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Resumo 
Editores diagramáticos possuem aplicabilidade em diferentes áreas da 

computação, dentre elas ferramentas CASE, editores gráficos, CAD para circuitos 
eletrônicos, etc. Uma subclasse desse tipo de editores adiciona a funcionalidade de 
execução aos diagramas manipulados, permitindo ao usuário executar um diagrama 
através de técnicas de animação. Esta característica, por sua vez, acarreta na inserção de 
novos problemas para o projetista de software, sendo o principal deles o reuso 
independente das funcionalidades de edição e de execução de editores construídos. Com 
vistas a minimizar este problema este trabalho apresenta uma arquitetura que combina 
uma estrutura de componentes interconectáveis descrita por meio de BML com um 
mecanismo de interpretação de scripts como uma alternativa para construção de editores 
de diagramas com funcionalidade de execução. 

 

 

Palavras-Chave: Editores Diagramáticos, Ferramentas CASE, Funcionalidade de 
Execução, BML. 
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TITLE: “AN ARCHITETURE PROPOSAL FOR DIAGRAMATIC EDITORS WITH EXECUTION 

FACILITIES” 
 

Abstract 
Diagrammatic editors can be applied to several different areas in the computer 

field. CASE tools, graphic editors, CAD for electronic circuits, are some examples of 
their applicability. A sub field of these editors adds execution facilities to the 
manipulated diagrams, allowing the user to execute a diagram through animation 
techniques. This feature creates new problems to the software developer, the main 
challenge then, consists in to provide reuse of the execution and edition structures in an 
independent way. In order to minimize the problem this work presents an architecture 
that combines a structure of connectable components described through a BML script 
together with a script interpretation engine, as an alternative to construct diagrammatic 
editors with execution facilities. 

 

 

Keywords: Diagrammatic Editors, CASE Tools, Execution Facilities, BML. 
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1 Introdução 
Ferramentas CASE empregam notações diagramáticas para representação de 

modelos de software em várias fases do desenvolvimento de sistemas. Ambientes 
gráficos de programação possibilitam ao usuário a criação de programas através da 
interconexão de elementos gráficos e, para tanto, fazem uso de notações e editores 
diagramáticos. Editores de diagramas são utilizados em inúmeros contextos diferentes 
que vão da criação de partituras musicais a ferramentas de CAD para circuitos 
eletrônicos. Estes são alguns exemplos que vem a comprovar a importância dos editores 
diagramáticos, tanto para o processo de desenvolvimento de software quanto para 
diversas outras áreas da computação. 

Em função disso, o estudo de técnicas para elaboração destes editores tem sido 
alvo constante de trabalhos pela comunidade científica. Um dos caminhos tomados 
neste sentido diz respeito ao estudo de ferramentas capazes de construir editores a partir 
da especificação formal de uma linguagem diagramática. Um exemplo do uso desta 
técnica pode ser encontrado em [REK94] que faz uso de uma especificação baseada em 
Gramática de Grafos como entrada para um gerador de editores de diagramas. [FAV89] 
e [MIN95] apresentam uma abordagem semelhante fazendo uso de Gramáticas de 
Atributo e Gramáticas de Hipergrafo livres de contexto, respectivamente. 

Outra técnica utilizada para a construção de editores de diagramas consiste no 
desenvolvimento de frameworks para editores genéricos, que podem ser especializados 
para edição de uma linguagem diagramática em particular. Desta forma a construção de 
editores de diagramas é simplificada através da utilização destes frameworks, que 
facilitam na sua instanciação. Ao partir de uma estrutura de classes previamente 
definida o projetista de um novo editor fica livre para se concentrar nos aspectos 
específicos que sua ferramenta deve contemplar. O Unidraw [VLI90] e Hotdraw 
[JON92] são exemplos de frameworks para editores genéricos que podem ser facilmente 
especializados para contextos específicos, dentre eles a construção de editores de 
diagramas para as mais diversas linguagens diagramáticas. 

Editores de diagramas que podem ser executados 
Alguns editores de diagramas adicionam funcionalidade de execução aos 

diagramas aos quais manipulam. Neste caso particular, a notação diagramática descreve 
uma abstração esquemática de uma realidade que pode ser executada através de técnicas 
como, por exemplo, animação. Exemplos deste tipo de editores são encontrados em 
simuladores de circuitos eletrônicos, simuladores de dispositivos hidráulicos ou 
pneumáticos.  

Em um simulador de plantas elétricas, por exemplo, o usuário pode criar 
diagramas utilizando elementos tais como lâmpadas, geradores de energia, 
temporizadores, chaves de acionamento, e interligá-los por meio de conexões que 
representam abstrações de fios elétricos. Este tipo de ambiente geralmente proporciona 
ao usuário facilidades para interagir com a execução dos diagramas. Por meio do uso do 
mouse o usuário pode clicar sobre determinados elementos do digrama provocando a 
alteração de seus estados e uma possível reavaliação da execução do diagrama. No 
exemplo do editor de circuitos elétricos, citado anteriormente, o usuário poderia abrir e 
fechar chaves de acionamento fazendo com que a tensão passasse através do circuito até 
elementos do tipo lâmpadas, que ao serem acionados poderiam alterar a sua 
representação visual, simulando ações como acender ou apagar. 
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Outra situação na qual a execução de diagramas pode ser aplicada é na execução 
de diagramas de UML [RUM98], tais como diagramas de seqüência, diagramas de 
estado ou diagramas de atividade. Desta maneira, a funcionalidade de execução pode ser 
aplicada ao contexto direto das ferramentas CASE. Além disso, a execução de um 
diagrama não necessariamente precisa estar vinculada a animação do mesmo. Podem ser 
relacionadas à execução de um diagrama tarefas como a verificação sintática ou 
semântica do mesmo, geração de código ou de scripts de teste. 

Entretanto, a inserção da funcionalidade de execução em editores de diagramas 
acarreta alguns problemas para o projetista de sistemas, problemas que não são 
encontrados em ambientes exclusivamente de edição. Dentre eles, pode-se citar, 
principalmente, a dificuldade para garantir o reuso de forma independente entre os 
módulos de edição e de execução dos ambientes construídos. Tanto na abordagem de 
construção de frameworks para editores de diagramas, quanto na de geração de editores 
através da especificação formal de uma linguagem diagramática, o acoplamento entre 
módulos de edição e execução de diagramas é considerável, dificultando o reuso 
independente de ambas as partes. 

Ferramentas para construção de Editores 
Uma série de trabalhos propõe o desenvolvimento de ferramentas para 

construção de editores a partir de uma especificação formal da linguagem diagramática 
que estes serão capazes de manipular. [FAV89] e [MAC97] são exemplos de trabalhos 
desenvolvidos pelo PPGC/UFRGS que utilizam os formalismos de Gramáticas de 
Atributos e Gramáticas de Grafos, respectivamente, para especificação das notações 
diagramáticas que serão usadas como entrada para geradores de editores de diagramas. 
Outros trabalhos, como [POM99] e [CAY2001], abordam a construção de ferramentas 
CASE para trabalho cooperativo que fazem uso da Internet como meio de troca de 
informações. Todavia o escopo destes trabalhos não abrange aspectos relativos a 
execução de diagramas. Em [MIN 95] é apresentado o DiaGen, uma ferramenta que faz 
uso de Gramáticas de Hipergrafo Livres de Contexto para construção de editores de 
diagramas com funcionalidade de execução. Entretanto a ferramenta possui algumas 
limitações, tais como: 

• A gramática que descreve a estrutura dos diagramas é a mesma que descreve 
sua semântica de execução, criando uma forte dependência entre as duas. 

• Em alguns casos se faz necessária a extensão via código (especialização do 
framework Diagen), como por exemplo para a criação de editores com 
funcionalidade mais complexa. 

• Poucos recursos relacionados à execução de diagramas são disponibilizados. 
Exemplos são a inexistência de execução passo a passo e facilidades para 
interação com o usuário.  

Com objetivo de buscar alternativas a estes problemas, este trabalho apresenta 
uma arquitetura para construção de editores de diagramas com funcionalidade de 
execução. 

