytulo que

identifica a texto de ajuda. Os comandos e os parametros
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sao definidos e declarados junto com a estrutura do dialog()

na secao de sintaxe abstrata&semantica (5.8).

A	 rotina que	 implementa deste estilo

necessita fazer nenhuma especie de critica as entradas
fornecidas,	 pois	 estas sao feitas pelo reconhecedor da

GRAEDIUS. 0 tempo de ativagao deste estilo e determinado

pelo reconhecimento total	 da producao com a qual esteja

associado l .	 Se houver a necessidade de recursao na

estrutura do	 dialogo, deve-se criar um nodo dummy na

estrutura,	 que	 servira somente para controlar 	 a

ativacao/desativacao do estilo. A sintaxe para a descricao

deste estilo é dada pela gramatica que segue.

LING COM -> "ling_comando" IDENT_GER
AREA POSICAO PROMPT
POS DIGIT ";" .

AREA	 -> "local"	 7=" IDENT ";" .
POSICAO	 -> "posicao" "=" VAR OU INT "," VAR OU INT

".",	.
PROMPT	 -> "prompt" POSIC LABEL NOME PROMPT ";"

POSIC LABEL
NOME PROMPT

POS DIGIT

->	 "(" INTEIRO "," INTEIRO ")" .
-> VAR OU CADEIA

/* POSX , POSY */
-> "digitar" "em" VAR OU INT "," VAR OU INT

I	 •

A definicao de uma linguagem de comando pode ser

feita como no exemplo que segue.

ling_comando Linguagem_01 (char texto);
local	 = JLComando0l;
posicao = 5,3;
prompt	 (1,1) *texto;
digitar em 9,1;

1 Os mecanismos de associagdo sao explicados na secio 5.7.



5.6.4 Saida

Esta subsegao, do segundo grupo da secao de

geraeao, permite que as representacOes dos tokens de saida

sejam alteradas com grande facilidade e sem necessidade de

conhecimento da aplicaeao. As representaeOes podem ser

formadas por desenhos (linhas, 	 pontos, circulos, etc), por

uma composigao destas formas ou por cadeias de caracteres.

Esta	 capacidade	 confere	 grande	 flexibilidade

independencia entre a aplicacao e a forma de apresentagao

dos retornos associados com as acOes do usuario.

Para descrever a forma de apresentacao dos tokens

de saida ao usuario,	 utiliza-se um conjunto de chamadas a

funcOes de manipulagao dos 	 dispositivos de saida do

hardware e um conjunto enumerado das janelas onde podera

ser exibido. A descrigao da apresentacao 6 formada por uma

concatenagao,	 nao	 vazia, de chamadas a tune -6es da

biblioteca de GRAEDIUS ou da aplicacao. 	 0 reconhecedor de

GRAEDIUS trata estas chamadas de forma analoga, nao fazendo

distingao. A enumeragao das janelas onde serao executadas

as apresentaeOes dos tokens 6 ntil, pois permite que,

atraves de somente uma regra de associacao (ver 5.7), uma

mesma representacao de token de saida seja visualizada em

mais de uma janela. Esta capacidade permite que num editor

grafico, o usuario visualize os objetos tanto no universo e

na janela de trabalho [FOL 84].	 A gramatica que define a

sintaxe de descricao das apresentagOes dos tokens de saida

:

GER SAIDA	 -> "saida" CORPO SAIDA

•
CORPO _SAIDA	 -> SEQ SAIDA CORPO SAIDA 	 .
CORPO SAIDA	 -> CORT,0 SAIDA	 —

105
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SEQ SAIDA

LOCAIS

LST LOCAIS
LST LOCAIS

-> LOCAIS IDENT DECL PARM "->" LST FUNCOES
II	 It

	

;	 •

-> "[" LST_LOCAIS "]"

-> IDENT LST LOCAIS 	 .
-> "," LST LOCAIS

LST FUNCOES -> CALL FUNC LST FUNCOES	 .
LST FUNCOES -> LST FUNCOES

CALL FUNC -> IDENT PARM CHAMADA .
PARM—CHAMADA -> "(" LST PAM CALL ")"	 .
LST T)ARM CALL -> EXPR CHAMADA—LST PARM CALL

LST PARM CALL -> "," LST PARM CALL

EXPR_CHAMADA -> TERMO EXPR EXPR CHAMADA .
EXPR CHAMADA -> ADDOP—EXPR TERMO EXPR EXPR CHAMADA

TERMO_EXPR -> FATOR EXPR TERMO EXPR	 .
TERMO EXPR -> MULOP—EXPR FATOR—EXPR—TERMO EXPR

FATOR EXPR -> "(" EXPR CHAMADA ")"
PARM CALL .

ADDOP EXPR u_F u fl_u

MULOP—EXPR u * u ,,/,,	.
PARM CALL > INDIREC_ VAR

ENDER_ VR
V AR FNC PARM
INTEIRO —
FLOAT
CADEIA .

INDIREC_ VAR > "*" INDIREC VAR	 .
INDIRECVAR -> INDIREC_ VAR

IDENT .
VAR FUNC PARM -> IDENT PARM OPCIONAL .
PARR OPCYONAL -> PARM CHAMAT)A

Num sistema	 aplicativo	 comercial,	 podemos

imaginar	 a	 necessidade	 de	 informar	 ao	 usudrio	 quantos

registros	 de um	 determinado	 arquivo	 de	 dados	 id'	foram

processados. A apresentagao atualizada desta informacao

deve ser efetuada apOs a leitura de um novo registro. A

definicao do "lay-out" da apresentagao, utilizando-se a

secao de definigao dos tokens de saida, pode ser feito comp

segue :
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saida
Reg_Processados(int num; int num total) ->

escreva(1,50,"Foram processados <")
escreva(1,70,num)
escreva(1,72,"> de <")
escreva(1,77,num)
escreva(1,79,">")

coluna 50 -1	coluna 80 -i 
V	 v

linha 1 ->
Foram processados <01> de <543>

Tela de
video 	 >

Figura 5.1 Apresentacdo de um token de saida

5.7 Sec -5.o de Regras de Associagao

Esta sego mapeia as relacOes existentes entre os

elementos declarados na secao de geragdo	 (menus,

formularios, linguagens de comando e tokens de saida) e as

producOes definidas na seed° sintaxe abstrata&semantica

(ver 5.8). Estas relacOes definem os pontos de interacdo na

estrutura do dialog°. Um ponto de interacdo identifica uma

producdo que necessita da execucdo de uma interaedo com o

usuario antes de sua reducdo. Cada ponto de interacao pode

ser visto como uma declaracdo de pre-condicao	 para a

producao correspondente. A identificacdo de uma producdo
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deve ser Unica para garantir que nao ocorram ambigUidades

na sua localizagao.

Como foi exposto na segao	 de geragao, cada

elemento ali declarado pode utilizar um conjunto de

atributos. Estes atributos sao herdados das produgOes com

as quaffs estao relacionados ou estao definidas como

constantes nas regras de associacao. 0 mecanismo utilizado

que define esta interligacao e composto pela declaracao dos

atributos nos corpos das regras de associacao, de forma que

visualmente lembrem chamadas de funcOes. 0 reconhecedor de

GRAEDIUS	 realiza a busca dos valores dos atributos nas

producOes e os associa, de forma posicional, aos atributos

dos elementos de geragao correspondentes.

As regras de mapeamento dos elementos utilizados

como exemplos na secao de geragao poderiam ser 	 assim

expressas :

regras de associacao
/* regras de : */

inicio -> MenuO;	 /* entrada */
inc	 -> Ficha Cadastral(local x, local y);

7* entrada */
util	 -> Linguagem01(texto); 	 /* entrada */
casa	 -> Des Casa(posx, posy); 	 /* saida	 */

Nestes exemplos os elementos de geragao de

entrada "Ficha Cadastral" e "Linguagem 01" herdam atributos

de todas as producOes que possuem em seu corpo referencias

as producOes identificadas pelos réctulos	 "inc" e "util", e

o elemento de geragao de saida "Des Casa" herda atributos

da producao rotulada por "casa".
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Assim como os elementos de geragao sao

classificados como sendo de entrada e de saida, assim

tambem as regras de associacao podem ser de entrada ou de

saida. A diferenciacao entre as regras que fazem

associacOes de entrada e de saida 6 feita pela natureza dos

elementos associados pela regra. Se uma regra associa uma

produgao a um elemento declarado no grupo de entrada da

secao de geragao, entao 6 uma regra de entrada. As regras

de associagao de saida relacionam producOes a elementos

declarados no grupo de saida da secao de geragao.

No exemplo apresentado a produgao rotulada como

"inicio" esta associada com o elemento de geragao de

entrada (menu) "MenuO", portanto 6 uma regra de entrada. Ja

a produgao rotulada como "casa" esta associada com o

element() de geragao de saida "Des Casa".

As interacOes descritas pelos elementos de

geragao de entrada sao executadas antes do use de corpo da

produgao, a qual esta associado, num reconhecimento. A

execugao dos elementos associados nas regras de entrada 6

uma pre-condigao da produgao associada.

A execugao dos elementos de geragao identificados

pelas regras de saida se da quando do total reconhecimento

da produgao a qual esta associado. A execucao dos elementos

das regras de saida 6 uma pOs-condicao da produgao

associada.

A sintaxe utilizada para descrever o mapeamento e

o intercambio de atributos 6 descrita pela gramatica :
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REGRAS ASSOC

ID VAR REGRA

CORPO REGRA
MCORPO REGRA

> "regras" ID VAR REGRA CORPO_REGRA
FIM SECCAO 7 -

>	 "associacao"
"associacao"

PROD ASSOC CORPO REGRA .
CORPO REGRA

PROD ASSOC	 -> IDENT "->" IDENT PARM OPCIONAL ";" .

"(" LST PARM CALL ")" .
LST ID-ARM CALL	 -> EXPR CHAMADA LST PARM CALL

LST PARM CALL	 -> "," LST PARM CALL

EXPR CHAMADA	 -> TERMO EXPR EXPR CHAMADA .
EXPR CHAMADA	 -> ADDOP-EXPR TERMO EXPR EXPR CHAMADA

TERMO EXPR	 -> FATOR EXPR TERMO EXPR .
TERMO-EXPR	 -> MULOP-EXPR FATOR-EXPR-TERMO EXPR

FATOR EXPR	 -> "(

• 

" EXPR CHAMADA ")"
I PARM CALL .

PARMOPCIONAL -> PARM CHAMADA

PARM CHAMADA

ADDOP EXPR
MULOP-EXPR
PARM 'ffALL

INDIREC VAR
INDIREC- VAR

VAR FUNC PARM

„" I	 ."*"	 „,.	 .
INDIREC_ VAR
ENDER_ VR
V AR FiNC PARM
INTEIRO -
FLOAT
CADEIA .

-> "*" INDIREC_ VAR .
-> INDIREC_ VAR

IDENT .
-> IDENT PARM OPCIONAL .

5.8 Seca° de Sintaxe Abstrata & Semantica

Esta secao representa o "coracao" da GRAEDIUS,

pois e onde sao descritas a estrutura do didlogo da IU e os
pontos de ligagao entre a IU e a aplicagao. E nesta secao
que se delimitam as responsabilidades das tune -6es da

aplicacao e as responsabilidades do gerenciador da IU.
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E composta por uma clausula de	 definicao de

atributos/equagOes semanticas globais e um conjunto de

producOes. Estas sao compostas por :

- um conjunto de rOtulos de identificacao das

producOes;

- declaracOes dos atributos das producOes; e

- um conjunto de equacCies de atributos da gramatica.

5.8.1 Area Global

A area de definiqao de comandos globais tem por

objetivo permitir a especificacao de procedimentos que

sejam globais a aplicacao. Nesta area tambem sao informadas

as estruturas de dados globais da IU.

5.8.2 Producoes

A gramatica que define a estrutura do dialog°

deve ser uma GLC sem recursao a esquerda. Uma produgao que

defina um ponto de interacao deve permitir que os elementos

de geracao de entrada sejam tratados como pre-condicao pelo

reconhecedor da GRAEDIUS. A execucao das representagOes dos

tokens de saida deve ser executada como uma pOs-condicao da

producao, portanto todas as informacOes necessarias a

execugao da representagao devem estar disponiveis no final

do reconhecimento da producao.

Esta gramhtica define qual a	 estrutura do

dialog() que estara a disposicao do usual-ix). Para a

definicao de estruturas de dialogos planos ou nao
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hierarquicos (redes)	 (ver 3.1.1), devem ser criadas

produq6es dummy [GRE 86]. Estas produgOes tem como Unica

fungao permitir ao reconhecedor de GRAEDIUS a correta

simulaqao destes tipos alternativos de dialogos. GRAEDIUS

permite somente a definigao e manipulacao de dialogos

tipicamente hierarquicos. Esta limitacao é originada na

prOpria natureza de uma gramatica que é hierarquica.

5.8.2.1 ROtulos

Os rOtulos usados na identificagdo das produgOes

permitem que a um mesmo nome de producao seja associado

mais de um estilo de interagao de entrada e saida. Esta

capacidade permite que a partir de um nodo da estrutura do

dialogo estejam disponiveis varios estilos de interacao,

utilizados de acordo	 com as tarefas selecionadas pelo

usuario. 0 que determina qual estilo sera utilizado é o

valor do token que vai ser reconhecido. 0 token indica qual

das producEies sera utilizada; assim o estilo fica definido

pela regra de associacao.

0 trecho de	 definigao de uma IU imaginaria

exemplificada a seguir define os rOtulos "rl" e "r2" para a

produgao "pl". 0 rOtulo "rl" identifica a primeira

ocorrencia de "pl", enquanto que "r2" a segunda ocorrencia.

As regras de associaqao mapeiam para a producao

identificada por "rl" o use do elemento de geracao "Menu01"

e para "r2" o elemento "LC01".

regras
rl -> Menu01;
r2 -> LCO1;



sintaxe abstrata&semantica

•P -> P1 P2.
[rl] P1 -> xxx P11.
[r2] P1 -> yyy P12.

•

5.8.2.2 Declaracao dos Atributos

Os atributos manipulados por GRAEDIUS sao

"tipados", isto e, sao de um tipo bem definido e imutavel.

A declaracao dos tipos dos atributos tem como objetivo

facilitar a avaliacao das equacOes. 0 use da "tipagem"

permite que sejam feitas checagens da semantica estatica

nas equagOes. GRAEDIUS manipula tres tipos basicos de

atributos :

- os locais;

os herdados; e

os sintetizados.

Um atributo local e aquele declarado na producao

e acessivel somente em seu corpo.

Os atributos herdados sao os atributos acessiveis

aos elementos da producao que vai ser reduzida. Indicam

quais atributos da producao serao manipulados como

atributos estrangeiros pela producao a ser reduzida.

113
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Um atributo sintetizado 6 um atributo local que

vai ter seu valor atualizado, manipulado ou determinado em

equagOes semanticas de producOes derivadas da produgao de

origem. 0 mecanismo utilizado por GRAEDIUS para a

manipulacao destes tipos de atributos 6 semelhante ao

utilizado nas linguagens de programacao "C" [BOR 88a] e

"PASCAL" [BOR 88b] para o tratamento de variaveis locais e

estrangeiras.

•

1>P1
2>LOCAL	 :	 { int ret;	 /* atributo sintetizado*/
3>	 int num = 15;	 /* atributo sintetizado*/
4>	 int aux;}	 /* atributo local	 */
5>ACOES IN : { aux = 20; }
6>	 -> xxx
7>	 P11(&num,ret)
8>	 {wprintf("96d",ret);}
9>	 P1
10>	 I	 "YYY"-
11>
12>P11(int *num; int retorno) /* num sera herdado e sint.
13>	 retorno sera sintet. */
14>ACOES OUT :	 { if *num > 10
15>
16>	 retorno = 0;
17>	 Poe Buffer("yyy");
18>	 }
19>	 else
20>
21>	 *num = 0;
22>	 retorno = 1;
23>	 Poe Buffer("xxx");
24>	 }
25>	 }
26>	 -> "www" .

0 exemplo acima apresenta um trecho da secao de

sintaxe abstrata&semantica. As linhas numeradas de 02 a 04

declaram os atributos locais ret, num e aux. 0 atributo num

6 inicializado	 com o valor	 15, esta 6 uma facilidade

conferida pelo reconhecedor de	 GRAEDIUS. 0 nao terminal
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P11, no corpo da produgao P1, herdara os atributos num e

ret. 0 atributo num, alem de herdado sera tambOm

sintetizado no corpo da produgao P11 (linhas 12 a 26) pelas
suas awes semanticas.

5.8.2.3 Clausula Ag6es_In

Comandos que devem ser executados antes do use do

corpo da produgao para fatoracao sao declarados na clausula

"ACOES IN" da produgao. Determinam que acOes sao comuns a

todos os corpos alternativos daquela produgao e que devem

ser executadas antes da reducao da produgao;

No exemplo apresentado anteriormente, a clausula

de entrada da produgao P1 (linha 5) atribui o valor 20 ao

atributo aux. Somente sera executada se o terminal "xxx" ou

"yyy" for reconhecido.

5.8.2.4 Clausula AgOes_out

Comandos que devem ser executados quando da

completa reducao do corpo da produgao sac) declaradas na

clausula "ACOES OUT" da produgao. Determinam que acOes sao

comuns a todos os corpos alternativos da produgao e que

devem ser executadas depois da redugao do corpo utilizado.