Especificação de entrada 
A principal diferença da especificação de entrada de um gerador deste tipo, 

reside na necessidade desta conter informações para a execução dos diagramas. Os 
elementos descritos por meio da gramática devem conter, associada a sua representação 
visual e aos dados referentes a sua edição, informações sobre a sua lógica de execução e 
de como esta lógica altera a sua representação visual. Desta forma, uma ferramenta de 
geração de editores é capaz de associar um comportamento aos elementos que serão 
manipulados nos editores construídos. O desafio aqui consiste em manter a 



 15

especificação referente à lógica de execução o mais independente possível da 
especificação que descreve a notação diagramática propriamente dita. Visa-se, desta 
forma, obter-se o reuso da lógica de execução de diagramas, afim de que esta possa ser 
reaproveitada em casos onde se deseja alterar apenas a representação visual ou notação 
diagramática utilizada em um determinado editor. 
Arquitetura Proposta 

A aplicação de técnicas, tais como a construção de editores de diagramas a partir 
da especificação formal de uma linguagem visual ou a utilização de framewoks para o 
mesmo fim, não constituem uma solução satisfatória para criação de editores com 
funcionalidade de execução. Visando minimizar os problemas apresentados 
anteriormente, este trabalho apresenta uma arquitetura para construção de editores 
diagramáticos com funcionalidade de execução. Esta arquitetura combina uma estrutura 
de componentes interconectáveis descrita por meio de BML, com um mecanismo de 
interpretação de scripts responsável pela execução das lógicas de funcionamento dos 
elementos. 

1.1   Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: os primeiros capítulos abordam 
técnicas para construção de editores diagramáticos, sendo que no capítulo 2 são 
descritos alguns formalismos gramaticais utilizados na definição de notações 
diagramáticas, o capítulo 3 trata de editores baseados em constraints, o capítulo 4 
apresenta alguns exemplos de frameworks para construção de editores de diagramas e o 
capítulo 5 aborda alguns problemas referentes à integração de dados entre editores de 
diagramas. Em seguida os capítulos 6 e 7 fazem uma breve exposição sobre duas 
tecnologias sobre as quais a arquitetura proposta esta estruturada, são elas: JavaBeans e 
BML. Finalmente o capítulo 8 apresenta a arquitetura proposta. 
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2  Formalismos Gramaticais 
De acordo com Arefi [ARE90], qualquer técnica diagramática utilizada em 

alguma fase de desenvolvimento de software pode ser considerada uma linguagem 
visual. Partindo deste pressuposto, a utilização de um formalismo gramatical para 
suporte na construção de editores diagramáticos pode ser considerada essencial. Os 
formalismos gramaticais são um ferramental poderoso para especificação da sintaxe de 
notações diagramáticas. Antes, porém, que se inicie a descrição dos formalismos e suas 
implementações em editores diagramáticos, é preciso que se faça uma breve introdução 
sobre as linguagens visuais e suas classificações. 

As linguagens visuais possuem duas ou mais dimensões e são sintaticamente 
compostas por elementos em um espaço não linear [MYE90]. A linguagem de definição 
de diagramas do tipo entidade-relacionamento é um exemplo de linguagem visual. Com 
relação a sua estrutura interna as linguagens visuais são classificadas por [ARE90] em 
três categorias: árvore (decomposição funcional), grafo (diagramas de Nassi-
Shneiderman) e grafo não estruturado (redes de Petri, diagramas de fluxo de dados). A 
escolha de um formalismo gramatical para representar uma determinada linguagem 
visual está fortemente ligada a estrutura da linguagem que se deseja implementar. Mais 
adiante veremos que alguns formalismos por serem mais simples possuem algumas 
limitações quanto ao tipo de linguagem diagramática que podem representar. Outros, 
por outro lado, possuem uma maior capacidade de representação mas sua complexidade 
cresce na mesma proporção. 

Um dos ramos de utilização dos formalismos gramaticais é a criação de editores 
diagramáticos genéricos e de ferramentas de construção de editores, onde uma 
gramática é utilizada para especificar formalmente a estrutura dos diagramas que serão 
editados. A literatura cita inúmeros formalismos que podem ser utilizados para 
especificar sintaxe e semântica de linguagens visuais, ou mesmo para descrever a 
maneira com a qual o usuário pode interagir com o sistema. Neste trabalho serão 
apresentados três destes formalismos: gramáticas de atributos, gramáticas de grafos e 
gramáticas de hipergrafo livres de contexto. A escolha por estes formalismos deve-se ao 
fato deles estarem mais ligados ao contexto dos editores diagramáticos, com diversos 
trabalhos publicados neste sentido, e não apenas relacionados ao escopo maior das 
linguagens visuais. 

2.1  Gramáticas de Atributos 

Uma Gramática de Atributos é uma gramática livre de contexto estendida pela 
associação de atributos aos símbolos da gramática [REP83], com o objetivo de 
aumentar o seu poder descritivo. Um conjunto de equações semânticas é associado a 
cada produção da gramática, cada equação define um atributo como valor de uma 
função semântica aplicada a outros atributos da produção. Este formalismo foi descrito 
por Knuth para associar semântica a linguagens livre de contexto [KNU68] [KNU71]. A 
linguagem LDE, definida em [ESP89] é um exemplo de linguagem de especificação 
baseada em gramáticas de atributos. A figura 2.1 apresenta uma minilinguagem de 
expressões definida em LDE e retirada de [ESP93]. 
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FI guagen de expressões. 
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S → EXP 
  {E.env:=emptyList} 
 
EXP → EXP + EXP 
  { EXP1.val:=  EXP2.val + EXP3.val; 
    EXP2.env:= EXP1.env; 
    EXP3.env:= EXP1.env; } 
 
EXP → EXP - EXP 
  { EXP1.val:=  EXP2.val - EXP3.val; 
    EXP2.env:= EXP1.env; 
    EXP3.env:= EXP1.env; } 
 
EXP → EXP * EXP 
  { EXP1.val:=  EXP2.val * EXP3.val; 
    EXP2.env:= EXP1.env; 
    EXP3.env:= EXP1.env; } 
 
EXP → EXP ** EXP 
  { EXP1.val:=  EXP2.val ** EXP3.val; 
    EXP2.env:= EXP1.env; 
    EXP3.env:= EXP1.env; } 
 
EXP → let !ID = EXP in EXP ni 
  { EXP1.val:=  EXP3.val; 
    EXP2.env:= EXP1.env; 
    EXP3.env:= EXP1.env ∪  {!ID.name, EXP2.val } } 
 
EXP → !ID 
  { EXP.val:= LookUp(!ID.name, EXP.env } 
 

GURA 2.1 – Gramática de atributos de uma minilin
 objetivo de se descrever uma linguagem diagramática através de uma GA é a 
dade de geração de editores a partir da especificação da notação diagramática. 

rabalhos que utilizam GA 

m [FAV89] é apresentado um editor orientado por estrutura para linguagens 
áticas, o trabalho utiliza uma metalinguagem de especificação LDE, descrita em 
. O GED consiste em dois sistemas principais, o gerador de tabelas e o editor 
 em tabelas. O gerador lê a descrição de uma linguagem alvo em GA e gera as 
para o editor. O editor interpreta as tabelas geradas para os diversos editores 
os. O mecanismo de GA é responsável tanto pela execução da análise 
a dos diagramas, quanto pela avaliação de atributos que são utilizados em sua 
ão. Em diagramas do tipo DFD, por exemplo, uma verificação semântica 

a por meio da GA pode, durante a edição, impedir a inclusão de um nome 
o no diagrama. A formatação é obtida através de um conjunto de regras da GA, 
inem os valores de coordenadas para os símbolos terminais. O esquema 
l do GED é apresentado na figura 2.2. 
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FIGURA 2.2 – Esquema do GED. 

[FAV89] afirma ainda que a classificação das linguagens diagramáticas tem 
várias implicações para a construção do GED. As linguagens diagramáticas baseadas 
em estrutura de árvore, tais como diagramas de Nassi-Shneiderman, podem ser descritas 
em LDE, e, portanto por meio de GAs, sem que nenhuma alteração ou extensão seja 
necessária ao formalismo. Por outro lado, linguagens com estrutura de grafo como, por 
exemplo, redes de petri exigem que a LDE seja estendida ao nível da sintaxe para 
suportar o compartilhamento de nodos. O trabalho compara também a extensão proposta 
a LDE com a utilização do formalismo de gramáticas de grafos. Segundo ele, o 
formalismo de gramática de grafos é mais geral que GA estendida para suportar nodos 
compartilhados, no entanto este grau de generalidade é de maior complexidade, tanto ao 
nível da especificação das notações, quanto ao nível da implementação do formalismo. 