No exemplo usado em 5.8.2.2, a clausula de saida

esta associada a produgao P11, e esta declarada das linhas
14 a 25. Sua execucao testara se o atributo herdado num e
maior do que 10. Se for, entao atribuira o valor zero ao

atributo retorno, caso contrario atribuira o valor um ao
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atributo retorno e zero ao atributo num. Somente sera

executada se o terminal "www" for reconhecido.

5.8.2.5 AcEies Semanticas

As agOes semanticas devem ser executadas quando

um determinado elemento do corpo da producao

reduzido/reconhecido. Determinam o processamento que deve

ser feito sobre os atributos locais da producao, quando da

reducao de um nao-terminal ou do reconhecimento de um

terminal. Seu uso permite a especificagao das computagOes

intermediarias de uma IU, bem como permite que a IU

controle e execute as computagOes que dizem respeito

somente aos seus elementos. Um exemplo claro deste tipo de

computagao e o calculo para reposicionar um icone, num
estilo de comando direto, quando selecionado e movimentado

pela tela.

No exemplo usado em 5.8.2.2, as acOes semanticas

sao compostas pelas clausulas de entrada, saida e pelos

comandos declarados entre chaves ({ e }) nas linhas 5, 8 e

14 a 25. No caso de ser necessaria a alteracao do fluxo de
reconhecimento, tokens podem ser inseridos na memOria do

reconhecedor lexico atraves do uso da funcao POE ̀BUFFER,

conforme mostram as linhas 17 e 23. A primeira chamada

inclui o token "yyy" e a segunda o token "xxx". Um destes

sera o prOximo token a ser processado (reconhecido).

5.8.3 Definicao Gramatical

A sintaxe que define o formato da definicao da

sintaxe abstrata&semantica e dado pela gramatica que



segue :

ABST SEMAN

ID VAR A S

> "sintaxe" ID_ VAR A S CLAUSULA GLOBAL
COPO A -g	 FIM SECCAO .

> "abs trata" "&" 17s&tantiCa"
AeS
•

CLAUSULA GLOBAL -> "global" ACAO SEMAN
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PRODUCAO CORPO A S .
-> CORPO _ A_ S

_

-> ID_ PROD IDENT DECL PARM LOCAL PROD
ACOES IN PTOD ACOES 

—
OUT —PROD

"	 ->" -JOR-150 SINT	 " ";. 
-> "[" IDENT "]"

•
-> "(" LST_PARM ")"

-> PARAMETRO LST PARM

"," PARAMETRO

CL CONST CL MOD SINAL CL MOD TAM CL TIPO

>

POINTER NOME PARM LST PARM 	 —_	 _	 _
I,	 ,,

	

•••	 •
"const"

> "signed" "unsigned"
> "short" "long"
> "char" "int" "void"

"float" "double" IDENT .
> CL MOD POINTER "*" POINTER

> "*" POINTER

"far"	 I	 "near"
IDENT

"local"	 ":" ACAOSEMAN
•
"acoes in"	 ":" ACAOSEMAN

"acoes out" ":" ACAO SEMAN

> CORPO PROD CORPO SINT .
" I" C(7121,0 SINT —	 —

IDENT PARM OPCIONAL CORPO PROD
CADEIA CORPO PROD

CORPO _A S
CORPO—AS

PRODUCAO

ID PROD

DECL PARM

LST PARM

LST PARM

PARAMETRO

CL CONST_

CL MOD SINAL
CL—MOD—TAM
CL TIPO

POINTER

POINTER

CL MOD POINTER
NOTIE PARM

LOCAL PROD_

ACOES _ IN _PROD

ACOES OUT PROD

CORPO SINT
CORPO—SINT

CORPO PROD

I	 "huge"
	

1
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ACAO SEMAN CORPO PROD
•

PARM OPCIONAL -> "(" LSTPARM ")"
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6 PROJETANDO UMA IU

Neste capitulo e apresentada uma proposta de

metodologia de projeto de IU, composta por um conjunto de

11 etapas. Estas etapas estao direcionadas para o use da

proposta GRAEDIUS. As etapas 1 a 8 sao comuns a outras

metodologias de projeto de IUs, e as etapas 9 a 11 sao

especificas ao use da GRAEDIUS. Na sec -a- 0 6.1 apresenta um

sistema aplicativo que sera utilizado na exemplificacao de

cada uma destas etapas. Pelo seu cunho didatico, este

sistema nao apresenta, nem complexidade, nem sofisticacao

nas tarefas oferecidas. 0 sistema busca somente explorar as

potencialidades da proposta. A sec -ao 6.2 apresenta e

descreve suscintamente as etapas da metodologia de projeto

de IU mencionadas. As secOes 6.3 ate 6.12 fazem uma

descricao mais detalhada das tarefas executadas em cada

etapa, ilustrando-as com o detalhamento do sistema

apresentado na sec -ao 6.1. Por fim, a segao 6.13 apresenta o

aspecto visual da IU obtida.

6.1 Sistema de Exemplo

0 problema que este sistema devera solucionar

ester relacionado com as atividades de edicao de figuras

graficas. As figuras sao simples e formadas pela composicao

de circulos, retas, pontos e texto. Para auxiliar o

trabalho do usudrio, 6 interessante que disponha de

facilidades de armazenamento, recuperacao e alteracao das

figuras ja criadas. Um exemplo simples de figuras que se

deseja manipular 6 mostrado na figura 6.1.
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0
Pedro        /            

Figura 6.1 Exemplo da classe de figuras manipuladas pelo
sistema proposto

A utilidade ou factibilidade de use deste sistema

é questionavel, mas atinge seu objetivo que é permitir a

ilustracao de todas as	 etapas necessArias para o

desenvolvimento de uma boa IU.

6.2 Etapas do Projeto da IU

A proposta de etapas aqui apresentada nao 	 foi

encontrada em nenhuma referencia consultada, mas derivou-se

a partir das experiencias que o	 autor	 acumulou	 na

confeccao : a) de sistemas computacionais, b)	 dos exemplos

apresentados	 neste trabalho e c)	 do protOtipo que

implementa GRAEDIUS. Como já mencionado na introducao deste

capitulo, a metodologia aqui proposta somente é apresentada

como um exemplo.

No	 projeto de um sistema,	 é interessante que

algumas etapas sejam observadas para a obtengao de uma boa

IU. A figura 6.2 apresenta um diagrama de um DFD (Diagrama

de	 Fluxo	 de	 Dados)	 [GAN 83]	 que	 ilustra	 as

interdependencias	 existentes entre as	 etapas. As etapas

estao enumeradas de 1 a 11 e sac) melhor discutidas nas

secOes que seguem. 0 anexo 1 apresenta uma tabela que

resume as principais atividades a serem desenvolvidas	 em

cada etapa.
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4
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8
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Descricao da
IU em GHAEDIUS

M6duto de Descricao
da Interface Gerada

COdigo Executavel

Perfil do Usuarro	 Tarefas do &sterna

Figura 6.2 DFD do paralelismo das etapas de use da GRAEDIUS

A compilagao desta metodologia baseou-se nas

metodologias existentes para a analise de sistemas. A

tabela 6.1 compara a metodologia proposta coin a metodologia

apresentada por Gane/Sarson em [GAN 83]. Sao tragadas as

equivalencias entre as etapas das duas metodologias.
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Tabela 6.1 correspondencias entre metodologias

analise estruturada de Ganeproposto

det. do perfil
det. tarefas aplic.
det. parm. tarefas

det. estrut. dialogo
det. pto. interagao

det. est. interacao

desenho de esbocos

espec. lig. IU/aplic.

descr. da IU

traduzir descricao

comp. e lig. final

levantamento de requisitos

projeto lOgico funcional (DFD)

projeto lOgico da estrut. dados

projeto fisico das estrut. dados

projeto fisico do sistema

elaboracao do pseudocOdigo

programacao do sistema

integragao e implementacao

6.3 Perfil Medic) dos Usuarios

Nesta	 etapa, sac, levantados os	 tipos fisicos,

psicolOgicos,	 ergonOmicos,	 sociais,	 culturais	 e

intelectuais medios da comunidade de usuarios do sistema.

Este levantamento vai possibilitar um melhor projeto da

estrutura de dialog° e das tecnicas de interacao postas a

disposigao da comunidade de usuarios. Esta determinacao

permite projetar um dialog() 	 mais compativel com as

espectativas dos usuarios [SHN 86].

Os fatores sociais, culturais e intelectuais da

comunidade possuem reflexo sobre os fatores relacionados

com :

- tempo de aprendizado;
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velocidade de execucao das tarefas;

media de erros por usuario;

satisfacao subjetiva; e

facilidade de memorizagao do use do sistema.

Estes fatores sao somente alguns apontados por

Shneiderman em [SHN 86]. Fischer [FIS 88] diz que a

importancia da determinagao do perfil da comunidade permite

que o projeto de sistemas seja baseado em dois modelos de

interagao : a) o para usuarios sofisticados e b) o para

usuarios ocasionais.

A comunidade de usuarios do sistema exemplo 6

composta por pessoas com grande capacidade de aprendizado,

mas sem nenhuma experiencia computacional. Seus niveis

sociais, culturais e intelectuais possuem um valor 8 numa

escala de 10. Porem seus contactos com o computador serao

ocasionais.

6.4 Tarefas Disponiveis

A determinacao das tarefas executadas pelo sis-

tema em estudo 6 fator de grande importancia no processo de

projeto dos estilos de interacao oferecidos. 0 conjunto de

tarefas, disponiveis a comunidade de usuarios, 6 facilmente
determinado de posse do projeto lOgico do sistema em estu-

do. Normalmente, as tarefas sao identificadas pelas funcOes

que implementam/manipulam a troca de informagOes entre o

sistema e seu mundo externo. Num sistema projetado com o

auxilio da analise estruturada de Gane/Sarson [GAN 83], as
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tarefas normalmente sao coincidentes com os estimulos que o

sistema recebe do mundo externo, e 6 facilmente determinado

no nivel zero.

No sistema exemplo, o nivel zero determina que

sejam enumeradas como tarefas do usuario as fungOes que

permitam-lhe :

criar arquivos de desenho;

- alterar arquivos de desenho;

salvar arquivos de desenho novos/alterados;

- excluir arquivos de desenho;

- incluir primitivas graficas;

- excluir primitivas graficas;

- mover primitivas graficas;

6.5 Estrutura do Dialog()

A estrutura de dialog() pode ter varios formatos

de organizacao (ver 3), mas devem sempre levar em

consideragao as tarefas disponiveis aos usuarios. A

estrutura de dialog() determina qual a metafora de dialog()

que sera adotada para o sistema em estudo. Sua determinacao

deve levar em consideracao o perfil levantado na etapa 1.

Esta estrutura mapeia a seqUencia de acOes que o usuario

deve executar para selecionar a execucao das tarefas.

Fisher em [FIS 88] sugere que o modelo de

interagao para usuarios sofisticados deve ser adotado se ha
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um uso por tempo prolongado, quando o uso 6 freqUente e

quando a comunidade teve um treinamento expressivo no seu

uso. De outra forma, o usuario 6 convidado a "dirigir" a

execucao do sistema. Ja o modelo para usuarios ocasionais

deve ser adotado quando o tempo de uso for pequeno, quando

o uso for ocasional e quando os usuarios forem casuais

nao tiveram muito treinamento. De outra forma, o usuario 6

convidado a "sentar-se" no assento de passageiros e o

sistema "dirige" a execugao. As figuras 6.3 e 6.4

apresentam uma representacao esquematica dos modelos

propostos por Fisher.

Usuario Sistema  
Comando         

Resultado         

Comando     
-40   

Resultado            

Figura 6.3 0 modelo de interagao para usuarios sofisticados

Figura 6.4 0 modelo de interacao para usuarios ocasionais
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Com pequenas variacOes, estes modelos sao

adotados em bom ndmero de bibliografias consultadas

[COU 85] [SHN 86] [FIS 88] [MCC 89]. McClure apresenta em

[MCC 89] na tabela 6.1 as diferentes espectativas de

informagHo e atividades que o sistema deve possuir. Esta

tabela em conjungao com o levantamento do perfil, permitem

um bom enquadramento do usuario e suas necessidades,

direcionando razoavelmente o projeto da estrutura do

dialog°.

Tabela 6.1 tipo de usuario X espectativas

tipo	 espectativas

Mestre	 - capaz de expandir o sistema para que suporte
novas funcOes e procedimentos.

necessita poucas explicagOes e mensaqens do
sistema.

Especialista	 - utiliza o sistema com facilidade.
necessita de atalhos para as opcOes e
informacOes de "status".

Interredidrio	 - e capaz de entender conceitos de alto nivel e
trabalha ao nivel de tarefas.

- pode tomar a iniciativa, pois sabe como
traduzir tarefas em seqliencias de comandos que
o sistema deve executer.

Novato	 - e capaz de entender conceitos de baixo nivel e
trabalhar ao nivel de comandos.

- necessita de respostas do sistema.

Inexperiente 	 - opera no nivel de caracteres simples.
- necessita de exemplos para basear seu trabalho.
- necessita orientacio e quias de naveqacao e

respostas constantes do sistema. 

A estrutura de dialogo adotada no sistema exemplo

o apresentado na figura 6.5. Adotou—se a estrutura

hierarquica, baseando—se no perfil levantado, ou seja, os

usuarios sao ocasionais, e nesta caso este tipo de

estrutura e o mais indicado [SHN 86]. Caso GRAEDIUS

oferecesse capacidade de modelagem, o estilo assincrono
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seria boa opcao, pois o ndmero de tarefas 6 pequeno e

facilmente representado na forma grafica (icones).

Figura 6.5 A estrutura do dialog° do sistema de exemplo

6.6 Pontos de Interacao

A definicao dos pontos de interacao 6 feita

diretamente sobre a estrutura do dialog° adotada. A

determinacao dos pontos de interacao de entrada indica em

quais pontos da estrutura do dialog° o gerenciador da IU

deve solicitar ao usuario uma intervencao. Em cada uma

destas intervengaes o usuario informa qual a prOxima

"diregao" que deve ser seguida pelo gerenciador sobre a

estrutura do dialog°. Quando o gerenciador atinge algum

nodo terminal da estrutura, entao a determinacao da tarefa

esta completa e pode ser executada.

A figura 6.6 acrescenta a estrutura do dialog() os
pontos de interagao do sistema. Nestes pontos, a interacao

pode tanto ser de entrada como de saida. No caso de um

ponto definir uma interacao de saida, o que se determina 6

quando as representacOes associadas aos retornos semanticos
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dos processamentos das intervene -6es de entrada devem ser

exibidos.

Figura 6.6 Pontos de interacao marcados sobre a estrutura
do dialog() do sistema de exemplo

6.7 Estilos de Interagao

Com base no perfil medio da comunidade de

usuarios, e possivel realizar a selecao das tecnicas de

interacao que melhor se adaptam a comunidade. 0 objetivo

basic° destas selecOes e encontrar um equilibrio harmOnico

entre as necessidades/potencialidades dos usuarios e as

capacidades oferecidas pelos estilos de interacao a serem

adotados.

No projeto de uma IU deve-se buscar a utilizacao

de estilos de interaeao que facilitem a compreensao dos

conceitos utilizados e das tarefas disponiveis, sendo

totalmente desaconselhado o use de estilos que, para a

comunidade alvo, tornem a compreensao complexa e dificil
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[MCC 89]. A figura 6.7 apresenta alguns conceitos que

facilitam e dificultam a vida do usudrio.

Figura 6.7 Conceitos faceis e dificeis de compreender

Fisher indica o use de estilos como menus,

formuldrios para usuarios ocasionais e linguagens de

comando para usuarios sofisticados [FIS 88]. A tabela 6.2

mostra os pros e contras dos estilos de interacHo de menus

e linguagens de comando melhor descritos no capitulo 3.

Tabela 6.2 prOs e contras dos estilos de
menus e linguagens de comando

vantagensestilo desvantagens

Ling. Comando

Menus

muito eficiente
interacOes ricas
e expressivas

faceis de usar
ficil de aprender

dificil aprender
se nao usado

facil de
esquecer

interacao lenta
deve-se saber o
que fazer
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A tabela 6.3 enumera os estilos de interacao de

entrada selecionados para o sistema exemplo. Para cada um

dos pontos de interacao e indicado o estilo selecionado.
Como pode ser constatado, uma combinacao de estilos

sugerida. Esta mescla permite um rapid° aprendizado e um

bom conforto na utilizacao do sistema, alem de ser ideal a
usuarios ocasionais.

Tabela 6.3 pontos de interacao X estilos de interacao

ponto	 estilo

Raiz	 menu
Arquivo	 menu
Desenhar	 menu
Nome 1	 formulario
Nome 2	 formulario
Continua	 formuldrio
Centro e Raio	 formulario
P1 e P2	 formulario
X e Y	 formulario
Cadeia	 formulario

6.8 Parametros das Tarefas

Uma vez que os estilos de interacao necessarios

em cada ponto de interacao estao determinados, torna-se

necessario o conhecimento das quantidades e caracteristicas

de cada um dos parametros utilizados para a completa

definicao das tarefas a serem executadas em cada um destes

pontos. Novamente torna-se necessario consultar as

informacOes contidas nos documentos gerados pela analise

lOgica do sistema. Se foi utilizada a analise estruturada,

entà-o uma consulta ao dicionario de dados permite a
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determinacao de todas as informacOes que se fazem

necessarias para o reconhecimento e processamento das

tarefas disponiveis no sistema. Estas informacOes compoem,

justamente, os parametros que as tarefas precisam para

serem completamente especificadas.