Ainda que não diretamente ligado a editores diagramáticos, mas como um 
trabalho relacionado [ESP93] apresenta uma implementação de um gerador de editores 
dirigidos por sintaxe a partir do uso de uma linguagem de especificação formal. A 
linguagem no caso é a mesma LDE utilizada em [FAV89], portanto baseada em 
gramáticas de atributos. A estrutura proposta é semelhante a de [FAV89], com a 
diferença que seu foco está nos EDSs, e não em editores diagramáticos. O trabalho 
utiliza a LDE para descrição da sintaxe, da semântica estática e da formatação das 
linguagens para os EDSs, o que vem a comprovar a flexibilidade que pode ser obtida 
através do uso de gramáticas de atributos como suporte formal a ferramentas de 
desenvolvimento de software. 

 

2.2  Gramáticas de Grafo 

O formalismo gramáticas de grafos surgiu na década de 70 como uma alternativa 
para as teorias formais de linguagens. Áreas como linguagens de programação n-
dimensionais, bancos de dados e compiladores incrementais necessitavam de uma teoria 
que pudesse representar objetos multidimensionais, com o intuito de suprir estas 
necessidades surgiu a teoria das gramáticas de grafo[GOO79]. Gramáticas de grafo são 
uma técnica natural para descrever situações complexas de maneira intuitiva, em função 
disso vem sendo utilizadas como base formal para inúmeros projetos de especificação 
de software, tais como [NAG86] e [GOT86]. Segundo [ROZ97] a notação deste tipo de 
gramática generaliza as gramáticas de Chomski de strings para grafos. Uma gramática 
de grafo é composta por um grafo de tipo, que representa os tipos dos vértices do 
sistema, um grafo de partida, que representa estado inicial do sistema, e finalmente um 
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conjunto de regras do tipo L → R, onde L e R são grafos que descrevem os possíveis 
estados que podem ocorrer no sistema. A figura 2.3 apresenta um exemplo de regra de 
uma gramática de grafo para os movimentos do jogo PacMan e foi retirada de [RIB97], 
um estudo sobre a utilização de gramáticas de grafo com método de especificação 
formal de sistemas. 

FIGURA 2.3 – Gramática de grafo para os movimentos do jogo PacMan. 

 O principal emprego de gramáticas de grafo em ferramentas de 
desenvolvimento de software, mais especificamente em editores diagramáticos, diz 
respeito a sua utilização como base formal para armazenamento e representação de 
estruturas internas. Uma vez que as linguagens visuais possuem representação interna 
em forma de grafo, uma gramática de grafo pode ser utilizada para definir o conjunto de 
operações válidas sobre o grafo de representação interna. Desta maneira é possível se 
determinar a sintaxe e a semântica de uma linguagem visual por meio de uma gramática 
de grafo. Em [REK94] são apresentadas algumas vantagens da utilização de gramáticas 
de grafo para definição de sintaxe em editores diagramáticos: 

• A definição dos elementos gráficos e de seus relacionamentos é feita através de 
um formalismo que permite a criação de sub-classes de elementos, o que gera 
uma especificação pequena e expressiva. 

• A definição das estruturas de entrada/saída do grafo é feita no mesmo 
formalismo, o que reduz o número de formalismos que devem ser aprendidos e 
manipulados. 

• O fato das regras de uma gramática de grafo poderem ser definidas de maneira 
gráfica pode facilitar em situações nas quais existem regras complexas a serem 
tratadas. 

• As regras de transformação são muito poderosas em termos das estruturas que 
são capazes de combinar e das transformações que podem realizar. 

2.2.1 Trabalhos que utilizam GG 

Um exemplo de utilização de gramáticas de grafo em editores diagramáticos 
pode ser encontrado em [REK94], onde os autores descrevem a utilização de gramáticas 
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de grafo para armazenamento dos elementos criados pelo usuário em um editor 
diagramas. A figura 2.4 ilustra o processo de transformação da interface de edição para 
o grafo de representação. 

 
FIGURA 2.4 – Transformação da interface de edição para o grafo de representação. 

A informação percebida pelo usuário é denominada representação externa 
enquanto que os dados armazenados no grafo e manipulados pelo sistema são 
denominados representação interna. Os comandos de edição executados pelo usuário 
modificam o grafo de representação interna da maneira apropriada. O diagrama exibido 
na tela é sempre gerado a partir do grafo de representação. É importante ressaltar que o 
exemplo da figura 2.3 refere-se a editores dirigidos por sintaxe, onde o grafo de 
representação sempre reflete uma situação que está de acordo com a sintaxe da 
linguagem. [REK94] propõem ainda uma arquitetura utilizando um terceiro elemento, 
com vistas a permitir a construção de editores livres de sintaxe. Neste caso, é utilizado 
um outro grafo que armazena as relações espaciais entre os elementos da gramática em 
questão, este grafo é então validado e serve como entrada para o grafo de representação 
interna. A figura 2.5 apresenta a arquitetura para edição livre de sintaxe de [REK94]. 

 
FIGURA 2.5 – Arquitetura para edição livre de sintaxe. 

Outro trabalho que faz uso de gramáticas de grafos é encontrado em [MAC97], e 
apresenta uma ferramenta para geração de editores de linguagens diagramáticas baseada 
em gramáticas de grafos. O trabalho faz uso de gramáticas de grafos como base formal 
para definição da sintaxe da linguagem diagramática que o editor gerado deverá 
suportar. Os editores construídos a partir do GEGG são orientados por sintaxe e a 
gramática de grafos utilizada é sensível ao contexto, conservativa e E-livre, o que 
significa que cada produção insere, pelo menos, um símbolo no diagrama. Cada léxico 
da linguagem é representado por um nodo no grafo de representação e as arestas do 
grafo representam os relacionamentos entre estes léxicos. Desta maneira, a 
especificação de uma nova linguagem diagramática é obtida através do grupo de 
produções de uma gramática de grafos, onde cada produção está associada a uma 
operação no editor gerado. Diferente de outros trabalhos que utilizam gramáticas de 
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grafos tanto para a definição dos aspectos estruturais quanto para os aspectos léxicos, 
[MAC97] faz uso das gramáticas de grafos apenas para a parte estrutural, utilizando 
outro modelo para a definição dos aspectos léxicos. 

[MAC97] ainda introduz uma notação própria para descrição das gramáticas de 
grafo empregadas no trabalho. Esta notação tem o objetivo de simplificar as notações 
existentes, adaptando-as ao contexto de linguagens visuais e notações diagramáticas. De 
um modo geral, sua proposta parte da notação em X, onde são reservados quatro 
quadrantes para definição de uma produção da gramática, sendo eles, os lados esquerdo 
e direito da produção, uma transformação de inserção(embedding) e um contexto 
obrigatório, para uma notação em Y invertido. A figura 2.6 apresenta a notação em X. 

Lado Direito

Contexto 
Obrigatório

Contexto
Opcional

Lado Esquerdo

FIGURA 2.6 – Notação em X. 

Segundo [MAC97] as transformações de inserção existentes nos editores 
diagramáticos não são consideradas complexas, sendo em sua grande maioria 
transformações identidade. Transformações identidade são aquelas onde existe uma 
correspondência entre um ou mais elementos do lado esquerdo da produção com um ou 
mais elementos do lado direito da produção, sendo que as relações existentes entre os 
elementos do lado esquerdo são mapeadas automaticamente para os elementos 
correspondentes no lado direito. Na notação Y invertida todas as transformações são do 
tipo identidade, ocasionando a retirada do quadrante que representava transformações 
de inserção na notação original, em X. A figura 2.7 apresenta a notação proposta em Y 
invertido. 

Lado Direito

Contexto

Lado Esquerdo

FIGURA 2.7 – Notação em Y invertido. 

Em comparação com outros formalismos gramaticais, [NAG86] apresenta 
algumas razões para a utilização de grafo ao invés de árvores com modelos de atributos 
para representação de estruturas internas de ferramentas de engenharia de software: 

• Grafos apresentam um modelo uniforme que pode ser utilizado em todas as 
áreas de problemas. 
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• No modelo de grafos não existem distinções entre estruturas sintáticas que 
devem ser expressas através de árvores (estruturas livres de contexto) e aquelas 
que devem ser expressas fora da árvore (estruturas sensíveis ao contexto). 

• Outras informações não estruturáveis em árvore podem ser incluídas no grafo. 

[MAC97] salienta que um grafo é capaz de acomodar tanto estruturas livres de 
contexto como aquelas sensíveis ao contexto. Quando se faz uso de gramáticas com 
estrutura em árvore é necessário colocar parte da sintaxe em outro modelo, denominado 
modelo de atributos, como no caso das GAs. 

2.3  Gramáticas de Hipergrafo Livres de Contexto 

De acordo com [BER89] um hipergrafo é uma generalização de um grafo onde 
as arestas, chamadas aqui de hiperarestas, podem ligar mais de dois nodos. As 
hiperarestas possuem um tipo, conhecido como o nome da aresta, e um número de 
pontos de conexão, que determinam o número de nodos que a mesma se conectam, 
chamados de nodos visitados. As figuras 2.8 e 2.9 mostram um diagrama de Nassi-
Shneiderman e sua respectiva representação em uma gramática de hipergrafo. Os nodos 
são mostrados como círculos pretos, as linhas “text”,”cond”, “y” e “n” representam as 
hiperarestas terminais. 

 
FIGURA 2.8 – Diagrama de Nassi-Shneiderman. 
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FIGURA 2.9 – Hipergrafo correspondente ao diagrama da FIGURA 2.8. 

As produções em uma gramática de hipergrafo livre de contexto tem o seguinte 
formato: o lado esquerdo possui uma única aresta e um conjunto de nodos interligados 
pela hiperaresta, o lado direito pode ser qualquer hipergrafo formado por hiperarestas 
terminais e não terminais. A definição de uma produção consiste em localizar no 
hipergrafo um subgrafo correspondente ao lado esquerdo da produção, remover este 
subgrafo e substituí-lo pelo lado direito da produção. O hipergrafo resultante é chamado 
de derivado do primeiro. Afim de determinar quais nodos do lado direito substituem 
nodos do lado esquerdo da produção, nodos correspondentes do lado direito e do lado 
esquerdo são rotulados com o mesmo nome. A figura 2.10 apresenta um exemplo de 
gramática de hipergrafo para diagramas de Nassi-Shneiderman, retirada de [MIN95]. 
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FIGURA 2.10 – Gramática de hipergrafo para diagramas de Nassi-Shneiderman. 

2.3.1 Trabalhos que utilizam Gramáticas de Hipergrafo 

[MIN95] apresenta um gerador de editores de diagramas baseado no formalismo 
gramática de hipergrafo livre de contexto, DiaGen. Os autores afirmam que diagramas 
normalmente possuem um sentido semântico para a aplicação a qual se propõem, desta 
forma as transformações operadas em um diagrama devem sempre levar de um estado 
consistente para outro. Um editor de desenhos de propósito geral não é capaz de 
fornecer ao usuário o suporte necessário a criação de diagramas corretos. Com relação à 
opção pelo formalismo gramática de hipergrafo livre de contexto, os autores afirmam 
que é uma técnica intuitiva e vantajosa para representação de diagramas, pela sua 
capacidade de expressar os relacionamentos multidimensionais entre os elementos dos 
diagramas. 

No gerador proposto por [MIN95] as gramáticas de hipergrafo são usadas para 
descrever a estrutura sintática dos diagramas, entretanto os requisitos de layout 
necessitam de outro formalismo para especificação. Um sistema de constraints é então 
utilizado para garantir a conformidade do layout dos diagramas gerados pelo DiaGen. O 
capítulo 3 descreve em mais detalhes os editores baseados em constraints. A figura 2.11 
mostra a estrutura de um editor de diagramas gerado pelo DiaGen. 
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FIGURA 2.11 – Estrutura de um editor de diagramas gerado pelo DiaGen. 

Segundo [MIN95], a utilização de gramáticas de hipergrafo, combinada com 
constraints de layout e o mapeamento dos hipergrafos para a tela, compõem um método 
altamente flexível para representação de diagramas. Os autores citam como exemplo 
que, com apenas pequenas modificações uma especificação para diagramas do tipo 
Nassi-Shneiderman pode ser adaptada para diagramas do tipo fluxograma. 

Um importante recurso existente no DiaGen é a possibilidade de execução dos 
diagramas gerados através dele. Neste caso, as transformações descritas pela gramática 
servem também para especificar a execução do diagrama, que pode ser realizada por 
meio do recurso de animação. A execução no DiaGen nada mais é do que a avaliação 
semântica de um diagrama que possa ser sintaticamente representado. 

Trabalhos mais recentes [MIN97], [MIN98] acrescentaram um reconhecedor 
incremental de hipergrafos à estrutura original do DiaGen, com vistas a permitir a 
edição livre de sintaxe. O framework foi também recentemente portado para a 
linguagem Java e está atualmente sendo portado para a plataforma Java2. 

 

2.4  Outros Formalismos 

Este trabalho abordou alguns formalismos utilizados no auxílio a especificação e 
construção de editores diagramáticos generalizados, entretanto existem inúmero outros 
citados pela literatura que se encontram fora do escopo do presente trabalho, ainda que 
ligados a o contexto maior das linguagens visuais. 
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Golin [GOL89], [GOL93] utiliza um formalismo denominado Gramática de 
Layout de Figura e o estende para Gramática de Layout de Figura Orientada a Objetos. 
Este formalismo é utilizado para descrever linguagens visuais e construir compiladores 
para estas linguagens. 

As gramáticas posicionais [CHA90] são uma extensão das gramáticas livres de 
contexto e permitem definir um conjunto de operadores espaciais capazes de representar 
os diferentes relacionamentos entre os elementos léxicos de uma linguagem visual. 

[NAG83] utiliza Sistemas de Reescrita com Conjuntos de Condicionais – 
Conditional Set Rewrite Systems – como um mecanismo para definição de linguagens 
multidimensionais. 

Em [WEI93] é proposta uma abordagem que utiliza gramáticas relacionais, as 
quais permitem a especificação de linguagens visuais através das relações de domínio 
fornecidas pelo usuário. 
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3 Editores baseados em constraints 
Esse capítulo divide-se em duas sub-seções, na primeira será abordada a 

utilização de constraints ao nível léxico, enquanto a segunda trata da utilização de 
constraints ao nível semântico. 

3.1  Constraints ao nível léxico 

Pacotes gráficos, sistemas de CAD, geradores de aplicações e editores 
diagramáticos são exemplos de aplicações que podem se beneficiar diretamente do uso 
de constraints. Estes ambientes, de maneira geral, permitem ao usuário manipular 
visualmente um conjunto de objetos criando relações entre eles. A utilização de 
constraints é uma técnica natural para especificar os relacionamentos entre os elementos 
gráficos e para garantir que estes relacionamentos se mantenham. [HEL92] afirma que 
constraints são um mecanismo poderoso para especificação de semânticas complexas 
em domínios gráficos, de maneira declarativa. 

Um sistema gráfico interativo para modelagem de sólidos que faz uso de uma 
linguagem baseada em constraints é descrito em [BAR87]. A linguagem em questão 
também suporta a representação de elementos gráficos em duas dimensões, tais como os 
elementos léxicos das notações diagramáticas. Os elementos léxicos neste caso 
particular são objetos compostos por primitivas geométricas, a linguagem utiliza duas 
construções para sua descrição, classe(CLASS) e restrição(CONSTRAINT). As figuras 
3.1, 3.2 e 3.3 apresentam definições para elementos do tipo ponto, linha e retângulo na 
linguagem definida em [BAR87]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Constraint definition for point identification” 
CONSTRAIT PtId “Identify two points” ON 

p1:point “a point to make same as another”; 

p2:point “the point to make the first one the same as”; 

CONSTRAINED BY 

p1.x=p2.x; 

p1.y=p2.y; 

END 

FIGURA 3.1 – Definição de uma constraint para um elemento ponto. 
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FIGURA 3.2 – Definição do elemento linha. 