Tabela 6.4 funcOes X parametros

nome parametros tp tam

Abre arq nome a 12

Alt arq nome a 12

Salva arq nome a 12

Exclui arq nome a 12

Des _ circulo x centro_ n 3
y centro n 3
raio n 3

Des reta_ x pl n 3
y_pl n 3
x p2_ n 3
yp2 n 3

Des _ pto x ponto_ n 3
yponto n 3

Inc texto_ x— inicio.
y	 nicioi

n
n

3
3

cadeia a 15

De posse da relacao destes parametros e
necessario determinar o local de origem de cada um deles.

Se e originado por outro sistema externo, como e feita sua
identificagao; se e fornecido pelo usuario, qual o tipo,
tamanho, dominio, etc. Quando este trabalho estiver

concluido, torna-se facil a determinagao dos parametros que
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o usuario devera digitar para especificar completamente uma

tarefa.

Os parametros necessarios para cada uma	 das

tarefas do sistema	 exemplo, relacionadas na secao 6.4,

possuem a especificacao de parametros apresentada na tabela

6.4.

6.9 Esbocos das ApresentagOes

A necessidade destes esbocos é algo que pode ser

questionado,	 mas	 em	 termos	 documentacionais	 sao

indispensaveis	 e sao eles que permitem uma validacao

parcial da IU junto ao usuario final. Sua utilidade é

sentida em dois momentos distintos	 : 1) na apresentacao e

discussao preliminar da IU com a comunidade de usuarios e

2) no momento da descriqao textual da IU em GRAEDIUS.

Os esbocos das apresentaq6es de um projeto de uma

IU devem incluir nao so informacOes das apresentacOes dos

estilos de interacao de entrada, mas tambem devem permitir

a visualizacao das	 saidas e das	 areas de trabalho do

sistema. Para	 os estilos	 de interacao de entrada devem

facilitar a compreensao	 das diferentes combinacOes de

estilos disponiveis, 	 assim como a forma de informaao dos

parametros das tarefas, enfim, deve permitir a simulacao da

IU.

Para o sistema exemplo, tendo por base os estilos

de interacao especificados e os parametros determinados,

foram projetados os 	 esbocos apresentados nas figuras	 6.8
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ate a figura 6.16. As figuras 6.9 a 6.11 apresentam os
croquis dos menus da aplicacao. Estes, sera° utilizados

para permitir ao usuario selecionar os comandos desejados.

Das figuras 6.12 ate a figura 6.16 apresentam os

formularios usados. Estes sao empregados, exclusivamente,

para a informacao dos parametros das tarefas selecionadas.

Figura 6.8 Area de trabalho

Arquivos
	

Desenhar	 Fim

Figura 6.9 Menu principal

Char

Alterar

Salvar

Deletar

Figura 6.10 Menu de arquivos
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Circulo

Rata

Ponto

Texto

Figura 6.11 Menu de primitivas

Informe o nome do arquivo a criar :

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.12 Formulario para informacao do nome do arquivo a
criar

Informe o nome do arquivo a alterar :

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.13 Formulario para informacao do nome do arquivo a
alterar



Informe as caracteristicas da RETA :

coordenadas do Inicio :	 X = [ ] ; Y = [

coordenadas do Final	 :	 X = [ ] ; Y = [

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela
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Informe o nome do arquivo a deletar:

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.14 Formuldrio para informacao do nome do arquivo a
excluir

Informe as caracteristicas do CIRCULO :

coordenadas do centro : X = [ ] ; Y = [ ]

raio : [	 ]

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.15 Formulario para informar o raio e as
coordenadas do centro de um circulo

Figura 6.16 Formuldrio para informar as coordenadas dos
extremos de uma reta

Informe as coordenadas do PONTO :

X = [ ] ; Y = [ ]

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.17 Formuldrio para informar as coordenadas de um
ponto
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Informe as caracteristicas do TEXTO :

coordenadas do Mick) : X = [ ] ; Y = [

qual o texto (maxim() 15 caracteres) :

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.18 Formulario para informar as coordenadas e o
texto a mostrar

6.10 LigacOes entre a IU e a Aplicacao

As ligacOes sao criadas nos nodos da estrutura do

dialog°. Nos nodos terminals sao invocadas as tune -6es que

executam as tarefas especificadas pelos usuarios e nos

nodos intermediarios, sao invocadas as func6es responsaveis

pelas computac6es auxiliares. Uma computaeao auxiliar pode

ser exemplificada com uma funcao que, verificando uma

determinada condicao, habilita a execucao de determinado

conjunto de tarefas dependentes desta condicao. A execucao

das funcOes associadas 6 feita com chamadas declaradas nas

aces semanticas das producaes da gramatica que descreve a

estrutura do dialog°.

A tabela 6.5 mostra as funcOes do sistema que

serao executadas no reconhecimento de cada tarefa

especificada na secao 6.4.
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Tabela 6.5 tarefas do usuario X funcOes do sistema

tarefa funcao

criar arquivo
alterar arquivo
salvar arquivo
excluir arquivo
incluir circulo
incluir reta
incluir ponto
incluir texto

Abre_Arq
Altera_Arq
SalvaArq
Del_Arq
Des_Circulo
Des_Reta
Despto
Inc Texto

6.11 Descricao da IU

Tendo em mHos a estrutura do dialog°, todos os

esbocos da apresentacao, o nome das funcOes que serdo

invocadas para a execucao de cada tarefa e a relacHo dos

processamentos intermedidrios necessarios, pode-se fazer a

descricao da IU usando a linguagem definida pela proposta

GRAEDIUS. A maneira de descrever cada um dos componentes da

IU e a apresentada no capitulo 5 das segOes 5.3 ate a secao
5.8. 0 anexo 8 lista a descricao da IU definida para o

sistema de exemplo.

6.12 Compilacao da Descricao

Sendo um SDIU, GRAEDIUS compila um programa

fonte, escrito em linguagem C, a partir da descricao da IU.

Este programa pode ser compilado em separado dos outros

mOdulos do sistema. As implementacOes das fungOes que

implementam as tarefas do sistema e feita em modulo(s)
separado(s). No tempo de ligacao, este modulo e juntado com
os demais. A criacao de um programa em linguagem

intermediAria permite que pequenas alteracOes na IU sejam
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feitas diretamente sobre o cOdigo, ainda que into possa

gerar inconsistencias na documentacao associada.

Exemplificar esta etapa é algo dificil, pois as

awes do projetista limitam-se a comandar o inicio da

traducao.

6.13 Execucao

Na execucao do cOdigo bindrio gerado no Ultimo

passo do projeto da IU, obtem-se uma apresentagao visual

conforme o mostrado nas figuras de 6.19 a 6.30.      

Arquivos
	

Desenhar	 Fim     

	./

Figura 6.19 Tela de apresentagao do sistema
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Arquivos Desenhar	 Fim

Criar

Alterar

Salvar

Deletar

Informe o name do arquivo a 	 c r i a r:

[ ]
<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.20 Selecao da opcao ARQUIVOS   

Arquivos Fim        

Figura 6.21 Selegao da opcao DESENHAR



Desenhar	 Fim

Criar

Alterar

Salvar

Deletar
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Figura 6.22 Selecao da °pc -6.o CRIAR ARQUIVO 

Desenhar	 Fim  

Informe o nome do arquivo a a lterar :

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.23 Selecao da opcao ALTERAR ARQUIVO



Desenhar	 Fim
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Figura 6.24 Selecao da opqao SALVAR ARQUIVO

dm Arquivos Desenhar	 Fim
--,

Deletar

Informe o nome do arquivo a	 deletar:
I J

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.25 Selegao da opc -6.o DELETAR ARQUIVO
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Arquivos Desenhar	 Fim

Criar

Alterar

Salvar

Deletar

Confirma a	 DELEC -A0	 do arquivo ? (S/N) [ ]

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.26 Selecao da opcao confirmacao da delecao do
arquivo

Arquivos Ern

Informe as caracteristicas do CIRCULO :

coordenadas do centro : X = [ ] ; Y = [ ]
raio : [	 ]

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.27 Selecao da opcao CIRCULO DESENHAR
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( FimArquivos Desenhar

Circulo

Reta

Informe as caracteristicas da RETA :

coordenadas do Inicio :	 X = [ ] ; Y = [ ]

coordenadas do Final	 :	 X = [ ] ; Y [ ]

<F10> Confirma <ESC> Cancela

Figura 6.28 Selecao da opcao RETA DESENHAR

Arquivos Desenhar Fim

Ponto

Informe as coordenadas do PONTO :

X = [	 ] ; Y = [	 ]

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.29 Selecao da °pcaa PONTO DESENHAR
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Arquivos Fim     

Informe as caracteristicas do TEXTO

coordenadas do !nick) : X = [ ] ; Y = [ ]

qual o texto (maxim°	 15 caracteres)

1 

<F10> Confirma	 <ESC> Cancela

Figura 6.30 Selecao da opcao TEXTO DESENHAR

6.14 Uso

A metodologia apresentada nao 6, nem prop6e-se a

ser, uma metodologia de projeto de sistemas. Sua area de

atuacao esta restrita ao projeto da IU. Esta metodologia 6

utilizada pelo projetista fisico do sistema, pois a

determinacao das caracteristicas da IU so 6 possivel apOs a

realizacHo do estudo lOgico. e seja possivel a determinacao

das tarefas que o sistema executara. A partir deste momento

a IU pode ser desenvolvida de forma paralela a programacao

das fungi-3es da aplicagao, pois os formatos das chamadas das

fungOes ja foi estabelecida.

0 principal problema desta proposta 6 a

dificuldade de realizar-se uma validacao por prototipagem.

As dnicas validagOes permitidas e previstas sao as que o
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usuario sugere quando apresentados os esbocos dos elementos

de interaqao (etapa 7).

No caso de serem necessarias alteragOes, a

metodologia proposta apresenta o mesmo mecanismo de

alteragOes oferecidos pelas metodologias de andlise

estruturada [GAN 83]. 0 ciclo de vida de uma IU segue o

modelo usado para a analise de sistemas [RHY 86], assim

sendo, modificacOes podem ser facilmente introduzidas, mas

os efeitos sdo propagados para frente e para tras nas

demais etapas do ciclo de vida. Para ilustrar, uma

alteracao no estilo de interacdo adotado num determinado

ponto de interacdo (possivel num SGIU), repercute em

reavaliacdo das tarefas realizadas nas etapas de

determinacdo dos estilos de interacdo, de esbocos das

apresentacOes, de descrigdo da IU e de traducdo e

compilacdo da descricao.
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7 0 PROTOTIPO

Este capitulo descreve, em linhas gerais, o

protOtipo experimental que implementa a proposta GRAEDIUS.

Este protOtipo permite a descricao de IUs que se utilizem

dos estilos de menus e formuldrios nas suas interacOes de

entrada e figuras e textos simples nas suas interacOes de

saida. 0 ambiente de implementacao, as limitacOes impostas

e encontradas e os requisitos minimos detectados 	 sao

descritas nas segOes 7.1, 7.2 e 	 7.3, respectivamente.	 Uma

rapida descricao das ferramentas utilizadas e feita	 na

secao 7.4. As estruturas de dados utilizadas 	 sao

apresentadas na sec -a° 7.5. A segao 7.6 descreve a divisao

modular utilizada	 na implementacao do protOtipo. 	 Os

procedimentos de use e a interface do 	 protOtipo	 sao

discutidas na secao 7.7.

7.1 Ambiente de Implementacao

Para a determinacao do ambiente de implementacao

do protOtipo, foi necessario a determinacao das plataformas

de hardware e software utilizados.

As plataformas de hardware disponiveis para a

implementagao do	 protOtipo	 eram as	 baseadas	 em

microcomputadores com o padrao IBM-PC [NOR 88] e	 as

baseadas em estacOes de trabalho da SUN [SUN 89].

0 ambiente de implementacao adotado foi baseado

na plataforma oferecida pelos microcomputadores com padrao

IBM-PC, por possuirem uma base de software mais ampla e uma
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maior	 difusao	 de uso. A base de software	 desta

implementacao 6 composta por ferramentas de gerenciamento

de janelas, de	 menus, de formuldrios	 e um gerador de

reconhecedores de GA.

7.2 LimitacOes

Como o protOtipo 6 do tipo experimental, visando

somente demonstrar que a ferramenta proposta 6 factivel de

uso,	 algumas	 limitacOes	 foram introduzidas. 	 Estas

limitacOes tiveram reflexos sobre os niveis de projeto e de

implementacao do protOtipo.

As limitagOes introduzidas ao 	 nivel de projeto

foram sobre os estilos de interacao suportados, sendo estas

limitadas a metafora conversacional, ou seja, o protOtipo
suporta apenas alguns tipos de menus e formuldrios.

Algumas	 limitaqOes	 foram	 impostas	 pelos

gerenciadores dos estilos de menus e formuldrios adotados.

Os tipos de menus	 suportados sao os horizontais	 e os

verticais de itens maltiplos (permitem a escolha de somente

um item por vez). Nenhum 	 estilo implementado suporta

fungOes de ajuda.

No nivel	 de implementacao,	 limitacOes	 foram

introduzidas na qualidade da apresentacao da IU. A adocao

do modo textual, oferecido pelo padrao IBM-PC, por ser este

o modo manipulado pelos gerenciadores adotados. Par-6m esta

escolha trouxe conseqUencias 	 na	 qualidade grafica 	 final
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oferecida. Perdeu-se qualidade na apresentacao das figuras

geometricas utilizadas.

7.3 Requisitos

Para a implementaqao do proteytipo tornou-se

necessario o estabelecimento de requisitos minimos para os

niveis de hardware e software. Estes requisitos surgiram

como conseqUencia da determinagao das necessidades

disponibilidades de software.

A determinacao, localizacao e obtencao de

ferramentas que auxiliassem na implementacao do protOtipo

(ver 7.6) foram fatores decisivos na escolha da plataforma

de hardware adotada. As ferramentas de software que se

fizeram necessarias foram :

um gerador de reconhecedores de GA;

- um gerenciador de janelas;

um gerenciador generic° de menus;

um gerenciador generico de formularios;

uma biblioteca com tune -6es geometricas basicas; e

um compilador da linguagem hospedeira utilizada.

Os gerenciadores de janelas, menus e formularios

adotados estao escritos em linguagem C, e foram obtidos em

forma de programas fonte escritos em Turbo C da Borland



150

Inc. [BOR 88a].	 0 gerador de reconhecedores de gramdticas

localizado, permite tambem a geracao de fontes escritos em

Turbo C, portanto, o compilador adotado foi o compilador

Turbo C.

Outro conjunto de ferramentas disponiveis para a

plataforma adotada, e o fornecido pelo ambiente de

programacao WINDOWS 2.03 1 da Microsoft Inc. [WIN 88]. Seu

use foi abandonado devido a problemas encontrados na

instalacao de seu ambiente de apoio a programacao.	 Estes
problemas impediram a execugao de testes preliminares. Alem

destes, indicacOes de pesquisadores desta instituicao

apontaram para	 outros	 que dificultariam a implementacao

deste protOtipo. Estes fatores levaram a busca e adocao de

gerenciadores "abertos" 	 (com cOdigos fontes).

As caracteristicas minimas que o hardware deve

possuir para permitir o use das ferramentas de software

selecionadas,	 foram	 determinadas	 basicamente	 pelas

necessidades do compilador adotado. Sao elas :

uma unidade de disco flexivel;

um disco rigido com 20 Mb;

memOria RAM de 640 Kb; e

- um monitor compativel com o padrao CGA.

A versao 3,0 somente tornou-se acessivel apOs o termino da confecgao do protOtipo.
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7.4 Ferramentas Utilizadas

A biblioteca de tune -6es geometricas basicas tem

um funcionamento bastante simples. 	 Suas funcOes somente

exibem nas janelas	 de saida indicadas os valores 	 dos

parametros recebidos. Os objetos "implementados" sac) a

ponto, a reta, o retangulo, o circulo e texto. 0 anexo 5

apresenta a lista das fungOes disponiveis nesta biblioteca.

0 gerenciador de janelas
	
6 composto por um

conjunto de rotinas que realizam 	 todas	 as operacOes

necessarias sobre janelas. A sua capacidade de manipulagao

de	 janelas	 ester	 limitada	 ao	 modo	 textual	 dos

microcomputadores padrao IBM-PC.	 Uma listagem das funcOes

disponiveis neste gerenciador 6 apresentada no anexo (?).

0 gerenciador de menus adotado ester baseado no

gerenciador de janelas acima descrito.	 Originalmente

oferecia fungOes que implementavam uma estrutura fixa de

menus. Para que pudesse ser aproveitado neste prot6tipo,

algumas tune -6es tiveram de ser criadas e outras adaptadas,

mas	 no final obteve-se um conjunto de 	 fungaes	 que

implementam menus horizontais e verticais que, dependendo

do tipo de retorno associado a cada item, incluem 	 uma

cadeia de caracteres na memOria do reconhecedor 16xico da

gramatica de controle da IU, ou invocam a execucao	 do

elemento de interacao associado. 	 A descricao das fungOes

oferecidas por este	 gerenciador encontra-se listada	 no

anexo 3.