“Class Definition for line segments” 
CLASS lineSeg “2D line segment” IS 

p1:point = (x=1; y=1); “an endpoint” 

p2:point = (x=1; y=1); “another endpoint” 

CONSTRAINED BY 

((p1.x - p2.x)**2 + (p1.y – p2.y)**2) > 3**2 

END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Class Definition for rectangle” 

CLASS lineHor “horizontal line” IS 

line:lineSeg; 

CONSTRAINED BY 

line.p1.y=line.p2.y; “the same y value for p1 and p2” 

END 
 

CLASS lineVer “vertical line” IS 

line:lineSeg; 

CONSTRAINED BY 

line.p1.x=line.p2.x; “the same x value for p1 and p2” 

END 
 

CLASS rectagle IS 

s1:lineSeg= (p1=(x=1,y=1), p2=(x=1,y=3)) “side #1”; 

s2:lineSeg= (p1=(x=1,y=3), p2=(x=3,y=3)) “side #2”; 

s3:lineSeg= (p1=(x=3,y=3), p2=(x=3,y=1)) “side #3”; 

s4:lineSeg= (p1=(x=3,y=1), p2=(x=1,y=1)) “side #4”; 

CONSTRAINED BY 

PtId(s1.p2,s2.p1); 

PtId(s2.p2,s3.p1); 

PtId(s3.p2,s4.p1); 

PtId(s4.p2,s1.p1); 

lineVer(s1); lineHor(s2); lineVer(s3); lineHor(s4); 
END 

FIGURA 3.3 – Definição do elemento retângulo. 
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Na figura 3.1 é definida uma constraint para dois pontos, esta restrição só é 
satisfeita quando os dois pontos passados como parâmetros são iguais. Na figura 3.2 a 
classe lineSeg define um segmento de reta em função de duas variáveis do tipo ponto, 
uma constraint garante o tamanho de um segmento de reta em pelo menos três 
unidades. Um elemento geométrico retângulo é definido na figura 3.3, a partir da 
utilização de quatro retas. Com objetivo de garantir que dois lados sejam verticais e dois 
lados sejam horizontais foram definidas as constraints lineHor e lineVer. 

[FAV89] introduz uma notação que faz uso de linguagens constraint-based para 
a descrição dos elementos léxicos de notações diagramáticas, onde os elementos 
gráficos são mapeados para símbolos terminais de uma GA. Algumas vantagens da 
utilização de linguagens constraint-based para especificação do nível léxico de uma 
linguagem diagramática são apresentadas por [FAV89]: 

 

• É uma notação formal, no sentido de poder ser processada matematicamente por 
um computador, por exemplo: as restrições podem ser vistas como equações 
geométricas. 

• A linguagem textual que define as classes serve como documentação da 
especificação, sendo também portável. 

• Existem algoritmos que automaticamente recalculam as variáveis e avaliam as 
restrições das classes inter-relacionadas após as operações de edição. 

[FAV89] ressalta também que em uma linguagem do tipo constraint-based as 
variáveis que definem os objetos gráficos são explicitadas, o que torna fácil o 
relacionamento dos símbolos terminais de uma GA, com as variáveis. 

Em [HEL92] é apresentada uma arquitetura para edição gráfica, orientada a 
objetos, baseada em constraints. Segundo os autores constraints são um poderoso 
formalismo gramatical e podem ser úteis tanto para o desenvolvimento de interfaces 
quanto para definição do paradigma de interação do usuário com o sistema. Através do 
uso de constraints é possível se especificar relações semânticas e espaciais entre os 
objetos do sistema e a interface, de maneira declarativa, além disso, um constraint-
solver é capaz de garantir que a interface está de acordo com a especificação. 

[HEL92] define um conjunto de características mínimas necessárias para que um 
sistema de constraints seja eficaz quando utilizado em aplicações gráficas e de interface 
com o usuário: 

• Multi-way constraints devem ser capazes de expressar pelo menos equações 
lineares e inequações simultaneamente. 

• Possibilitar a adição e remoção de constraints. 

• Prover um feedback semântico durante a manipulação direta dos elementos, 
indicando intervalos válidos para variáveis e movimentos dos objetos. 

• Possuir tempo de latência baixo e uma alta taxa de retorno para ações executadas 
pelo usuário. 

• Ser capaz de detectar causas de não conformidade, possibilitando a depuração de 
sistemas de constraints inconsistentes. 

O foco principal do trabalho é resolução de alguns problemas encontrados na 
utilização de constraints em editores gráficos, entre eles: 
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• A inexistência de arquiteturas para resolução de constraints genéricas, eficazes o 
bastante para suportar edição altamente interativa. 

• A dificuldade de se estender e adaptar um conjunto de constraints para novos 
domínios de aplicação 

Para tanto é proposta uma arquitetura orientada a objetos que integra uma 
ferramenta de resolução de constraints, QOCA, com um framework para criação de 
editores gráficos, Unidraw [VLI90]. A figura 3.4 apresenta a estrutura interna do 
QOCA, que é descrita em detalhes em [HEL92].  

FIGURA 3.4 – Estrutura interna do QOCA. 

Os principais elementos da arquitetura do QOCA são: 

1.Constraint-solver: Responsável pela adição e remoção dinâmica de 
constraints. 

2.Detector: Encontra constraints em estado inconsistente e identifica as causas 
de inconsistência 

3.Projetor: Captura um conjunto de variáveis e aplica as constraints atuais sobre 
elas. 

4.Otimizador: Responsável por re-computar a solução atual em função de um 
conjunto valores para parâmetros. Procura valores para variáveis não 
parametrizadas que satisfaçam o conjunto de constraints ao mesmo tempo em 
que minimizem problemas de otimização. 

[MYE90] descreve o Garnet User Interface Development Environment, um 
conjunto de ferramentas para criação de aplicações gráficas, onde o usuário é capaz de 
manipular diretamente elementos visuais. Uma das camadas apresentadas no Garnet é 
um pacote gráfico, orientado a objetos baseado em constraints. [MYE90] define uma 
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constraint como uma relação entre objetos que é mantida quando algum dos objetos 
sofre uma alteração. 

O conjunto de constraints em Garnet é definido através de expressões Lisp, que 
são armazenadas em slots de objetos. Quando uma aplicação acessa um destes slots ela 
não tem o conhecimento se está acessando um valor ou uma constraint que está 
calculando um valor. Cada constraint pode referenciar slots de outros objetos, desta 
forma cada vez que um slot referenciado muda, a fórmula de validação da constraint é 
recalculada. Estas fórmulas são classificadas como one-way constraints, o que significa 
que quando outro objeto muda, o objeto com a fórmula é recalculado, mas não vice-
versa. A figura 3.5 apresenta um conjunto de constraints o qual garante que quando o 
retângulo destino da seta se move a seta se move junto com ele. 

FIGURA 3.5 – Exemplo de definição de uma constraint em Garnet. 

No exemplo acima, em função do ambiente utilizar one-way constraints uma 
alteração na posição da seta não seria propagada para os elementos nos quais ela está 
ligada. Com vistas a resolver este tipo de limitação os autores sugerem a utilização de 
multi-way constraints, tais como as utilizadas em [HEL92]. Uma vantagem que as one-
way constraints possuem em relação as multi-way constraints é um menor custo 
computacional para resolvê-las. 

3.2  Constraints ao nível semântico 

A utilização de constraints em editores não se restringe apenas ao nível léxico 
como nos exemplos citados anteriormente, onde o conjunto de constraints descreve 
regras de formação para elementos gráficos. Sistemas de constraints são utilizados 
também para definição de regras semânticas de aplicativos gráficos. 

Em [SER95] é apresentada uma arquitetura que faz uso de constraints para 
validação semântica de diagramas. O trabalho introduz o conceito de Visual Object 
(VO). Os diagramas são compostos por Visual Objects, estes objetos são formados por 
uma parte lógica, a semântica, e uma parte física, referente a sua visualização. VOs, 
com relação a sua parte física podem ser ícones ou conexões, e podem ser associados de 
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acordo com sua parte lógica. A semântica de um VO é descrita por meio de constraints, 
cada VO possui associado a si um conjunto de constraints. É importante ressaltar que 
neste contexto o conceito de constraint difere um pouco do conceito utilizado na 
descrição dos elementos do nível léxico. Neste contexto uma constraint pode ser 
definida como uma regra aplicada sobre as propriedades de um VO, sobre a qual possa 
ser checada a sua validade. Estas regras diferem dos formalismos gramaticais descritos 
no capítulo anterior justamente por não estarem baseados em uma metodologia formal. 

Os diferentes VO possuem, portanto, em [SER95], seu comportamento 
determinado pelo conjunto de constraints semânticas inseridas no sistema. Este 
comportamento leva em conta dois aspectos distintos: 

• Comportamento individual: Quando o VO encontra-se isolado dos outros VOs. 