0 gerenciador de formularios, de igual modo, ester

baseado no gerenciador de	 janelas descrito.	 Para

possibilitar um melhor aproveitamento das potencialidades

oferecidas e necessarias, muitas fungOes foram alteradas

para	 que manipulassem as caracteristicas dos diferentes
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retornos associados as tarefas definidas para cada

formulario. Uma listagem das fungOes oferecidas, dos

parametros utilizados e das tarefas realizadas encontra-se

no anexo 4.

Alem das alteragOes ja mencionadas, foram

acrescidas fungOes que permitem a criagao e inclusao de

opeOes, tarefas e entradas de forma dinamica nos menus e

formularios manipulados.

0 gerador de reconhecedores de GA, foi a

ferramenta mais automatizada utilizada. Foi resultado da

trabalho de conclusao da graduagao de Fernando Raupp Rosa

do curso de ciencias da computacao desta instituicao de

ensino. A ferramenta desenvolvida recebeu o nome de SinLex

e uma melhor descrigao de seu funcionamento e capacidades 6

encontrada em [ROS 89]. Esta foi a ferramenta que sofreu o

menor ndmero de alteracOes. Na essencia, as alteracOes

estao relacionadas com a inclusao de comandos nos

reconhecedores gerados de forma a permitir que estes se

adaptem melhor as caracteristicas de GRAEDIUS. A ferramenta

assim alterada recebe neste trabalho o nome de SINGRAED.

7.5 Estrutura de Dados Utilizada

As estruturas de dados utilizadas na IU tem

capacidade de representar as informacOes necessarias para a

definigao de :

- janelas; e
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- elementos de interagao, tais como :

menus;

formulArios.

Para a definicao das janelas é necessaria a

determinacao de :

- nome de identificacao;

- tamanho, em termos de linhas e colunas;

- o conjunto de cores vdlidas;

Para a definicao de menus sao necessarios a

determinacao de :

- nome de identificacao do menu;

- lista dos itens apresentados, composta por :

letra que permite a selecao direta da opcao;

determinacao do tipo do retorno associado;

- o nome do elemento de interagao que deve ser

executado caso haja um encadeamento direto de

elementos;

o texto de retorno que deve ser introduzido na

memOria do reconhecedor lexico do executor da

gramdtica de controle da IU.
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Para a definicao de formularios sao necessarios a

determinagao de :

nome de identificacao do formulario;

janela utilizada;

- lista dos comandos apresentados, composta por

tecla que define o comando;

determinacao do tipo do retorno associado;

o nome do elemento de interacao que deve ser

executado caso haja um encadeamento direto de

elementos;

o texto de retorno que deve ser introduzido na

memOria do reconhecedor lexica do executor da

gramatica de controle da IU.

- lista dos campos solicitados, composta por :

tipo do campo;

tamanho do campo;

mascara de edicao associada;

- posicao do campo dentro da janela utilizada;

- valor "default";

A listagem destas estruturas sao apresentadas no

anexo 6.
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Os diversos mOdulos que compOe o protOtipo,

possuem outras estruturas de dados. Estas sao de utilizagdo

interna dos mOdulos e por serem irrelevantes na definicao

dos elementos manipulados pela IU nao serao abordados neste

documento. Se na IU forem necessarias estruturas de dados

que permitam a manipulacao de informacOes provenientes da

aplicacao, 6 de responsabilidade do projetista do sistema a

sua definicao, inclusao e determinacao das operacOes

validas.

7.6 Estrutura Modular da Implementacao

0 protOtipo 6 composto por dois mOdulos

principais. A inter-relacao existente entre eles 6 mostrada

na figura 7.1.

Para facilitar a programacao do protOtipo foram

definidos varios mOdulos. 0 criterio adotado para a

realizacao da divisao foi o tipo de tarefa realizada, o que

levou a criacao de mOdulos com tarefas e objetivos bem

definidos. As sub-secOes 7.6.1 a 7.6.4 apresentam as
descricOes de cada um destes mOdulos. Cada descricao

apresenta, de forma suscinta, as ferramentas utilizadas, as

tarefas envolvidas, os objetivos, as entradas e as saidas.
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Figura 7.1 Inter-relagao dos m6dulos do protOtipo

0 processo de desenvolvimento do prot6tipo

apontou para a existencia de dois momentos distintos, um de

montagem do reconhecedor, e outro de montagem do sistema de

aplicaeao. 0 primeiro momenta e de responsabilidade dos
meta-programadores de IUs, enquanto que o segundo moment° 6

manipulado e desenvolvido pelos projetistas e programadores

da aplicacao. Uma interessante caracteristica do prot6tipo

e a inexistencia de um reconhecedor lexica explicito. As

tune -6es de reconhecimento lexico sao supridas pelos

gerenciadores de menus e formularios.
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7.6.1 Geracao do Reconhecedor

Ferramentas Envolvidas

SinLex;

- Compilador Turbo C.

- Tarefas Envolvidas

- definir a gramatica da linguagem GRAEDIUS (ver

anexo 7).

- executar o SinLex sobre a a gramatica de

definigao da linguagem GRAEDIUS;

gerar os mOdulos de reconhecimento lexico

sintatico da gramatica de entrada;

- compilar os mOdulos lexico e sintatico gerados

pelo SinLex com o compilador Turbo C;

- ligar os mOdulos "objetos" obtidos com o modulo

que define a IU para a geracao do reconhecedor

da linguagem GRAEDIUS.

- Objetivos

- gerar um reconhecedor da linguagem de descricao

de IU GRAEDIUS.

- Entradas

- descrigao da gramatica da linguagem de descricao

de IU GRAEDIUS.

Saidas

programa executavel de reconhecimento da

linguagem de descricao de IU GRAEDIUS.
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7.6.2 Reconhecimento da IU

- Ferramentas Envolvidas

Reconhecedor da linguagem GRAEDIUS;

- Tarefas Envolvidas

ler a gramatica de definiqao da IU;

montar as estruturas de descricao da IU;

gerar uma gramatica no formato SinLex que

equivalha a IU descrita na entrada.

- Objetivos

gerar uma gramatica, em formato SinLex, que

descreva uma IU equivalente a descrita em
GRAEDIUS.

Entradas

descricao da IU na linguagem GRAEDIUS.

Saidas

uma gramatica no formato SinLex equivalente a IU
descrita em GRAEDIUS.

7.6.3 Tradugao da IU Reconhecida

- Ferramentas Envolvidas

SinGRAED;

Tarefas Envolvidas

- executar o SinGRAED sobre a gramatica que define

a IU descrita para o sistema, gerada pelo

reconhecedor GRAEDIUS;
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- gerar os mOdulos de reconhecimento lexico e

sintatico da gramatica de entrada;

Objetivos

gerar um reconhecedor a partir da gramatica de

entrada que define a IU do sistema.

Entradas

- uma gramatica no formato SinLex equivalente a IU
descrita em GRAEDIUS.

- Saidas

- cOdigos fontes dos mOdulos de reconhecimento

lexico e sintatico da IU descrita.

7.6.4 Montagem da IU

- Ferramentas Envolvidas

- Compilador Turbo C.

Tarefas Envolvidas

- compilar os mOdulos lexica e sintatico gerados

pelo SinGRAED com o compilador Turbo C;

ligar os mOdulos "objetos" obtidos com os

gerenciadores usados pela GRAEDIUS para a

geracao do reconhecedor da linguagem GRAEDIUS;

- ligar o modulo do Gerenciador de Janelas a
aplicacao final;

ligar o modulo do Gerenciador de Menus a
aplicacao final;
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- ligar o modulo do Gerenciador de Formuldrios a
aplicacao final;

- ligar o modulo das Rotinas da Aplicacao a
aplicacao final;

- ligar o modulo do Reconhecedor Sintatico a
aplicacao final;

- Objetivos

- compor a aplicacao final atraves da combinacao

das rotinas necessarias para implementar os

estilos de interacao, o controle do fluxo do

dialog() e as rotinas da aplicacdo que

implementam as tarefas oferecidas.

- Entradas

- modulo de rotinas para o gerenciamento de

janelas;

modulo de rotinas para o gerenciamento de

formulArios;

- modulo de rotinas para o gerenciamento de menus;

- modulo com as rotinas da aplicacao;

- modulo do reconhecedor lexico da IU.

- modulo do reconhecedor sint&tico da IU.

- Saidas

- programa executdvel da aplicacao.
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7.7 Uso do ProtOtipo

A interface com o usuario	 utilizada	 pelo

protOtipo 6 bastante simples, sendo composta pela chamada

do reconhecedor de GRAEDIUS, informando como parametros de

entrada o nome do arquivo que cont6m o texto de definicao

da IU e, opcionalmente, o nome do arquivo que deve 	 ser

gerado como saida. A sintaxe de chamada 6 :

GRAEDIUS <nome de entrada> [ <nome de saida> ]

onde :

<nome de entrada> : 6 o nome do arquivo que cont6m

a descricao da	 interface a ser reconhecida e

gerada pelo sistema.

<nome de saida>	 : parametro	 opcional	 que

especifica o nome do arquivo que contera o

cOdigo gerado para a interface reconhecida, se

omitido 6 assumido o mesmo nome do arquivo de

entrada.
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8 CONCLUS AO

Este capitulo apresenta	 na segao 8.1 uma

discussao sobre as vantagens e desvantagens do 	 use de

ferramentas SDIU, dando enfase as inerentes a GRAEDIUS. A

segao 8.2 enumera	 um conjunto de trabalhos futuros que

visam completar a proposta GRAEDIUS, comparando-a a outras

ferramentas encontradas na bibliografia. As conclusOes

sobre o trabalho desenvolvido sao apresentadas na segao

8.3.

8.1 Vantagens e Desvantagens

Uma das	 principais vantagens procuradas	 com o

desenvolvimento da GRAEDIUS foi o incremento da

produtividade dos programadores de aplicagao. Este

incremento 6 resultado da grande facilidade experimentada

na programagao das IUs. Estima-se que uma conseqUencia

direta deste incremento de produtividade 6 uma diminuicao

drastica dos custos totais de desenvolvimento dos sistemas.

Em sistemas de IA este custo esta na ordem de 40-50% do

total [MYE 89]. A	 grandeza da redugao obtida pode ser

facilmente determinada pela comparagao dos custos e

qualidades obtidas	 entre diferentes implementagOes 	 de um

sistema, uma que tenha utilizado a 	 proposta GRAEDIUS e

outra com programacao convencional.

Apesar	 deste	 grande	 potencial,	 muitos

construtores de SDIUs experimentais tem descoberto que seus

sistemas nao sao	 muito faceis de	 usar. 0 problema 6

ocasionado, parcialmente, pela complexidade inerente a
prOpria ferramenta	 e tamb6m, parcialmente, motivado pela
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pobre interface que oferecem [RHY 87]. 0 protOtipo

desenvolvido bem pode ser enquadrado nos SDIUs que

apresentam	 problemas do segundo tipo. Uma forma de

corrigir, ou pelo menos atenuar-se, este tipo de problema 6

alcangada pelo uso de sistemas de apoio ao desenvolvimento,

sistemas que permitem a execugao interativa da determinagao

da IU. Estes sistemas sao, normalmente, conhecidos como

shells, cascas, pois definem tarefas que permitem o uso de
sistemas complexos com maior facilidade.

Uma grande vantagem	 na proposta 6 que	 possui

todas as	 construcOes das linguagens de programacao

tradicionais. Isto possibilita seu uso para a definicao de

IUs mais complexas, pois as 	 computacOes intermediarias

necessarias podem ser facilmente resolvidas nas acOes

semanticas da gramatica usada pelo componente de controle

da	 IU.	 Alguns	 sistemas	 que	 necessitam	 destas

caracteristicas sao 	 os sistemas de desenho assistido por

computador (DAC), os de projeto de ambientes e os que usam

comandos diretos [RHY 87].

A	 proposta	 GRAEDIUS define	 uma metodologia de

projeto de IUs (ver 6) que	 lembra os principios de

construcao de software nos seus aspectos mais abstratos. A

grande inovacao de GRAEDIUS 6 	 a introdugao, no ambiente

academic° da UFRGS, dos conceitos de SDIUs pela proposicao

de um sistema que	 permitira	 uma melhor documentacao,

facilidade	 de especificacao e manutencao das IUs dos

sistemas desenvolvidos. Por ter sido implementada como

expansao de GA, GRAEDIUS permite nao somente a descricao

da IU, mas tambem	 que seja	 dividida de forma	 que a

aplicagao seja responsavel somente pela parte computacional

da resolucao das tarefas, enquanto 	 que o controle da

apresentacao, da execugao e as computagOes simples que



165

envolvem diretamente os elementos de interaqao ficam a

cargo da GRAEDIUS.

De acordo com Myers [MYE 89], o uso de SDIUs traz

algumas conseqUencias diretas sobre duas areas :

- resulta em melhores interfaces,	 trazendo como

algumas vantagens imediatas :

a possibilidade de uma mesma aplicacao possuir

mais de uma interface, atraves do uso de

mecanismos que permitam a associacao em tempo de

execucao entre	 os pontos de interacao e os

elementos de interagao disponiveis;

haver	 maior	 consistencia	 entre	 varias

aplicacOes, pois suas interfaces terao sido

desenvolvidas com a mesma ferramenta, o que alem

da consistencia diminui a necessidade de

treinamento e aumenta a satisfacao de uso Para

usuarios esporadicos, pois transmite-lhes maior

sensacao de dominio dos sistemas;

maior facilidade de introdugao de alteracOes na

IU, decorrente da homogeneidade e formalismo de

descrigao das	 IUs utilizadas por	 varios

sistemas;

- facilidade no inter-relacionamento dos membros

da equipe de projeto de interfaces, pois todos

passam a adotar um vocabulario padrao.

- a criacao é mais facil e a manutengao das interfaces

e mais econOmica, tendo reflexos diretos sobre :
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- o tempo e tipo de treinamento dos usuarios

necessario para o aprendizado de novos sistemas,

pois como as IUs sao homogeneas, quem conhece um

sistema conhece a maioria (como no MACINTOSH);

o cOdigo resultante sera mais reutilizavel, pois

as IUs vao incorporar cOdigos comuns a varias

rotinas que executa (gerenciamento dos elementos

de interacao, etc);

- as especificacOes das IUs poderao ser mais

facilmente representadas, validadas e avaliadas,

desde que sejam oferecidas ferramentas de apoio

a representaqao, validacao e avaliacao;

portabilidade sera facilitada, pois as operacOes

dependentes de dispositivo estarao concentradas

na IU.

A proposta GRAEDIUS brinda o usuario com algumas

facilidades que implicam na resolucao ou correcao das

conseqUencias apontadas por Myers. Pode-se dizer que no

primeiro grupo de conseqUencias, GRAEDIUS somente nao

oferece mecanismos de associagao em tempo de execucao dos

pontos de interagao com os elementos de interacao.

Ja nas conseqUencias arroladas no segundo grupo,

GRAEDIUS nao oferece ferramentas para as tarefas de

validacao, avaliacao e facilidades representacao da IU, mas

todos estas deficiencias sao apontadas como trabalhos

futuros. Quanto a portabilidade, o use de GRAEDIUS permite
uma mais facil portabilidade dos sistemas, pois somente o

seu reconhecedor necessita ser alterado para que a IU

esteja portada.
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8.2 Trabalhos Futuros

A proposta deste trabalho representa um esforco

inicial na construcao de SDIUs genericos na UFRGS, e

portanto necessita do desenvolvimento de trabalhos

complementares. Uma lista deste trabalhos e apresentada

abaixo :

- desenvolver um shell que facilite ao usuario do
ambiente GRAEDIUS a definicao, simulacao

prototipagao de IUs; a finalidade seria a de

desenvolver um ambiente que permitisse a definigao

interativa de IUs, usando GRAEDIUS como base formal

e de armazenamento das especificacOes. Este tipo de

facilidade permitiria uma maior e melhor interagao

do usuario final com os programadores da interface,

o que acarretaria numa IU inicial mais prOxima das

necessidades do usuario.

- adicionar a capacidades para a descricao e

manipulagao de elementos do estilo de interagao de

comando direto; interacao atravós de comando direto

traz grandes vantagens sobre os outros estilos,

principalmente quando a utilizacao do sistema for

esporadica, ou o custo de treinamento associado

elevado. Por ser de use altamente intuitivo, este

tipo de interacao e muito solicitada. Quanto ao

problema citado na bibliografia, [GRE 86] [MYE 89]

[RHY 87], de que IUs que usem comando direto como

estilo de interacao nao sao facilmente descritas com

gramaticas, devido as computacOes intermediarias,

como Hudson e King ja experimentaram, GAs podem ser

usadas para descrever IUs deste tipo [HUD 86].
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- permitir que o usuario faga interativamente durante

o uso alteragiies nos atributos fisicos da

apresentagao da IU, afim de particularizar a IU aos

seus gostos e preferencias; um bom exemplo para

ilustrar as vantagens desta capacidade sao os

problemas de cores enfrentados em sistemas

desenvolvidos em ambientes que possuem monitores

multi-tonal (fOsforo verde, p.ex.) e utilizados com

monitores coloridos. Talvez este problema possa ser

resolvido pelo emprego de tabelas que descrevam as

caracteristicas das IUs de cada usuario.