• Comportamento em grupo: Quando o VO interage com outros VOs. 

O comportamento de um VO é sempre disparado em resposta a uma ação do 
usuário no sistema, esta ação pode ocorrer em virtude de uma operação direta sobre um 
VO, ou como resposta a uma ação sobre um outro VO que está semanticamente 
conectado ao primeiro. Uma vez que a avaliação do conjunto de constraints é feita de 
maneira incremental durante o processo de edição do diagrama, este pode se encontrar 
em três estados distintos: 

• Válido: Todos os VOs encontram-se em conformidade com suas constraints 
semânticas. 

• Inconsistente: O diagrama entra-se temporariamente em estado de 
inconsistência, mas este estado pode ser corrigido somente pela adição de novos 
VOs no diagrama. 

• Inválido: As únicas possibilidades de tornar o diagrama válido novamente 
consistem na remoção ou a desconexão de VOs. 

As figuras 3.6 e 3.7 apresentam a definição de um conjunto de VOs para o 
diagrama entidade-relacionamento e o conjunto de constraints para expressar a sua 
semântica. Nestes exemplos as constraints foram escritas em linguagem natural. O 
protótipo foi implementado sobre o sistema GO [DAV91] e faz uso do seu mecanismo 
de criação de pré e pós-condições para implementação do conjunto de constraints 
semânticas. Segundo os autores o mecanismo de pré e pós-condições do sistema GO é 
fundamental para simplificar a implementação da semântica proposta para os objetos 
visuais. 

 

Identify the VOs 
There are three icons: 

• Entity 
• Relationship 
• Atribute 

And two connections 
• Attribute-Entity 
• Relationship-Entity 

FIGURA 3.6 – Identificação dos VOs do diagrama entidade-relacionamento 
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Express VOs semantics in terms of constraints 
Entities: 

1. Entities must have a name 
2. Entities can only be connected to attributes and

relationships 
Relationships: 

3. Relationships must have a name 
4. Relationships can only be connected to entities 
5. Relationships always connect two entities (as only

as binary relationships are permitted) 
6. Relationships must connect two different entities

(as only as recursive relationships are not
allowed) 

Att

10.

ributes: 
7. Attributes must have a name 
8. Attributes can only be connected to entities 
9. Attributes are always connected to one entity 

 Attributes can only be connected to an entity that
is in the complete state
URA 3.7 – Definição das constraints semânticas do diagrama ER. 

dos objetivos da definição deste conjunto de constraints consiste em isolar 
ts que quando violadas levam o diagrama a um estado inconsistente, desta 
tando que o usuário continue editando a partir de um ponto em que não há 
seguir. 

as Aplicações 

as aplicações para constraints estão relacionadas com layout e 
ento de elementos gráficos em aplicativos. Em [WIN95] é descrita uma 
 editor de multimídia baseado em constraints, LayLab [WIN93], que faz uso 
unto de constraints para layout e roteamento de aplicativos gráficos, dentre 
s diagramáticos. 

R90] utiliza constraints para layout e posicionamento em diagramas de 
o de redes de computadores. 
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4 Frameworks para editores 
Um framework de aplicações orientado a objetos é uma estrutura de classes 

inter-relacionadas, que constitui uma implementação inacabada para um conjunto de 
aplicações de um determinado domínio [SIL97]. Desta forma a construção de editores 
diagramáticos pode ser simplificada através da utilização de frameworks que facilitem 
na sua instanciação a partir de uma estrutura de classes previamente definida. O 
projetista de um novo editor fica livre, portanto, para preocupar-se com os aspectos 
específicos que o editor a ser construído deve contemplar. 

A seguir serão apresentados os frameworks Unidraw e HotDraw, ambos para 
criação aplicativos gráficos, mas que podem ser facilmente estendidos para construção 
de editores diagramáticos. 

4.1  Unidraw 

Unidraw é um framework para criação de editores gráficos orientados a objetos 
para domínios como desenho técnico e artístico, composição musical e CAD [VLI90]. 
O principal objetivo do Unidraw é preencher a lacuna existente entre as ferramentas de 
construção de interface e as necessidades de implementação de editores gráficos. A 
figura 4.1 apresenta as dependências entre as camadas de software que são utilizadas 
para a construção de um editor gráfico de domínio específico com o Unidraw. 

FIGURA 4.1 – Camadas de software de editores construídos utilizando o Unidraw. 

O Unidraw é direcionado para criação de editores gráficos de alta qualidade para 
domínios específicos, podendo ser utilizado para um grande número de domínios. 
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Segundo os autores as ferramentas existentes para criação de editores de domínios 
múltiplos possuem pelo menos algum dos seguintes problemas: 

• Oferecem um conjunto pequeno de abstrações para a construção de editores de 
domínio específico. Por exemplo: uma ferramenta pode oferecer gráficos 
estruturados mas não oferecer um mecanismo de constraints. 

• Exigem um ambiente run-time pesado ou estão embutidos em um sistema maior, 
portanto não podem ser utilizados para a criação de editores stand-alone. 

• O mecanismo de extensão para múltiplos domínios não é eficiente o bastante 
para ser utilizado na prática. Por exemplo: um resolvedor de constraints 
genérico é difícil de ser implementado, portanto a criação de editores de domínio 
específico torna-se também difícil, quando constraints são o único mecanismo 
de extensão. 

A arquitetura do Unidraw simplifica a construção de editores por criar 
abstrações que são comuns entre os diferentes domínios de aplicação. As quatro 
principais abstrações encontradas no Unidraw são as seguintes: 

• Componentes: são representações gráficas de elementos de um domínio 
específico. Exemplos são figuras geométricas, componentes eletrônicos de um 
circuito impresso, notas musicais em uma partitura, entidades de um diagrama 
ER, etc. 

• Ferramentas: são responsáveis pela manipulação direta de componentes. 
Utilizam recursos como animação e outros efeitos visuais para proporcionar um 
feedback instantâneo ao usuário e reforçar a idéia de que ele está lidando com 
elementos reais. Exemplos de ferramentas incluem ferramentas para seleção e 
subseqüente edição, para aplicação de transformações como rotação e translação 
e para conexão de componentes. 

• Comandos: definem operações sobre componentes e outros objetos. São 
semelhantes ao conceito de mensagens em um sistema orientado a objetos. 
Comandos podem ser desfeitos, possibilitando aos componentes retornarem ao 
estado que estavam antes do comando ser efetuado. Alguns exemplos de 
comandos são: comandos que alteram atributos de componentes, duplicam 
componentes e agrupam vários componentes em um componente composto. 

• Representações Externas: são utilizadas para exportar informações para fora do 
editor. Cada componente deve definir uma ou mais representações externas de si 
mesmo. Por exemplo: um componente transistor pode definir uma representação 
externa em PostScript para impressão e uma outra representação externa para 
posterior uso em um ambiente de simulação. 

A arquitetura do Unidraw fornece as classes base para componente, ferramenta, 
comando e representação externa. Subclasses implementam o comportamento de suas 
instâncias de acordo com a semântica do protocolo definida nas classes base. Por 
exemplo, componentes suportam operações que definem a forma com a qual os 
comandos alteram o seu estado interno. 

Com o objetivo de separar o estado e as operações que caracterizam um 
determinado elemento, de sua visualização em um determinado contexto, o Unidraw 
introduz o conceito de objetos do tipo subject e objetos do tipo view. Um componente 
do tipo subject é responsável pela informação que caracteriza o elemento, no caso de 
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um elemento do tipo porta lógica, por exemplo, o subject contém as informações sobre 
quem está conectado a porta e seus valores de entrada. Diferentes visualizações de um 
mesmo componente podem exibir informações de maneiras distintas, no caso da porta 
lógica uma visualização pode exibir uma representação gráfica do elemento enquanto 
outra pode mostrar uma representação externa contendo sua lista de conexões. Este 
conceito é detalhadamente descrito em [GAM94] sob a forma do padrão de projeto 
Observador. A figura 4.2 contém a estrutura genérica de um editor de domínio 
específico construído a partir do Unidraw, e mostra a relação entre subjects e views para 
o exemplo da porta lógica. 

FIGURA 4.2 – Estrutura genérica de um editor construído a partir do Unidraw. 

Outro recurso interessante existente no Unidraw são os conectores. O Unidraw 
suporta a conexão entre elementos por meio da subclasse de componente, conector. Um 
conector pode ser conectado a um ou mais conectores. Uma vez conectados dois 
conectores podem afetar as posições um do outro de maneira específica, definida 
conforme a semântica das conexões. Um pino de conexão permite zero graus de 
liberdade a esta conexão, slots e pads proporcionam um e dois graus de liberdade a 
conexão respectivamente. A figura 4.3 mostra como diferentes conectores se 
comportam em inúmeras conexões. Na primeira parte da figura(a) os centro dos pinos 
de conexão sempre devem coincidir, na segunda parte(b) um pino conectado a um slot é 
livre para se mover ao longo do eixo do slot até que ele encontre o final do slot. Na 
terceira parte da figura dois slots conectados podem se mover um em relação ao outro, 
contanto que seus eixos centrais compartilhem um ponto. Finalmente a quarta parte da 
figura(d) mostra o comportamento de uma conexão entre um pino e um pad, este por 
sua vez garante que o pino somente se mova sobre os eixos do pad. 
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FIGURA 4.3 – Comportamento das conexões no Unidraw. 

Um exemplo de editor de domínio específico construído utilizando o Unidraw e 
relacionado ao contexto dos editores diagramáticos pode ser encontrado em [BUR94]. O 
trabalho apresenta uma ferramenta gráfica para edição de grafos conceituais. Segundo o 
autor a utilização do Unidraw foi fundamental para a construção do editor de grafos 
conceituais pelo fato do framework implementar inúmeras operações existentes na 
teoria de grafos conceituais, tais como: 

• Facilidades de manipulação direta dos elementos gráficos. 

• Suporte a múltiplas visualizações de elementos. 

• Implementação da visualização por meio de um layout baseado em constraints. 

• Suporte a fluxo de dados e atores. 

[BUR94] ainda ressalta que a estrutura de classes do Unidraw foi a base de 
implementação que permitiu a construção de um editor gráfico que explora o uso da 
teoria de grafos conceituais como uma linguagem visual. 

Em [HEL92] é apresentada uma extensão ao framework Unidraw, que adiciona a 
ele o resolvedor de constraints QOCA, cuja arquitetura foi descrita no capítulo anterior. 
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A adição do QOCA ao Unidraw estende principalmente o mecanismo de conexão entre 
elementos e permite ao framework manter e gerenciar a conectividade de objetos, 
conforme é mostrado na figura 4.4 

FIGURA 4.4 – Conectividade entre arcos e caixas obtida com o QOCA. 

A figura 4.5 apresenta outro editor específico construído a partir do Unidraw 
descrito em [VLI90], um editor esquemático que provê os recursos de manipulação 
direta e múltiplas visões do ambiente de edição. 

 
FIGURA 4.5 – Editor esquemático criado a partir do Unidraw. 

Finalmente é possível perceber que o framework Unidraw simplifica 
enormemente o processo de implementação de editores gráficos para domínios 
específicos. Segundo os autores, o desenvolvimento de editores específicos com o 
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Unidraw concentra-se principalmente nas tarefas de escolha, design e implementação 
dos componentes do domínio da aplicação. 

4.2  HotDraw 

HotDraw é um framework para construção de editores estruturados de desenho 
[JOH92]. Pode ser utilizado para criação de editores de desenho bidimensional para 
domínios específicos, tais como edição de partitura, criação de plantas ou  edição visual 
de programas. 

Os maiores méritos deste trabalho entretanto não estão relacionados ao 
framework propriamente dito, mas ao trabalho de documentação que Johnson realizou 
descrevendo os padrões de projeto (design patterns) utilizados na criação do framework. 
Desta forma as várias funcionalidades do framework são descritas por meio da 
apresentação de situações problema e de como estas situações são solucionadas por 
meio da utilização de classes do HotDraw. Ainda que alguns destes padrões estejam 
catalogados e descritos detalhadamente em [GAM94], [JOH92] os apresenta 
diretamente vinculados ao framework HotDraw e portanto a editores gráficos 
estruturados.  

Serão descritos a seguir alguns problemas encontrados na construção de editores 
gráficos e os respectivos padrões adotados para sua solução que foram implementados 
no HotDraw. Uma vez que os editores diagramáticos podem ser encarados como 
editores gráficos estruturados, nos quais existem elementos gráficos sintáticos com uma 
semântica associada, os problemas descritos em [JOH92] aplicam-se também ao 
contexto dos editores de diagramas. 

4.2.1 Definição dos elementos gráficos 

Existe uma grande variedade de primitivas de desenho que podem ser inseridas 
em um editor, portanto deve haver um meio pelo qual seja possível a construção de 
novas primitivas para cada aplicação. Para resolver este problema, cada primitiva de 
desenho criada em uma aplicação HotDraw é uma subclasse da classe Draw. Para que 
possa funcionar corretamente a nova primitiva deve implementar os métodos displayOn, 
origin, extent e translateBy, responsáveis pelo desenho e movimentação da nova 
primitiva. 

4.2.2 Alteração dos atributos de um elemento gráfico 

Existem pelo menos três maneiras para edição de um atributo de uma figura, por 
meio de um handle, através de um menu pop-up ou utilizando uma ferramenta especial 
do editor. Cada uma destas técnicas é mais apropriada para determinados casos. Para 
resolução deste problema [JOH92] sugere a criação de uma lista com os atributos dos 
elementos que se quer editar, e em função dela se decida sobre qual método de edição 
deve ser utilizado para cada atributo. 

4.2.3 Figuras complexas 

Algumas figuras possuem uma representação visual com estrutura interna, por 
exemplo: podem existir atributos que são exibidos por outras figuras. Desta maneira 
deve ser possível a composição de figuras complexas a partir de figuras mais simples. A 
solução para este problema é obtida através da utilização da classe CompositeFigure. 
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Figuras complexas devem ser modeladas como uma subclasse de CompositeFigure, que 
possibilita que uma figura possua como atributos outras figuras. Esta solução está 
descrita e catalogada em [GAM94] com o nome de Composite. 

4.2.4 Constraints 

Freqüentemente um atributo em uma figura é uma função relacionada com 
atributos de outras figuras. Por exemplo, em um editor de diagramas PERT a data inicial 
de um evento é pelo menos igual a maior das datas finais dos eventos que o precedem. 
Cada constraint em uma figura deve ser representada por um objeto da classe 
Constraint. O mecanismo de implementação de constraints no HotDraw é o mesmo 
utilizado na linguagem SmallTalk, cada objeto possui uma coleção de objetos 
dependentes e os métodos addDependent e RemoveDependent para manter atualizados 
seus dependentes. A invocação do método changed dispara a chamada do método 
update para todos os seus dependentes. 

4.2.5 Construção de novos tipos de handles 

Handles pode variar em seu comportamento. Algumas vezes handles alteram o 
tamanho de uma figura, outras vezes alteram sua cor ou criam novas linhas. Em geral 
pode-se imaginar que o pressionamento de um handle pode executar qualquer tipo de 
operação. Além disso handles podem ser colocados em qualquer parte de uma figura, e 
devem se mover junto com ela, o que significa que devem ser padronizados de alguma 
maneira. A figura 4.6 apresenta alguns tipos de handles existentes no HotDraw. As 
figuras de texto e de retângulo estão selecionadas, portanto exibem seus handles. Os 
handles do interior do retângulo trocam sua cor e a cor e espessura de sua borda. Os 
handles dos cantos alteram seu tamanho e formato. O handle mais a direita da caixa de 
texto controla o tamanho do texto, e o handle de baixo é responsável pelo tamanho de 
sua fonte. 

 
       FIGURA 4.6 – Alguns handles existentes no HotDraw. 
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Um handle que altera apenas o aspecto de uma figura quando é arrastado é uma 
instância de TracHandle. Um handle que altera o estado de todas as figuras 
selecionadas quando é arrastado é uma instância de SelectionTrackHandle. Um handle 
que cria uma linha de sua figura para outra figura é um ConnectionHandle. Handles que 
executam outras funções devem ser derivados da classe Handle. No exemplo anterior 
todos os handles, com exceção do handle do interior do retângulo são instância da 
classe SelectionTrackHandle. 