- permitir ao usuario a capacidade de alterar,

dinamicamente, os estilos de interagao utilizados na

IU, visando permitir um incremento na satisfagao de

uso e melhor adaptacao a seu perfil; esta capacidade
esti intimamente relacionada com os usuarios

sofisticados, pois quando iniciam o aprendizado de

um sistema nao se ressentem de utilizar estilos mais

didaticos (menus, p.ex.), mas com o aumento de uso,

estilos mais dinamicos tornam-se necessarios para

aumentar a produtividade e satisfacao do usuario.

Novamente o uso de tabelas que mantenham as

descricOes das IUs particularizadas por usuario,

parece ser a solugao mais adequada.

- criar um sistema de apoio para, em tempo de

execugao, dar apoio e conselhos ao usuario acerca de

alteragOes que podem ser introduzidas na IU para

lograr um aumento de sua produtividade, conforto de

uso, etc; o uso deste tipo de sistema serviria

somente para orientar as alteragoes que o usuario

deseja introduzir sobre a IU. Uma boa fonte de

sugestOes poderiam ser as estatisticas de uso e

erros levantadas durante um periodo de uso.
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- criar uma definicao intermediaria que facilitasse a

portabilidade das IUs criadas, nao so para varias
maquinas/ambientes, mas tambem para ser utilizada de

forma semi-independente da linguagem de programacao

do sistema (algo como uma canOnica intermediaria);

linguagens canOnicas sao muito interessantes quando

o ambiente em que sera executada determinado sistema

nao for definivel em tempo de desenvolvimento do

sistema, portanto 6 interessante que tambem a IU

seja facilmente portavel. Esta facilidade 6 obtida

ou com o use de linguagens cananicas [PIM 91], ou

com a criagao de um reconhecedor de GRAEDIUS para

cada ambiente em que se deseja trabalhar.

8.3 Finalizagao

0 sistema GRAEDIUS nao se constitui numa proposta

fechada e consistente, mas ao longo de sua elaboracao

buscou-se sempre uma generalizacao que permitisse sua

expansao e adaptacao. Os trabalhos propostos foram

apresentados de forma ordenada por prioridade de execucao,

pois com sua confeccao obter-se-a uma ferramenta GRAEDIUS

ao mesmo nivel das citadas na bibliografia (SYNGRAPH,

TIGER, SASSAFRAS e COUSIN entre outros) [MYE 89]. As

implementacOes destas sugestOes estao longe de serem

impensaveis ou muito complexos, sao antes algo laboriosos.

Como apresentado no capitulo 0, IUs podem ser

estudadas como linguagens que permitem ao usuario definir

as tarefas que deseja que o sistema execute e ao sistema

apresentar os resultados das execucOes destas tarefas. Esta

interpretagao de IUs levou o desenvolvimento da proposta

GRAEDIUS a partir de GAs, pois este tipo de gramatica alem

de permitir a definicao dos componentes 16xicos e

sintaticos das linguagens que descrevem, tambem descrevem a

semantica estatica das linguagens. Esta capacidade, permite
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que GRAEDIUS defina as computacOes simples que estejam

associadas aos elementos de interacao.

0 protOtipo implementado demonstrou a viabilidade

da metodologia apresentada no capitulo 6, assim como

indicou a necessidade de alguns trabaihos a serem

desenvolvidos no futuro. 0 reduzido niamero de estilos

oferecidos pelo protOtipo, nao permitiu que fossem testadas

todas as capacidades de GRAEDIUS, mas foram suficientes

para demonstrar que o seu use é vidvel, apesar de complexo.

As principais deficiencias levantadas estao indicadas na

sec -a° 8.2. Outros dois grandes problemas levantados durante

a confecgao do pro-LS-tip° foram a falta de uma ferramenta

que facilitasse a definigao dos elementos de interacao e a

inexistencia de mecanismos de validacao da proposta. A

validagao é, entao, realizada atraves de use exaustivo do

protOtipo, ou ambiente que a implemente.
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ANEXO 1

Um resumo das etapas que devem ser executadas

para o projeto de IUs.

Tabela : etapas X tarefas

1-determinacao	 do perfil
medio dos usuarios.

2-determinar	 as tarefas
executadas pelo sistema.

3-determinar a estrutura
do dialog°.

4-especificar os pontos de
interacao.

5-determinar	 quais	 os
estilos de interagao que
melhor se	 adaptam
comunidade de usuarios da
aplicagao.

0 objetivo deste perfil
o de possibilitar uma me-
lhor adequacao da estru-
tura de dialog() e dos 	 es-
tilos de interacao, postos
a disposicao, as	 reais
necessidades do usuario.

A determinagao das tarefas
auxilia no dimensionamento
do sistema e no projeto da
estrutura do dialogo.

A estrutura	 do dialog()
adotada	 determina qual a
metafora de	 dialog()	 que
sera adotada e o conjunto
de	 estilos	 de interagao
que poderao ser utilizados
pela IU.

Os pontos de interagao sao
definidos sobre a estrutu-
ra do dialog°	 de modo a
definir os momentos em que
o	 usuario	 tera	 que
intervir na	 execucao	 do
sistema.

Com	 base no	 perfil medic)
da comunidade de usuarios,

mais facil	 determinar
quais	 os	 estilos	 de
interacao que	 melhor	 se
adequarao	 as	 suas
necessidades.
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6-definir os parametros de
cada tarefa.

7-fazer um esboco da apre-
sentacao do estilo de in-
teracao usado em cada
ponto de interagao.

8-especificar as ligagiies
entre a IU e a aplicagao.

9-descrever a IU em lin-
guagem GRAEDIUS.

10-compilar a descrigao da
IU em GRAEDIUS.

11-compilar os mOdulos ge-
rados.

A definiqao dos parametros
facilita a correta defini-
qao das	 apresentaq6es dos
estilos	 de	 interaqao
necessarios em cada um dos
pontos	 de	 interaqao
marcados.

Estes esbogos sao feitos
com base no perfil levan-
tado e nas tarefas e seus
parametros,	 visando auxi-
liar a descriqao da apre-
sentaqao da IU.

As ligagOes sao feitas so-
bre a estrutura do dialo-
go,	 indicando	 quais
quando devem ser computa-
das as operaqi5es que exe-
cutam,	 corretamente,	 as
tarefas	 disponiveis	 no
sistema.

Esta descriqao e feita em
um nivel de abstraqao que
permite	 ao projetista	 da
IU, nao	 se preocupar com
os detalhes da implementa-
qao. A descriqao vai ser-
vir de base para a geraqao
do modulo de gerenciamento
da IU do sistema.

A proposta	 GRAEDIUS e	 um
SDIU, e portanto seu reco-
nhecedor traduz as descri-
q6es das IUs em mOdulos de
linguagem hospedeira.

Como GRAEDIUS gera mOdulos
escritos	 em uma	 linguagem
hospedeira,	 estes devem
ser compilados	 para que
com sua execuqao	 obtenha-
se n sistema desejado. 
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ANEXO 2

Resumo das declaracOes das funcOes oferecidas

pelo gerenciador de janelas. A cada declaracao segue uma

explanacao de seus objetivos, parametros de entrada e

saida.

Nome da Funcao :

CRIA JANELA

Sintaxe da Funcao :

WINDOW *cria_janela(int x,
int y,
int alt,
int larg,
int backgr,
int foregr,
char *titulo)

Objetivo :

A funcao acima inicializa uma estrutura de janela com
os parametros referenciados acima. Na inicializacao e feito
a alocagao da area de salvamento e a inclusao na lista de
janelas.

Parametro de Entrada :

x	 : Posigao horizontal da janela;
y	 : Posigao vertical da janela;
h	 : Altura da janela;
w	 : Largura da janela.
alt	 : Altura da janela;
larg	 : Largura da janela
backgr : Cor de fundo da janela
foregr : Cor do texto da janela
titulo : Titulo da janela

Parametro de Saida :

Ponteiro para a estrutura da janela criada
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ANEXO 3

Resumo das declaracOes das funcOes oferecidas

pelo gerenciador de menus. A cada declaracao segue uma

explanacao de seus objetivos, parametros de entrada e

saida.

Nome da Funcao

CRIA MENU

Sintaxe da Fungal() :

GRMENU *cria menu (char	 *menu,
int	 posx,
int	 posy,
char	 *cor,
char	 *help,
int	 tipo,
int	 op_default,
WINDOW *wnd)

Objetivo :

Cria uma estrutura	 de descrigao do menu, de

acordo com as informacCies passadas pelos parametros de

entrada.

Parametros de Entrada:

menu	 : Nome do menu;
posx
posy

: Posigao horizontal do menu;
Posicao vertical do menu;

cor : Nome do conjunto de cores utilizaveis;
help : Nome	 do	 rOtulo	 do	 texto	 de	 ajuda

associado;
tipo : Tipo	 do	 menu	 =	 Vertical	 ("v") ou

Horizontal	 ("h");
op_default : Niamero da opcao default;
wnd :	 Ponteiro para a	 janela que con-ter& o

menu;
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Parametros de Saida:

Ponteiro para a estrutura de descrigao de menu criada

Nome da Fungao :

CRIA OPCAO

Sintaxe da Funcao :

void cria opcao (GRMENU *menu,
char	 *opcao,
int	 id,
int	 n ordem,
int	 hab,
char	 *help,
int	 tipo ret,
void	 (*funcao) (),
char	 *token,
GRMENU *mn)

Objetivo :

Cria uma estrutura de descrigao da opcao, para um

menu, de acordo com as informaq6es passadas pelos

parametros de entrada.

Parametros de Entrada :

menu	 : Ponteiro para a estrutura de descrigao de
menu;

opcao	 : Nome externo da opgao;
id	 : Niamero do caractere de identificagao da

opgao;
n ordem	 : Ndmero de ordem da opcao no menu;
hab	 : indicativo de habilitacao/desabilitaqao.
help	 : Nome do rOtulo do texto de ajuda;
tipo_ret	 : Indicativo do tipo de retorno associado a

opgao;
funcao	 : Funqao que deve ser executada como

retorno;
token	 : Token que deve ser criado como retorno;
mn	 : Menu que deve ser executado como retorno;

Parametros de Saida :

Ponteiro para a estrutura de descrigao de menu criada.



Nome da Funcao :

DELETA MENU

Sintaxe da Funcao :

void deleta menu (GRMENU *menu)

Objetivo :

Elimina uma estrutura de descricao de menu.

Parametros de Entrada :

menu	 : Ponteiro para o menu;

Parametros de Saida :

Nenhum.

Nome da Funcao :

SETA COR

Sintaxe da Funcao :

void seta_ cor(WINDOW *janela,
char	 *cor)

Objetivo :

Com o nome do conjunto de cores validas, fixa as

cores correspondentes a cada elemento.

Parametros de Entrada :

janela	 : Ponteiro para a estrutura de descrigao da
janela;

cor	 : Nome do conjunto de cores a ser
utilizado;

Parametros de Saida :

Nenhum.
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Nome da Fungal() :

DESENHA MENU..._

Sintaxe da Funcao :

void desenha_ menu (GRMENU *menu,
int	 *interv,
int	 sel default)

Objetivo :

Desenha na tela o menu indicado.

Parametros de Entrada :

menu	 : Ponteiro para a estrutura de descricao de
menu;

intery 	: Tamanho do intervalo entre inicios das
°pc-6es;

sel _default: NUmero da °pc -a° default;

Parametros de Saida :

Nenhum.

Nome da Funcao :

MOSTRA MENU HORIZONTAL

Sintaxe da Funcao :

int mostra _ menu _horizontal (GRMENU *menu,
int	 *hsel,
int	 *n buffer)

Objetivo :

Gerenciar a exibigao de menus horizontais.
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Parametros de Entrada :

menu	 : Ponteiro para a estrutura de descricao de
menu;

hsel
	

: Ponteiro para o nUmero da opcao
selecionada;
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n buffer	 : Ponteiro para o nnmero de tokens no_

Parametros de Saida :

Namero da opcao selecionada.

Nome da Funcao :

MOSTRA MENU VERTICAL

Sintaxe da Funcao :

int mostra _ menu _vertical (GRMENU *menu,
int	 *hsel,
int	 *n buffer)_

Objetivo :

Gerenciar a exibicao de menus verticais.

Parametros de Entrada :

menu	 : Ponteiro para a estrutura de descricao de
menu;

hsel	 : Ponteiro para	 o namero da	 °pc-a°
selecionada;

n_ buffer	 : Ponteiro para o niamero de tokens no
buffer lexico;

Parametros de Saida :

Winer° da opcao selecionada.

buffer lexico;
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ANEXO 4

Resumo das declaracOes das funcOes oferecidas

pelo gerenciador de formularios. A cada declaraqao segue

uma explanacao de seus objetivos, parametros de entrada e

saida.

Nome da Funcao :

CRIA FORM

Sintaxe da Furled° :

GRFORM *cria form (char	 *form,
int	 posx,
int	 posy,
char	 *cor,
char	 *help,
int	 op default,
WINDOW *wnd)

Objetivo :

Cria uma estrutura de descrigao do formulario, de

acordo com as	 informacOes passadas pelos parametros de

entrada.

Parametro de Entrada :

form	 : Nome do formulario;
posx	 : Posigao horizontal do formulario;
posy	 : Posicao vertical do formulario;
cor	 : Nome do conjunto de cores validas;
help	 : Nome do rOtulo de ajuda associado;
op default : Nümero da tarefa default do formuldrio;
wnd	 : Ponteiro para a janela que contem o

formulario;

Parametro de Saida :
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Ponteiro para a estrutura de descricao do formulario
criado.

Nome da Funcao :

CRIA TAREFA

Sintaxe da Fungao :

void cria tarefa (GRFORM *form,
int	 posx,
int	 posy,
char	 *nome,
int	 tecla,
int	 hab,
int	 tipo ret,
void	 (*funcao) ()
char	 *token)

Objetivo :

Cria uma estrutura de descricao da tarefa, para

um formulario, de acordo com as informacOes passadas pelos

parametros de entrada.

Parametro de Entrada :

form	 : Ponteiro para a estrutura de descricao de
formulario

posx	 : Posicao horizontal do titulo da tarefa no
formulario

posy	 : Posicao vertical do titulo da tarefa no
formulario

nome	 : Texto do titulo associado
tecla	 : Tecla de selegao da tarefa
hab	 : Indicativo do habilitacao/desabilitacao

da tarefa
tipo ret	 : Indicativo do tipo de retorno
funcao	 : Funcao que deve ser executada como

retorno
token	 : Token que deve ser criado como retorno

Parametro de Saida :

Nenhum.

Nome da Funcao :



CRIA ENTRADA

Sintaxe da Funcao

void cria _entrada (GRFORM *form,
int	 posx,
int	 posy,
char	 tipoent,
char	 *nome,
char	 tipo campo,
char	 tam cpo,
char	 *mascara,
char	 preccpo,
char	 *v default,
char	 *help,
int	 hab)

Objetivo

Cria uma estrutura de descricao da entrada, para

um formulario, de acordo com as informacOes passadas pelos

parametros de entrada.

Parametro de Entrada :

form

	

	 Ponteiro para a estrutura de descrigao de
formulario;

posx	 : Posigao horizontal do titulo da tarefa no
formulario;

posy	 : Posigao vertical do titulo da tarefa no
formulario;

tipo_ent	 : Indicativo	 do tipo de	 entrada
reytuloicampo de dados;

nome	 : Texto do reitulo associado;
tipo_campo : Tipo	 de	 campo	 de	 dados

int/float/cadeia/data/bool;
tam cpo	 : Tamanho do campo de dados;
mascara	 : Ponteiro para a mascara de 	 edicao do

campo de dados;
prec_cpo	 : Nümero de digitos na parte fracionaria do

campo float;
v default	 : Ponteiro para o valor default do campo de

dados;
help	 : Ponteiro para o rOtulo do texto de ajuda

associado;
hab	 : Indicativo de habilitacao/desabilitacao

da entrada;

Parametro de Saida :
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Nenhum.

Nome da Funcao :

DELETA FORM

Sintaxe da Funcao :

void deleta form (GRFORM *form)

Objetivo :

Retira o formulario da pilha de elementos,

eliminando todos os elementos de geracao que estao "acima"

dele e elimina a estrutura que descreve o formulario

informado.

Parametro de Entrada :

form	 : Ponteiro para o formulario;

Parametro de Saida :

Nenhum.

Nome da Funcao :

DESENHA FORM

Sintaxe da Fungao :

void desenha form(GRFORM *form)

Objetivo :

Desenha o formulario especificado na tela.

Parametro de Entrada :

menu	 : Nome do menu;

Parametro de Saida :

Nenhum.
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Nome da Funcao :

MOSTRA FORM

Sintaxe da Funcao :

int mostra form (GRFORM *form,
int	 *trf esc,_
int	 *n buffer)

Objetivo :

Gerencia o recebimento das informacOes para o

formuldrio informado.

Parametro de Entrada :

form	 : Ponteiro para o formuldrio
trf _esc	 : Ponteiro	 para o nUmero da tarefa

selecionada
n buffer	 : Nilmero de tokens no buffer lexico

Parametro de Saida :

Indicacao de escolha ou abandono.
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ANEXO 5

Resumo das declaragOes das fungOes oferecidas

pelo gerenciador de elementos de interagao. A cada

declaracao segue uma explanacao de seus objetivos,

parametros de entrada e saida.

Nome da Funcao :

INICIALIZA GER ELEM

Sintaxe da Funcao :

void inicializagerelem()

Objetivo :

Inicializagao das variaveis locais.

Parametros de Entrada :

Nenhum.

Parametros de Saida :

Nenhum.

Nome da Fungao :

EXISTE NA PILHA._._

Sintaxe da Funcao :

int existe _ na _pilha(char tipo,
GRMENU *menu,
GRFORM *form)

Objetivo :
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Partir do topo da pilha procura a ocorrencia do

elemento informado como parametro. Se encontra retorna

TRUE, sendo retorna FALSE.

Parametros de Entrada :

tipo

	

	 : Tipo de elemento a verificar : menu ou
formulario;

menu

	

	 : Ponteiro para a estrutura de descried° de
menu;

form

	

	 : Ponteiro para a estrutura de descried° de
formulario;

Parametros de Saida :

Booleano que indica a existencia ou nao do menu.

Nome da Furled° :

MOSTRA ELEM

Sintaxe da Furled° :

int mostra elem (char	 tipo elem,_	 _
GRMENU *menu,
GRFORM *form,
int	 *escolha,
int	 *n buffer)

Objetivo :

Inclue o elemento na pilha de elementos exibidos,

se ja esta na pilha, elimina todos os elementos acima dele,

re-exibe todos	 os elementos da pilha a partir da base e

chama a execugao da rotina correspondente ao elemento a ser

mostrado.

Parametros de Entrada :

tipo_elem	 : Tipo de elemento a verificar : menu ou
formuldrio;

menu	 : Ponteiro para a estrutura de descried° de
menu;
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form	 : Ponteiro para a estrutura de descrigao de
formulario;

escolha	 : Ponteiro para a tarefa/opgao ativa;
n buffer	 : Ponteiro para o niamero de tokens no

buffer lexico;

Parametros de Saida :

Rimer° da ()pea° selecionada.

Nome da Funcao :

ESCONDE ELEM

Sintaxe da Furled. ° :

void esconde elem (char tipo elem,
GRMENU *menu,
GRFORM *form)

Objetivo :

Se o	 elemento indicado se encontra na pilha,

elimina-o e todos os que estao "acima" dele, retirando-os

da pilha.

Parametros de Entrada :

tipo_elem

	

	 Tipo de elemento a verificar : menu ou
formulario

menu

	

	 Ponteiro para a estrutura de descried0 de
menu

form

	

	 : Ponteiro para a estrutura de descricao de
formulario

Parametros de Saida :

Nenhum.
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ANEXO 6

Estrutura de dados utilizada no protOtipo de

GRAEDIUS.

/* Defines */

!ifndef ON

!define ON	 1

	

5	 lendif

fifndef OFF

!define OFF

lendif

10

!define TAM TOKEN	 20	 /* tamanho maximo de um token */

fifndef FALSE

!define FALSE

	

15	 Nridil

!ifndef TRUE

!define TRUE	 -FALSE	 /* TRUE eh a negacao de FALSE */

lendif

20

!define TIPO MENU	 0

!define TIPO FORM	 1

!define RETORNO TOKEN 	 0

	

25	 !define RETORNOFUNCAO	 1

!define RETORNOELEM	 2

!define MENU VERTICAL	 3

!define MENU HORIZONTAL	 4

	

30	 !define ROTULO

!define CAMPO	 1

!define INTEIRO	 2

!define CADEIA	 3

!define FLOAT	 4

	

35	 !define DATA	 5

!define BOOL	 6

/* Definicoes das estruturas utilizadas pelo reconhecedor de GRAEDIUS */

	40	 typedef struct {

char nome[30]; 	 /* nome do conjunto de cores
	

*/

int letra;	 /* cor da letra
	

*/

int fundo;	 /* cor do fundo
	

*/

int borda;	 /* cor da borda
	

*/
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45	 int sombra;

int car id;

int off;

} TAB CORES;

/* cor da sombra 	 */

/* cor do carater de identificacao */

/* cor do desabilitado	 */

5 0	 typedef struct

char	 nome[ 30

WINDOW *wnd;

int	 tam x;

int	 tam_y;

55	 char	 cor[30]

int	 pos_x;

int	 posj;

} TAB JAN;

];/* nome da janela

/* ponteiro para a estrutura que descreve a janela

/* tamanho horizontal da janela

/* tamanho vertical da janela

; /* nome do conjunto de cores validas para a janela

/* posicao horizontal da janela

/* posicao vertical da janela

60	 typedef struct

char

char

char

int

6 5	 int

void

char

char

} OPCOES;

70

°pm{

msg [80]; /* nome da opcao

id;	 /* num. car. de identificacao da opcao

nordem;	 /* classificacao da opcao no menu

hab;	 /* indicativo de habilitacao da opcao

tipo ret; /* tipo de retorno : funcao, token ou elemento

(*funcaoret) (); /* funcao/elemento a executadar

token[TAM_TOKEN]; /* token que deve ser gerado

help[30]; /* rotulo do texto de ajuda associado

typedef struct qrmenu(

char	 mname[80];	 /*

char	 posx,	 /*

posy;	 /*

75	 char	 cor[30];	 /*

char	 help[30];	 /*

int	 tipo;	 /*

WINDOW *janela;	 /*

int	 nro opcoes;	 /*

80	 int	 op default;	 /*

OPCOES *opcoes;	 /*

} GRMENU;

nome do menu	 */

coordenada x do canto superior esquerdo do menu */

coordenada y do canto superior esquerdo do menu */

nome do conjunto de cores a serem utilizadas 	 */

rotulo do texto de ajuda associado 	 */

tipo : VERTICAL ou.HORIZONTAL	 */

ponteiro para a janela a que pertence	 */

numero de opcoes associadas ao menu	 */

numero da opcao default 	 */

estrutura de opcoes	 */

typedef struct {

85	 int	 posx,	 /*

posy;	 /*

char	 *rotulo;	 /*

int	 tecla;	 /*

char	 hab;	 /*

9 0	 char	 tipo;	 /*

char	 *token;	 /*

void	 (*func_ret)();/*

} TAREFAFF;

posicao horizontal do rotulo na janela
	

*/

posicao vertical do rotulo na janela
	

*/

ponteiro para o texto que compoe o rotulo
	

*/

valor da tecla associada 'a tarefa
	

*/

indicativo de habilitacao/desabilitacao	 */

tipo de retorno : token, funcao ou elemento 	 */

ponteiro para o token que deve ser retornado */

ponteiro para a funcao/elemento a executar 	 */

95	 typedef struct {

int	 posx,	 /* posicao horizontal do rotulo na janela

posy;	 /* posicao vertical do rotulo na janela

char	 tipo_entrada; /* tipo da entrada : rotulo ou campo de dados
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char *rotulo;

100	 char hab;

char tipo_cpo;

char tam;

char prec;

char *cameo;

105	 char *mascara;

char *help;

ENTRADAFF;

/* ponteiro para o texto que compoe o rotulo 	 */

/* indicativo de habilitacao/desabilitacao 	 */

/* tipo do campo de dados int/float/data/str/bool*/
/* taulanho do campo de dados 	 */

/* numero de casas na parte decimal do float 	 */

/* ptr para o valor default do campo de dados 	 */

/* ptr para o mascara do campo de dados 	 */

/* ptr para o rotulo do texto de ajuda 	 */

typedef struct {

110	 char	 *nome;	 /* ponteiro para o none do formulario

int	 posx,	 /* posicao horizontal do formulario

posy;	 /* posicao vertical do formulario

char
	

*cor;	 /* ptr para o none do cjto, de cores utilizaveis

WINDOW
	

*janela;	 /* ptr para a janela a que pertence

115	 char
	

*help;	 /* ptr para o rotulo do texto de ajuda

int
	

op default;/* numero da otrao default

int
	

n trf;	 /* numero de tarefas validas no formulario

TAREFA FF	 *tarefas;	 /* ponteiro para o vetor de tarefas do formulario

int	 n ent;	 /* numero de entradas necessarias no formulario

120	 ENTRADA FF *entradas; /* ponteiro para o vetor de entradas do formulario

} GRFORMT
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ANEXO 7

Listagem da gramdtica de definicao da linguagem

GRAEDIUS implementada pelo protaipo.

SEC LEXICA

/*********************************************************/
/*	 Definicao dos conjuntos da gramatica lexica 	 */

5 /*********************************************************/

CONJUNTOS

Letra	 -> "A".."Z", "a".."z", " ".
10	 Digito	 -> "0".."9".

AlfaNum	 -> Letra, Digito.
ConjComl	 -> #01..#41,#43..#255,EOLN.
ConjCom2	 -> #01..#41,#43..#46,#48..#255,EOLN.
ConjPar	 -> #32..#40,#42..#255.

15	 Comentl	 -> " ".. " z" , " I", "{" , EOLN.
Coment2	 -> " "..".", "0".."}" , EOLN.
Aspas	 -> #34.
ConjCda	 -> " ".."1", "#".."1".
ConjStr	 -> " ".."&", "(".. " 1".

20	 IGNORE	 -> EOLN," ",#09.

/*********************************************************/
/*	 Definicao das producoes da gramatica lexica 	 */
/*********************************************************/

25
REGRAS LEXICAS

INTEIRO	 -> Digito INTEIRO
	

Digito.

30 FLOAT
Floatl
Float2

-> Digito Floatl
-> Digito Floatl
-> Digito Float2

" " Float2.
" " Float2.
Digito.    

CARACTER	 -> "#" Carac.
35
	

Carac	 -> Digito Carac	 Digito.

IDENT
Ident

-> Letra Ident_
-> AlfaNum Ident

Letra.
AlfaNum.   

40	 ENDER VAR
Ender V1
Ender V2

-> "&" Ender_Vl.
-> Letra Ender_y2
-> AlfaNum Ender V2 

Letra.
AlfaNum.

STRING -> "i" CorpoString. 
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45	 CorpoString -> ConjStr CorpoString	 I	 "'" StrGuampa
11111

StrGuampa	 -> "'" CorpoString.

CADEIA	 -> Aspas CorpoCadeia.
50	 CorpoCadeia -> ConjCda CorpoCadeia	 1 Aspas StrAspas

1 Aspas.
Str Aspas	 -> Aspas CorpoCadeia.

COMENTARIO	 -> "/" Asterisco.
55	 Asterisco	 -> "*" CorpoComent.

CorpoComent -> ConjComl CorpoComent I	 "*" TestaFim.
TestaFim	 -> "*" TestaFim	 ConjCom2

CorpoComent

60
AeS	 -> "A" AeS1.
AeS1	 -> "&" AeS2.
AeS2	 -> "S".

65	 ACAO SEMAN	 -> "{" AcSeml.
AcSeml	 -> Comentl AcSeml

SEC TOKENS

70	 DELIMITADORES
1111 , 	11,11,	 11.11,11. .IV, 	 u ... “ ,	 “ : 11 ,	 u = u ,	 11_>11,114.fl,

u * u 	 n/ u , n & u ,	 urr	 nr , up,

TOKENS
75	 INTEIRO.

FLOAT.
CARACTER.
ACAO SEMAN.
STRIUG.

80	 CADEIA.
AeS.
VAL VAR.
ENDER VAR.
IDENT

85
EXCETO

/*2*/	 "Def Interface","Fim Def",
/*5*/	 "1exicos",

"conjuntos",
"automatos",

90	 "tokens",
"exceto",

/*1*/
/*1*/
/*1*/

	

95	 /*4*/

/*2*/

	

100	 /*1*/
/*1°*/

"fim",
"apresentacao",

"cores",
"janela",

"area",,
"cor",

"mascaras",
"geracao","ajuda",

"entrada",
"menu",
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105

110

115

125	 /*3*/
/*12*/

"local",
"direcao",
"h","horizontal",
"v","vertical",
"posicao",
"ativa",
"opcoes",

"formulario",
"comandos",
"int",
"float",
"char",
"data",
"bool",

/*"v",*/"verdadeiro",
"f","falso",

"lingcomando",
"prompt",
"digitar","em",

"saida",
"sintaxe","abstrata","semantica",

"global","acoes in","acoes out","void",
"double",

"regras","de","associacao",
"assinaturas",

"const","signed","unsigned","static",
"extern","register","short","long","far",
"near","huge".

120
/*1*/
/*8*/

130 /*--*/
/*66 palavras reservadas.*/

SEC SINTATICA

135 /**************************************************/
/*
	 */

/*
	

Edson Gellert Schubert - 01/10/90	 CPGCC
	 */

/*
/*
	 matr.: 013/88
	 */

*/
140 /**************************************************/

GRAEDIUS	 -> ID GRAEDIUS
LEXICOS
ASSINATURAS

145	 APRESENTA
GERACAO
REGRAS ASSOC
ABST SEMAN
FIM -G-RAEDIUS

150	 EOF.
ID GRAEDIUS	 -> "Def Interface" ":"

IDENTu.” -
FIM GRAEDIUS	 -> "Fim Def" "." .

155
LEXICOS	 -> "lexicos"

LEX CONJUNTO
LEX—AUTOMATO



160 

198

LEX TOKEN
FIM—SECCAO

I	 ° 

LEX CONJUNTO -> "conjuntos"
LST CONJUNTO

I165  
LST CONJUNTO IDENT

u_>u

CORPO CJTO

LST CONJUNTO170 

CORPO CJTO >

OUTRA CADEIA >

OUTRO CAR >

LEX AUTOMATO ->

RGR AUTOMATO ->

180

185

190

CORPO CJTO

175

> CADEIA
OUTRA CADEIA
CORPO—CJTO
CARACTER
OUTRO CAR
CORPO—CJTO
IDENT
CORPO CJTO .
"," CORPO

".." CADEIA

"..

•

 " CARACTER

"automatos"
RGR AUTOMATO

IDENT

CORPO AUTOMAT
u.0

RGR AUTOMATO

PRIM ELEM AUT
SEGJLEM_AUT
CRPO AUTOMAT

"I

•

 "
CORPO AUTOMAT

IDENT
CARACTER
CADEIA .
IDENT

195
CORPO AUTOMAT

200 CRPO AUTOMAT

PRIM ELEM AUT

205
SEG ELEM AUT

LEX TOKEN
210

TOKENS LEX

-> "tokens"
TOKENS LEX .

-> IDENT
LST PAL RESERV

TOKENS LEX
215



LST PAL RESERV -> "exceto"
CADEIA
PROX PAL RES

199

220 PROX PAL RES

•
IDENT "=" /* nome
IDENT
IDENT
IDENT

","
","
","

/*
/*
/*

cor
cor
cor

IDENT
IDENT
IDENT

","
","
";"

/*
/*
/*

cor
cor
cor

225 APRESENTA

230
APRE CORES

LST CORES
235

240

LST CORES

CADEIA
PROX PAL RES
•

-> "apresentacao"
APRE CORES
APRE—JANELAS
MASCARAS
FIM SECCAO

-> "cores"
LST CORES

I
->

LST CORES
> LST CORES

da cor	 */
de letra	 */
de fundo	 */
de borda	 */
de sombra	 */
de car-id	 */
de off	 */

245 APRE JANELAS > "janela"
IDENTIFICACAO
TAM JAN
ID_ -C-ORES
POS JAN

APRE JANELAS
APRE_ JANELAS

-> APRE JANELAS

IDENTIFICACAO -> IDENT
"."	 •

TAM JAN -> "area" "="
INTEIRO
II	 I/

INTEIRO
"."	 •

ID CORES -> "cor"	 "="
IDENT

I	 •
POS JAN	 -> JPOSIC

265	 •
JPOSIC	 -> "posicao" "="

JVAR OU INT
" "
JVAR OU INT

270
	 "." 

•

JVAR OU INT	 -> INTEIRO.

:RCS

iivomiutO OE INFORMATICA

R1RL InTF(1/1_

250

255

260
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MASCARAS	 -> "mascaras"
LST MASCARAS

275	 I	 •
LST MASCARAS	 -> IDENT

u=u

MASCARA
u.0

280	 LST MASCARAS

1	 •	 -
MASCARA	 -> CADEIA .

GERACAO	 -> "geracao"
285
	

GER ENTRADA
GER—SAIDA
FIM—SECCAO

GER ENTRADA	 -> "enTrada"
CRPO GER IN .

290 CRPO GER IN	 -> MENU
CRP GER IN

I	 FORK FILL —
CRP	 IN_

CRP GER IN	 -> CRPO GER IN
295	 1	 •

MENU	 -> "menu"
IDENT_GER
AREA

300	 CORES
DIR MENU
POSIC _MENU
OPCAO:DEFAULT
NOME AJUDA

305	 OPC0fS MENU .
IDENT_GER	 -> IDENT fECL	 PARM ";" .
AREA	 -> "local"	 17-="

IDENT
•

310 CORES	 -> "cor"	 "="
VAR_OU_CADEIA
u..

•
DIR MENU	 -> "direcao"	 "="

DIRECAO
315	 H.

•
DIRECAO	 -> "h"

"horizontal"

"vertical"
320	 IDENT .

POSIC MENU	 -> POSICAO .
POSICAO	 -> "posicao"	 "="

VAR OU INT
u u— -

325	 VAR OU INT
u.u-

VAR OU INT	 -> IDENT
I	 INTEIRO	 .

OPCAO DEFAULT	 -> "ativa" "="



201

330
	

VAR OU INT ";"

I	 •
NOME AJUDA	 -> "ajuda"

CADEIA

335	 1	 •
OPCOES MENU	 -> "opcoes"

OPCAO MENU
OPCAO—.

OPCAO	 -> OPCAO MENU
340	 OPCAO-

•
OPCAO MENU	 -> VAR OU CADEIA

u —

VAR OU INT	 /* No do caracter de
345	 /* Ident.

II	 II

VAR OU INT	 /* No de ord. da opcao */
/* na visualizacao	 */

u

350
	

ATIVO
	

/* Indic. de ativo/
/* desativo

:u

RET_
NOME AJUDA .

355 ATIVO	 -> IDENT
"f"	 "falso"
"v"	 "verdadeiro" .

VAR OU CADEIA	 -> IDENT
CADEIA .

360 RET MENU	 -> IDENT RET
CADEIA

IDENT RET	 -> IDENT
PARM_OPCIONAL

.0
•365

FORM FILL

370

375 TAREFAS

LST TAREFAS

380
TRFA FF

385

-> "formulario"
IDENT_GER
AREA
CORES
POSICAO
NOME AJUDA
TAREFAS
ENTRADAS .

-> "comandos"
TRFA FF
LST TAREFAS .

-> TRFT FF
LST TAREFAS

I	 •
-> POSIC LABEL

CADEIA
II	 II

IDENT
u : If

RET FF .
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POSIC LABEL
	 u ( u

VAR OU INT
II	 IV

390	 VAR OU INT
u)u

-> IDENT RET
CADEIW.

•
-> "entrada"

CARAC ENTRADA
LST E1TTRADA .

-> CARKC ENTRADA
LST ETiTRADA

400	 I	 -
-> POSIC_LABEL

LABEL NOME CMP

NOME AJUDA .
405 LABEL NOME CMP -> TIPOMAMPO

CADEIA
IDENT .

> "char"
DESC CAMPO

410	 DEFAULT_ CHAR
"int"
DESC_CAMPO
DEFAULT INT
"float"

415	 DESC CAMPO
DEFAULT_FLOAT
"data"
DEFAULT CHAR
"bool"

420
	

DEFAULT BOOL

DESC CAMPO	 -> TAMANHO CAMPO
MASCARA—CAMPO .

TAMANHO CAMPO	 -> "("
425	 INTEIRO

PRECISAO

RET FF

395 ENTRADAS

LST ENTRADA

CARAC ENTRADA

TIPO CAMPO

/* POSX , POSY */

PRECISAO

430
MASCARA CAMPO

DEFAULT_ CHAR
435

DEF CHAR

DEFAULT INT

440 DEF INT

DEFAULT FLOAT

")"
-> ","

INTEIRO

",

▪

 "
IDENT

",

•

 " DEF_CHAR

-> CADEIA
IDENT
"," DEF INT

-> INTEIRO
IDENT .
"," DEF FLOAT
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DEF FLOAT

DEFAULT BOOL

-> IDENT
FLOAT .

-> "," DEF—BOOL

DEF BOOL -> "v" "verdadeiro"
"f" "falso"
IDENT .

GER SAIDA > "saida"
CORPO SAIDA
•

CORPO SAIDA -> SEQ SAIDA
CORPO	 ._SAIDA

CORPO SAIDA > CORPO—SAIDA

SEQ_SAIDA -> LOCAIS
IDENT
DECL PARM
11._>11-

LST FUNCOES
.0

•
_y	 11r 11

LST —LOCAIS
r

•
LST LOCAIS	 -> IDENT

470	 LST LOCAIS .

445

450

455

460

465 LOCAIS

LST LOCAIS

LST FUNCOES
475

LST FUNCOES

CALL FUNC

480 PARM CHAMADA

11

 LOCAIS
I	 •
-> CALL FUNC

LST _FUNCOES_ .
> LST—FUNCOES—

1	 •
> IDENT

PARM CHAMADA .

LST PARM CALL
11)1V	 .

LST PARM CALL -> EXPR CHAMADA
LST PARM CALL

485
LST PARM CALL -> ",

•

 "
LST PARM CALL

I	 •
EXPR CHAMADA -> TERMO EXPR

490	 EXPR CHAMADA .
EXPR CHAMADA -> ADDOP EXPR

TERMO EXPR
EXPR CHAMADA

495 TERMO EXPR

TERMO EXPR

500

I
-> FATOR_EXPR

TERMO EXPR .

-> MULOP EXPR
FATORIEXPR
TERMO EXPR



204

FATOR EXPR

505
ADDOP EXPR

MULOP EXPR

510

•u(n

EXPR CHAMADA
n ) u —

PARM_CALL
-> "+"

-> 
n_u
n*u

/" •

PARM CALL	 -> INDIREC VAR
ENDER_ VAR
VAR FUNC PARM
INTEIRO

515	 FLOAT
CADEIA .

INDIREC VAR	 -> "*"
INDIREC VAR .

INDIREC VAR 	 --> INDIREC VAR
520	 I	 IDENT .

VAR FUNC PARM	 -> IDENT
PARM OPCIONAL

PARM OPCIONAL	 -> PARM—CHAMADA

525
ABST SEMAN
LOCAL {long posarq=0;}

-> "sintaxe"
ID_ VAR A S

530	 CLUSUEA—GLOBAL

/****************************************/

535

540

545

550

555

/*
*/

/*
*/

/*
permitir*/

/*
*/

/*
*/

/*
*/

/*
*/

/*
/

/*
*/

/*
*/

/*
*/

reconhece a primeira vez para montar

uma tabela dos rotulos associados as

producoes, com o objetivo de

a chamada dos elementos de entrada e

saida no momento da traducao da des-

cricao.

para poder realizar a segunda passa-

gem pelo codigo de descricao e' nes-

sessario o armazenamento da posicao

corrente do arquivo de descricao.

/*************** ******************* ******/
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560	 {posarq = 0;
Pos Arquivo(&posarq);
posarq--; }

CORPO A S AUX
565	 FIM SEC-ffA5

FIM -GRAEDIUS AUX

/******** ****************** **************/

570
*/

*/

575 */

*/

*/
580

/* reposiciona o arquivo de descricao

/* no ponto armazenado e inicia a tra-

/* ducao propriamente dita e comanda a

/* leitura de um "token" para que o pro-

/* cesso possa reinicializar-se.

/****************************************/

{Desloca Arquivo(posarq,SEEK SET);

585 Analisador Lexico(&lin,&col,&cod,buffer);}
CORPO A S
FIM SE-Ca° .

ID_ VAR A S	 -> "abstrata" "&" "semantica"
AeS

590
CLAUSULA GLOBAL -> "global"

ACAO SEMAN

595
CORPO A S AUX

CORPO A S AUX

-> PRODUCAO AUX
CORPO A AUX_ .

-> CORPOA—S—AUX

600

PRODUCAO AUX -> ID PROD AUX
IDENT —
DECL PARM
LOCAL PROD_ AUX
ACOES—IN P)D AUX
ACOES—OUT PROD AUX  

605	 CORPO SINT AUX
"."

ID PROD AUX
	 Up,

IDENT
"FE

610	 I	 •
LOCAL PROD AUX -> "local"

ACAO SEMAN
1	 •

ACOES IN PROD AUX	 -> "acoes in"
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615	 ACAO SEMAN

1	 °
ACOES OUT PROD AUX -> "acoes out" ":"

ACAO SEMAN
1

620 CORPO SINT AUX	 -> CORPO PROD AUX
CORPO—SINT—AUX .

CORPO SINT AUX -> "I"
CORPO SINT AUX

1	 •
625 CORPO PROD AUX -> IDENT

PARM OPCIONAL
CORP-5 P

•

 ROD AUX
I	 CADEIA

CORPO PROD AUX
630	 I	 ACAO SEMAN

CORP-6- P

•

 ROD AUX
•

FIM GRAEDIUS AUX -> "Fim Def"

635
CORPO A S	 -> PRODUCAO

CORPO A S
CORPO A S	 -> CORPO—A—S—

I	 •
640 PRODUCAO	 -> ID PROD

ID-E-NT
DECL PARM
LOCAL_ PROD
ACOES IN_ PROD

645	 ACOES OUT PROD
"_>"

CORPO —SINT
"." •

ID PROD	 "["
650	 IDENT

II

I	 •
DECL PARM	 "("

LST PARM
655
	 )"—

I	 •
LOCAL_ PROD	 -> "local"

ACAO SEMAN
•

660 ACOES IN PROD	 -> "acoes in" ":"
ACAO SEMAN

I	 •
ACOES OUT PROD -> "acoes out" ":"

ACAO SfMAN
665	 I	 •

CORPO SINT	 -> CORPO PROD
CORPO- SINT .

CORPO SINT
	 " I "	 —

CORPO SINT
670
	

I	 •
CORPO PROD	 -> IDENT



207

PARM OPCIONAL
CORP-6 P

•

 ROD
CADEIÄ
CORPO PROD

I	 ACAO -S-EMAN
CORPO P

•

 ROD

I	 •

675

680

685

690

695

REGRAS ASSOC ->

ID VAR REGRA ->

CORPO REGRA ->

CORPO REGRA ->

PROD ASSOC ->

"regras"
ID VAR REGRA
{pEintY("\n");}
CORPO REGRA
FIM SECCAO .
"de" "associacao"
"associacao"

PROD ASSOC
CORPO R

•

 EGRA .
CORPO-REGRA-

IDENT
111_>fi

IDENT
PARM OPCIONAL
u;"

ASSINATURAS	 -> "assinaturas"
CORPO ASSINAT

700
	

FIM SECCAO
I	 •

CORPO ASSINAT	 -> DECL FUNC
CORPO ASSINAT

705 DECL FUNC

ESPEC DECLAR
710

CL MODIF

-> ESPEC DECLAR
IDENT-
DECL_PARM
u.“

•

-> CL MODIF
CL-TIPO
POINTER .

-> CL MOD LOCAL
CL-MOD-STORAG
CLMOD-SINAL

715	 CL_ MOD TAM .
-> "sati-C T"

"extern"

CL MOD STORAG	 -> "register"
720

CL_ MOD SINAL	 > "signed"
"unsigned"

CL MOD TAM	 -> "short"
725 "long" 

CL TIPO	 -> "char"  
"int"

CL MOD LOCAL
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730 
"void"
"float"
"double"
IDENT .

> CL MOD POINTER POINTER
,, * 17	 —

735
	

POINTER

•
POINTER

POINTER

740 CL MOD_ POINTER -> "far"
"near"
"huge"

LST PARM	 > PARAMETRO
745	 LST PARM

LST PARM 	 -> ","
PARAMETRO

750 PARAMETRO	 a> CL CONST
CL—MOD SINAL
CL MOD TAM
CL—TIP5
POINTER

755	 NOME PARM
LSTJARM_

I "•••"	 •
CL CONST	 -> "const"

•
760 NOME PARM	 -> IDENT

•

FIM SECCAO	 -> "fim"
uwu

765	 °
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ANEXO 8

Listagem da definicao de uma interface, usando a

linguagem definida para o protOtipo de GRAEDIUS.

/****************************************************************************/

/*

/* Definicao de uma aplicacao pelo uso de GRAEDIUS.

/*

5	 /*	 Um exemplo.

/*

/*	 Edson Gellert Schubert	 -	 CPGCC/UFRGS.

/*
/****************************************************************************/

1 0
DEF INTERFACE : Teste Grafico;

/****************************************************************************/

/*

15	 /* Nesta seccao sao declarados

1*

/*	 os conjuntos de caracteres validos para uso no reconhecedor.

/*

/*	 . os automatos (Graraticas Regulares) que definem os TOKENS usados

20	 /*	 pela GRAEDIUS para o reconhecimento das tarefas a executar da a-

/*	 plicacao e os parametros necessarios 'a cada tarefa.

/*

/*	 os TOKENS variaveis e os costantes. Estes ultimos aparecem na

/*	 clausula EXCETO.

2 5 	 /*
/****************************************************************************/

LEXICOS

30	 CONJUNTOS

Letra	 -> "A".."Z","a".."2","2;

Digito	 -> "0".."9";

Alfanum -> Digito,Letra;

Aspas	 -> 134;

35	 Ponto	 -> #46;

Sinais	 -> #43,#45;

ConjCda -> " ""1","#""1";

IGNORE	 -> EOLN," ",#01..#31;

4 0	 AUTOMATOS

MAIS	 -> #43;

MENOS	 -> #45;

NUMERO	 -> Digito Numero_ I Digito ;
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45	 Numero -> Digito NUMERO I Digito ;

REAL -> Digito REAL 	 Ponto Reall ;

Reall -> Digito Reall	 Digito ;

50	 IDENT -> Letra 'dent_

Ident -> Alfanum Ident

Letra;

Alfanum;  

CADEIA	 -> Aspas CorpoCadeia;

CorpoCadeia -> ConjCda CorpoCadeia I Aspas StrAspas I Aspas;

55	 Str Aspas	 -> Aspas CorpoCadeia;

TOKENS

MAIS;

MENOS;

60	 NUMERO;

REAL;

CADEIA;

IDENT EXCETO "arquivos",

"abrir",

65	 "alterar",

"salvar",

"fechar",

"deletar",

"desenhar",

70	 "circulo",

"reta",

"ponto",

"texto",

"terminar",

75	 "confirma",

"confirmal",

"cancela";

/****************************************************************************/

80	 /*

/* Nesta seccao sao definidos os DOMINIOS e CONTRA-DOMINIOS de cada uma

/* das funcoes da biblioteca da aplicacao/linguagem utilizadas.

/*

/* A declaracao dos parametros e retornos das funcoes e' feita de forma

85	 /* analoga 'a utilizada pelo C, onde procedimentos sao funcoes que nao re-

/* tornam valor algum.

/*

/****************************************************************************/

90	 ASS INATURAS

int	 Abre Arquivo(char *);

int	 Alt Arquivo(char *);

void Salva Arquivo(void);

95	 void FechaArquivo(void);

int	 Del Arquivo(char *);

void Circulo(float, float, float);
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void Line(float, float, float, float);

100	 void Point(int, int);

void Escreve(int, int, char *, char *);

/*********** **************** **************** ***************** **************** /

/*
105	 /* Nesta seccao sao declaradas informacoes que serviram de apoio para a

/* correta e completa definicao da Interface do Usuario. Aqui sao decla-

/* rados :

/*

/*	 . conjuntos de cores que definem as cores validas para a letra, o

110	 /*	 fundo, a borda da janela, a sombra produzida pela janela, o ca-

/*	 racter de identificacao da opcao (no caso de MENU) e a cor da le-

/*	 tra das opcoes/rotulos/campos desabilitados.

/*
/*	 . janelas (areas da tela de video) passiveis de uso, com definicao

115	 /*	 da quantidade de linhas e colunas e o conjunto de cores "default"

/*	 associado com a area.

/*
/*	 . mascaras de edicao para as entradas dos parametros necessaries.

/*
12 0	 /****************************************************************************/

APRESENTACAO

CORES

1 2 5	 /* letra, fundo, borda,	 sombra,ID,	 off */

ci = black, white, blue,	 black, red,	 green;

c2 = green, blue , magenta,red, 	 white,blue;

c3 = black, yellow,white,	 blue,	 red,	 magenta;

c4 = black, aqua, white,	 blue,	 red,	 magenta;

130
JANELA JMenul;

AREA = 01,78; /* 01 linha e 78 colunas */

COR = cl;

JANELA JMenu2;

1 3 5	 AREA = 05,10; /* 05 linha e 10 colunas */

COR = c2;

JANELA JMenu3;

AREA = 04,10; /* 04 linha e 10 colunas */

COR = c2;

140	 JANELA JMenu4;

AREA = 02,10; /* 02 linha e 10 colunas */

COR = c2;

JANELA JFF1;

AREA = 05,20; /* 04 linha e 20 colunas */

145	 COR = c2;

JANELA an;
AREA = 03,45; /* 03 linha e 20 colunas */

COR = c3;

JANELA JFF3;

150	 AREA = 06,50; /* 05 linha e 50 colunas */

COR = c4;

JANELA JFF5;
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AREA = 05,50; /* 05 linha e 50 colunas */

COR	 =

1 5 5 JANELA JFF6;

AREA = 07,50; /* 05 linha e 50 colunas */

COR	 = c3;

JANELA Bork;

AREA	 = 20,38; /* 20 linha e 38 colunas */

1 6 0 COR	 = c3;

POSICAO = 0,3;

JANELA JWorkl;

AREA	 = 20,38; /* 20 linha e 38 colunas */

COR	 = c4;

1 6 5 POSICAO = 40,3;

MASCARAS

/*12345678901234567890*/

masc 1 = "	 ";

170	 masc 2 = "

masc 3 = "

masc i4 = "— 

masc _5 = "

1 7 5
/****************************************************************************/

*/

/* Vesta seccao sao definidas as formas com as quais GRAEDIUS vai realizar */
/* a interacao com o usuario da aplicacao. 	 */

180	 /*
/* Para que o usuario possa descrever a LINGUAGEM DE ACAO, existe a sub-

/* seccao de ENTRADA. Esta descreve os estilos de interacao, que permitem

/* a definicao dos MENUS, FORMULARIOS (FORM-FILL) e LING.COMANDO necessa-

/* rios para a especificacao das tarefas que o usuario pode executar.

185	 /*
/* Para a descricao da LINGUAGEM DE APRESENTACAO, existe a sub-seccao de

/* SAIDA, onde sao definidas as sequencias de execucao de funcoes de al-

/* quma biblioteca (da GRAEDIUS ou da aplicacao) que permite a formacao

/* de representacoes significativas dos retornos semanticos das tarefas

190	 /* executadas pela aplicacao.
/*
/* Os estilos e as sequencias de funcoes, podem receber parametros prove-

/* nientes das producoes que definem a estrutura do dialogo (ver a frente)

/* e das proprias declaracoes, no caso de encadeamento de estilos de en-

195	 /* trada.
/*
/* P.S.

/*	 So podem ser encadeados os estilos que nao necessitem de computa-

/*	 cues intermediarias. Caso se facam necessarias, o encadearento e'

200	 /*	 feito na seccao de SINTAXE ABSTRATA&SEMANTICA (ver a frente).

/*
	 */

/****************************************************************************/

GERACAO

205

ENTRADA



2 1 3

MENU Menul( int hab, char *_cor) ;

LOCAL	 = JMenul;

COR	 = "c 1" ;

210 	 DIRECAO = h;

POSICAO = 0,0; /*aparece em 1,1 (coord. de tela) */

ATIVA	 = 1;

AJUDA	 = "desenha";

OPCOES

215 	 "Arquivos" , 1,1 , V 	 "arquivos";

"Desenhar" , 1,2 , hab	 "desenhar";
"Fim",	 1,3,V	 :	 "terminar";

MENU Menu2 ( char * cor) ;

2 2 0	 LOCAL	 = JMenu2 ;

COR	 = cor;

DIRECAO =

POSICAO = 9,2;

OPCOES

2 2 5	 "Criar",	 1,1,V : "abrir";

"Alterar",	 1,2,V : "alterar";

"Salvar",	 1,3,V : "salvar";

"Deletar",	 1,4,V : "deletar";

"Fechar",	 1,5,V : " fechar";

230

MENU Menu3 ( int hab) ;

LOCAL	 = JMenu3;

COR	 = "c2";

DIRECAO = v;

2 3 5	 POSICAO = 27,2;

OPCOES

"Circulo",	 1,1,hab :	 "circulo";

"Reta" ,	 1,2,hab :	 "reta";

"Ponto",	 1,3, hab :	 "ponto";

2 4 0	 "Texto",	 1,4 , hab : "texto";

MENU Menu4 (char * cor);

LOCAL	 = JMenu4 ;

COR	 = cor;

2 4 5	 DIRECAO = v;

POSICAO = 35,10;

OPCOES

"Confirma",	 1,1,TRUE :	 "confirma";

"cAncela",	 2,2,TRUE :	 "cancela";

250

formulario Formul 1 (char *msg, int posx, int posy) ;

local	 = JFF1;

cor	 = "c4";

posicao = posx,posy; /* x e y sao inf. . como parametros

2 5 5	 comandos

(01,05) "<F10>-Conf",F10 : Menu4 ( "cl" )
/*"confirma"*/ ;

(01,05) "",	 CR	 Menu4 ( "cl" )

/*"confirma"*/ ;

2 6 0	 (12,05) "<ESC>-Can", ESC : "cancela";
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entrada

(02,01) msg;	 /* Tit. do Form.*/

(03,03) "[";	 /* Label Puro	 */

(16,03) "]";	 /* Label Puro	 */

265	 (04,03) char(12),masc_2,"sernome" ;

/* ent, de none */

formulario Formul2;

local	 = JFF2;

270	 cor	 = "c1";

posicao = 18,24;

comandos

(05,03) "<F10>-Confirma",F10 : 	 "confirma";

(30,03) "<ESC>-Cancela", ESC : 	 "cancela";

275	 entrada

(02,01) "Confirra a DELECAO do arquivo (S/N) ? [ ]";

(41,01) bool, Verdadeiro;	 /* ent. da esc. */

formulario Formul3(int posx, int posy);

280	 local	 = JFF3;

cor	 = "c2";

posicao = posx,posy; /* x e y sao inf. como parametros */

comandos

(05,06) "<F10>-Confirma",F10	 "confirma";

285	 (30,06) "<ESC>-Cancela", ESC : 	 "cancela";

entrada

(04,01) "Informe as caracteristicas do CIRCULO :";

(04,03) "Coordenadas do centro : X = [	 ]";

290	 (38,03) "; Y = [	 ]";	 /* Label puro	 */
(33,03) int(3),masc 1;	 /* ent. de x	 */

(45,03) int(3),masc 1;	 /* ent. de y	 */

(04,04) "Tamanho do RAIO :	 [	 ]";

/* Label puro	 */

(23,04) float(3,1),masc5;	 /* ent. do rain */

295
formulario Formul4(int posx, int posy);

local	 = JFF3;

cor	 = "c3";

posicao = posx,posy; /* x e y sao inf. como parametros

300	 comandos

(07,06) "<F10>-Confirma",F10 : 	 "confirma";

(33,06) "<ESC>-Cancela", ESC : 	 "cancela";

entrada

(04,01) "Informe as caracteristicas do RETA :";

305	 (04,03) "Coordenadas do Inicio : X = [	 ]";

(33,03) int(3),masc 1;	 /* ent. de x	 */

(38,03) "; Y = [	 ].;	 /* Label puro	 */

(45,03) int(3),masc1;	 /* ent. de y	 */

(04,04) "Coordenadas do Final : X = [ 	 ]" ;

310	 (33,04) int(3),masc 1; 	 /* ent. de x	 */

(38,04) "; Y = [	 /* Label puro	 */
(45,04) int(3),masc_1; 	 /* ent. de y	 */

formulario Formul5;
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315	 local	 = JFF6;

cor	 = "c4";

posicao = 15,5; /* x e y sao inf. comp parametros */

comandos

(07,05) "<F10>-Confirma",F10 : "confirma";

:320	 (30,05) "<ESC>-Cancela", ESC : "cancela";

entrada

(04,01) "Informe as coordenadas do PONTO :";

(04,03) "X = [ 	 ]";

(09,03) int(3),masc 1;	 /* ent. de x	 */

325	 (14,03) "; Y = [	 ].;	 /* Label puro	 */
(21,03) int(3),masc_1;	 /* ent. de y	 */

330

335

formulario Formul6;

local	 = JFF6;

cor	 = "c1";

posicao = 15,5;

comandos

(07,07)

(30,07)

entrada

/* x e y sao inf. como parametros */

"<F10>-Confirma",F10 : "confirma";

"<ESC>-Cancela", ESC : "cancela";

"Informe as caracteristicas do TEXTO :";

"Coordenadas do Inicio : X = [	 ]";

int(3),masc 1;	 /* ent. de x	 */

/* Label puro	 */

/* ent. de y	 */
"; Y = [	 ]"
int(3),masc_1;

"Data Atual [	 ]";
data,"260391";	 /* data */

"Qual o texto (maximo 15 caracteres) 	 :";
"[";	 /* car. de inicio */
tir;	 /* car. de final	 */

char(15), masc_4, "texto qualquer";

/* texto a escrever */

(04,01)

(04,03)

(33,03)

(38,03)

340
	

(45,03)

(28,02)

(40,02)

(04,04)

(04,05)

345
	

(21,05)

(05,05)

SAIDA

350	 [JWork] Circ(float x, float y, float r)

-> Circulo(x,y,r)

Line(x-r,y,x+r,y)

Line(x,y-r,x,y+r);

355	 [JWork,JWorkl] Reta(int xl, int yl, int x2, int y2)

-> Line(xl,y1,x2,y2)

Circulo(xl,y1,2)

Circulo(x2,y2,2);

3 6 0	 [Rork] Ponto(int xl, int yl)

-> Point(xl,y1);

[JWork,Borkl] Esc_Texto(int xl, int yl, char *ddata, char *cadeia)

-> Escreva(xl,yl,ddata,cadeia);

365
7****************************************************************************/

/*
	

*7

/* Nesta seccao sao definidas as relacoes existentes entre os estilos de */
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/* interacao (de entrada) e as producoes que definem a estrutura do dia- 	 */

370	 /* logo.	 */

/*	 */

/* A identificacao do tipo de regra que cada relacao define e' determina- 	 */
/* da pelo tipo de elemento relacionado com cada rotulo de producao. Se e' */
/* um elemento definido na sub-seccao de ENTRADA da seccao de GERACAO, en- */

375	 /* tao e' uma REGRA DE ENTRADA e deve ser executada antes que seu corpo 	 */
/* seja reconhecido (derivado) e da avaliacao de qualquer expressao atre- 	 */
/* lada 'a producao em questao. 	 */

/* Caso o relacionamento seja com um elemento de SAIDA da seccao de GERA-	 */
/* CAO, entao sera uma REGRA DE SAIDA, e devera ser executada quando todo 	 */

380	 /* o corpo da producao tiver sido reduzido (reconhecido) e todas as ex- 	 */
/* pressoes tiverem sido executadas.	 *7

/*	 *7

/* Os parametros associados aos estilos/sequencias sao variaveis ativas	 */
/* (visiveis) no escopo da producao (veja uma producao como uma funcao de 	 */

385	 /* C ou PASCAL).	 *7

/*
7****************************************************************************7

REGRAS

390

inic	 -> Menul(habilita, cor);

arq	 -> Menu2( cor);

3 9 5	 abre	 -> Formull( "Arquivo a ABRIR", 5,5);

alt	 -> Formull("Arquivo a ALTERAR",30,9);

del	 -> Formull("Arquivo a DELETAR",55,13);

rconf -> Formul2;

400	 des	 -> Menu3 ( hab) ;

cl	 -> Formul3(15,5);

c2	 -> Circ(xc,y c,raio);

rl	 -> Formul4(15,5);

405	 r2	 -> Reta(xl,y1,x2,y2);

pl	 -> Formul5;

p2	 -> Ponto(x,y);

tl	 -> Formul6;

t2	 -> Esc Texto(x,y,ddata,cadeia);

410

/****************************************************************************/

/*	 */

/* Nesta seccao e' definida a estrutura do dialogo que estara a dispo- 	 */
/* sicao do usuario desta aplicacao.	 */

415	 /*	 *7

/* Esta aplicacao permite a criacao de retas e circulos na janela de	 */

/* trabalho (JWork).	 */

/*	 */

/* De tao simples, torna-se ate' meio idiota, mas o que se busca e' 	 */

420	 /* mostrar e explorar as caracteristicas disponiveis em GRAEDIUS. 	 */
/*	 */
/****************************************************************************/
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425
/************************************/

/*	 */

/* Neste ponto devem ser declarados */
/* todos os procedimentos de ini- 	 */

430	 /* cializacao da IU.	 */

/*	 */

/* Inicializa a variavel HABILITA	 */
/* que indica se e' acessivel a	 */
/* opcao de desenho.	 */

435	 /*	 */

/************************************/

GLOBAL : {finclude <stdio.h>

!include <string.h>

440	 !include <stdlib.h>

int habilita = FALSE;

char	 cor[]	 = "c1"; }

445	 /************************************/

/*	 */

/* Aqui comeca a gramatica que de-	 */
/* fine a estrutura do dialog() dis- */
/* ponivel na aplicacao.	 */

450	 /*	 */

/************************************/

[inic] INICIO -> ARQUIVOS(&habilita) INICIO

DESENHAR(habilita) INICIO

455	 "tenninar" ;

ARQUIVOS (int *des) -> "arquivos"

ARQ AUX(des) ;

460	 [arq] ARLAUX(int *des)	 -> "abrir"

ABRE ARQUIVO(des)

ARQ Tux (des)
"alterar"

ALT ARQUIVO(des)

465	 ARCAUX(des)

I	 "saTvar"
{ Salva Arquivo(); }

ARQ AUX(des)

I	 " f eaar"
470	 { Fecha_Arquivo();

=*des  FALSE; }

ARQ AUX(des)

I	 "deretar"
DEL ARQUIVO(des)

475	 ARQAUX ( des )

I	 "cancela" ;

217
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[abre] ABRE ARQUIVO(int *des)

LOCAL	 {char nome[30];}

480	 -> CADEIA

{strcpy(nome,buffer);}

ABRE AUX(des,nome)

"cancela" ;

485	 ABRE AUX(int *des, char *nome)

-> "confirma"

{if (Abre Arquivo(nome))

*des = TRUE; }

"cancela";

490

[alt] ALT ARQUIVO(int *des)

LOCAL {char nome[30];}

-> CADEIA

{strcpy(nome,buffer);}

495	 ALT AUX(des,nome)

"cancela" ;

ALT AUX(int *des, char *nome)

-> "confirma"

500	 {if (Alt Arquivo(nome))

*des = TRUE; 1

"cancela" ;

[del] DEL ARQUIVO(int *des)

505	 LOCAL	 : { int confirma;

char nome[30]; }

-> CADEIA

{strcpy(nome,buffer);}

DEL AUX(des,nome)

510

	

	 I	 "cancela" ;

DEL AUX(int *des, char *nome)

LOCAL {int confirma;}

ACOES IN : confirma = FALSE; }

515	 -> "confirm"

RE CONFIRMA(&confirma),
{if (confirma)

if (Del Arquivo(nome))

*des = FALSE; }

520

	

	 I	 "cancela" ;

[rconf] RE CONFIRMA(int *conf) -> "confirma"

IDENT

{ if (!strcrrp(buffer,"S"))

525	 *conf = TRUE;

else

*conf = FALSE; 1

"cancela"

IDENT

530	 *conf = FALSE; 1 ;
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DESENHAR (int hab) -> "desenhar" DES AUX(hab) ;

[des] DES AUX(int hab)

535	 LOCAL	 : { int x,y; char *aux; }

-> "circulo"

DES CIRCUID

DES—AUX (hab)

"reta"

540	 x = 13;

y = 4;

if ((aux = (char *) calloc(1,80)) = NULL)

BEGIN

error message("FATAL : problemas na alocacao de memoria \"DES AUX\".");

545
	

exit(44);

END

aux[O] = 0;

sprintf(aux,"Vai mostrar o formulario em x=%d,y=%d.",

x/Y);
550
	

message(aux);

free(aux); }

DES BETA

DES AUX(hab)

"ponto"

555
	

DES PONTO

DES AUX(hab)

"texto"

DES TEXTO

DES —AUX(hab)

560
	

"cancela" ;

[cl] DES CIRCULO -> CONF CIRC AUX

CANC_ DESENHO;

565	 CANC DESENHO

ACC1ES OUT :	 printf("%c",7); }

->	 "cancela" ;

[c2] CONE CIRC AUX

570	 LOCAL	 : { int x c,y c,sinal; float raio; 1

ACOES IN	 : { x c = Y c = 15; raio = 5.0; 1

-> "calfirui"

SINAL(&sinal)

NUMERO

575	 { x c = atoi(buffer);

xC *. sinal; 1

SINAL(&sinal)

NUMERO

{ yc = atoi(buffer);

580	 yc *= sinal; }

SINAL(&sinal)

CONE CIRC 1(&raio)
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5E35	 SINAL (int *sinal) -> MENOS { *sinal = -1; }

MAIS	 { *sinal = 1; } ;

CONF CIRC 1(float *raio, int sinal)

-> REAL

590	 { *raio = atof(buffer);

*raio *. sinal; }

NUMERO

{ *raio = atoi(buffer) * 1.0;

*raio	 sinal; } ;

595

[rl] DES RETA -> CONE RETA AUX

—	 CANC:DESEFIRO ;

[r2] CONE RETA AUX

600	 LOCAL	 : { int xl,yl,x2,y2,sinal; }

ACOES IN	 :	 { xl = yl = 0; x2 = y2 = 25; }

-> "confirma"

SINAL(&sinal)

NUMERO

605	 { xl = atoi(buffer);

xl *= sinal; }

SINAL( &sinal )

NUMERO

{ yl = atoi(buffer);

610	 yl *= sinal; }

SINAL(&sinal)

NUNERO

{ x2 = atoi(buffer);

x2 *= sinal; }

615	 SINAL(&sinal)

NUNERO

{ y2 = atoi(buffer);

y2 *= sinal; }

620	 [pl] DES PONTO -> CONF PTO AUX

— 	 CANCDESNE0 ;

[p2] CONE PTO AUX

LOCAL	 : { int x,y,sinal; }

625	 ACOES IN	 : { x = y = 15; }

-> "confirma"

SINAL(&sinal)

NUMERO

{ x = atoi(buffer);

630	 x *= sinal; }

SINAL( &sinal )

NUMERO

{ y = atoi(buffer);

y *= sinal; }

635

[tl] DES TEXTO -> CONE TXT AUX

CANCDESENE0 ;
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[t2] CONE TXT AUX

640	 LOCAL— : { int x,y, sinal;

char cade ia [40] = "Text° a imprimir",

ddata[8] ; }

ACOES _IN : { x = 3; y = 1; }

-> "confirm"

645	 SINAL( &sinal )

NUNERO

{ x = atoi(buffer) ;

x *= sinal; }

SINAL( &sinal )

650	 NUMERO

{ y = atoi(buffer);

y *. sinal; }

CADEIA

{ strcpy ( ddata,buf fer) ; }

655	 CADEIA

{ strcpy (cadeia, buf fer ) ; }

FIN DEF
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