4.2.6 Inserção de um elemento gráfico em outro programa 

Figuras são freqüentemente parte de uma interface com o usuário mais 
complexa, que inclui botões, barras de rolagem, etc. HotDraw é construído sobre o 
framework MVC, e pode ser utilizado como parte de um sistema mais complexo. Para 
tanto é necessário que seja construído um objeto da classe DrawingView, ao qual devem 
ser atribuídos a subview de uma aplicação e um modelo que responda ao protocolo da 
classe DrawingEditor. 

4.2.7 Ferramentas 

Ferramentas representam os modos em que a interface de usuário se encontra 
para edição de elementos. A escolha de uma ferramenta da paleta de ferramentas 
permite ao usuário criar figuras, manipular figuras ou disparar operações sobre uma 
determinada figura. Uma parte fundamental da construção de um editor utilizando o 
HotDraw é a definição do conjunto de ferramentas que deverá existir na paleta. O 
método tools da classe DrawingEditor define as ferramentas que irão constar na paleta 
de ferramentas através do retorno de uma coleção ordenada de ferramentas, que são 
instancias de subclasses da classe tool.  

4.2.8 Gráficos animados 

Constraints, Handles e ferramentas possibilitam a uma figura reagir ao usuário, 
mas não possibilitam a ela tornar-se animada. Animação requer objetos que controlem 
diretamente todas as figuras de um desenho. Para prover o recurso de animação o 
HotDraw exige que seja criada uma subclasse da classe Draw que defina o método step, 
que é chamado para exibir o próximo passo da animação. 

4.2.9 Adição de linhas 

Linhas freqüentemente são utilizadas para conectar figuras. Algumas vezes estas 
conexões não possuem semântica, entretanto na maioria dos casos, principalmente em 
editores de diagramas, existe uma semântica associada a cada tipo de conexão. No caso 
de conexões com semântica deve ser um objeto da classe Constraint. O usuário pode 
criar conexões entre duas figuras por meio do pressionamento de um ConnectionHandle 
em uma das figuras. Este ConnectionHandle pode estar de tal forma parametrizado, que 
ao conectar duas figuras execute uma ação como adicionar constraints as figuras ou 
testar se a conexão criada é válida. 

 

Alguns exemplos de editores criados a partir do HotDraw são apresentados nas 
figuras 4.7, 4.8 e 4.9. Respectivamente editores para desenho, diagramas Pert e 
diagramas de rede. 
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FIGURA 4.7 – Um editor de desenhos construído a partir do HotDraw. 

 
FIGURA 4.8 – Editor de diagramas PERT criado com o HotDraw. 

 
FIGURA 4.9 – Um editor de diagramas de rede. 
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Segundo [BEC94] a arquitetura do framework HotDraw não é mágica, mas sim 
o resultado de um conjunto de padrões de projeto. Os padrões utilizados nele não foram 
escolhidos ao caso, mas são resultado de um longo trabalho em editores gráficos 
orientados a objetos.  
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5 Integração de editores diagramáticos 
Até o agora, este trabalho abordou técnicas para a construção de editores de 

diagramas sem se preocupar com a sua inserção ou integração com outros ambientes e 
ferramentas, sejam eles ambientes de desenvolvimento de software ou não. As técnicas 
apresentadas até aqui, seja a utilização de gramáticas, seja a instanciação por meio de 
frameworks concentram-se na construção de editores stand-alone e não apresentam 
nenhum mecanismo intrínseco para troca e compartilhamento de informações destes 
com outros aplicativos. 

Um ambiente de desenvolvimento de software é um conjunto integrado de 
ferramentas que provêem suporte a todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento 
de software[MRA89]. Desta forma, quando trazidos ao contexto das ferramentas de 
engenharia de software, os editores diagramáticos tem como requisito fundamental a 
capacidade de operação integrada com outras aplicações. Por exemplo, uma ferramenta 
CASE para edição de diagramas na notação UML deve ser capaz de editar pelo menos 
alguns dos diferentes diagramas que a notação apresenta. Os editores de diagramas, 
neste caso, possuem as mesmas características daqueles apresentados nos capítulos 
anteriores, porém devem ser capazes de compartilhar informações entre si e de utilizar 
estas informações para garantir a consistência entre diagramas. Um diagrama de 
seqüência em UML, por exemplo, só pode fazer referência a métodos que estejam 
previamente definidos pelo diagrama de classes. 

A adição deste novo conjunto de requisitos aos requisitos previamente 
apresentados requer que outras técnicas sejam aplicadas na construção de editores 
diagramáticos. Uma técnica que pode ser utilizada para facilitar o compartilhamento de 
informação entre diferentes aplicativos, bem como a integração de múltiplos diagramas 
e seu armazenamento, são os dicionários de dados. A seguir serão apresentadas algumas 
informações sobre dicionários de dados. 

5.1  Dicionários de Dados 

Em um ambiente de desenvolvimento de software, um sistema de dicionário de 
dados constitui uma ferramenta capaz de documentar e suportar o desenvolvimento de 
aplicações. Para isso, um DD coleta e mantém um conjunto de informações resultantes 
da execução de ferramentas que compõem o ambiente[MRA89]. Um dicionário de 
dados é um banco de dados compartilhado de informações sobre artefatos produzidos ou 
usados por um empreendimento qualquer. Exemplos de artefatos podem ser softwares, 
documentos mapas, componentes manufaturados, etc. 

Um dicionário de dados é composto por um repositório de metadados, resultante 
das inúmeras fases do ciclo de desenvolvimento de uma aplicação, que descrevem o 
formato, o conteúdo, a estrutura, a definição, o uso e a autoridade de acesso aos dados 
do DD da aplicação que está sendo desenvolvida. De acordo com [DEM89], um DD é 
um conjunto ordenado de definições e, por exemplo, um DD pode ser um conjunto de 
definições de termos usados em um DFD. A figura 5.1 apresenta um esquema de 
utilização de DD no desenvolvimento de aplicações e foi retirada de [MRA89]. O 
dicionário de dados neste caso armazena as definições da lógica do sistema, além de 
suas telas e da definição de seus dados. 
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FIGURA 5.1 – Esquema de utilização de um DD. 

Um sistema de DD contém dois tipos de dados, dados estruturais, e dados 
relacionais. Os dados estruturais descrevem as principais entidades que compõem as 
aplicações, enquanto os dados relacionais descrevem os relacionamentos existentes 
entre as diferentes entidades. As principais entidades suportadas por um DD são: 

• Elementos de dados, campos e atributos; 

• Registros e grupos de dados; 

• Arquivos, bancos de dados, relatórios e telas; 

• Programas, processos, funções e procedimentos; 

• Sistemas e aplicações; 

• Usuários e unidades da organização; 

[WAL97] acredita que um DD é uma abordagem evolucionária para um SGBD, 
que requer controle nos níveis de definição dos dados, especificação de programas e 
geração de relatórios. Segundo ele um dicionário de dados ideal pode incluir:  

1. Modelo conceitual: descreve os objetivos principais e características da 
informação do sistema. 

2. Modelo lógico: descreve os itens individuais e seus relacionamentos. 

3. Modelo físico: layout físico dos dados dentro do sistema. 

A figura 5.2 ilustra os conceitos e também mostra os relacionamentos ideais 
entre um dicionário de dados e um SGBD. 
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FIGURA 5.2 – Conceitos e relacionamentos ideais entre um DD e um SGBD. 

O principal valor de um dicionário de dados está nas ferramentas que o utilizam 
[BER94]. Durante o ciclo de desenvolvimento de um software vários objetos de 
diferentes tipos são definidos, criados, manipulados e gerenciados por diversas 
ferramentas que necessitam compartilhar dados. Podem ser citados aí ferramentas de 
projeto, editores de texto, compiladores, ferramentas para teste, etc. Os elementos 
resultantes do trabalho nessas ferramentas podem ser armazenados em uma infinidade 
de sistemas de armazenamento diferentes, tais como sistemas de arquivos ou sistemas 
de bancos de dados. Por outro lado, as descrições destes elementos devem ser 
armazenadas em um dicionário de dados. Os dicionários de dados são capazes de 
armazenar informações sobre a localização de objetos, sua evolução histórica, as 
ferramentas e processos que foram empregados para construí-los, suas restrições de 
integridade, quem está autorizado para acessá-los ou modificá-los, quem é responsável 
pelo seu gerenciamento e quais são as suas dependências com outros objetos. O 
armazenamento destas informações em um dicionário de dados compartilhado entre 
ferramentas proporciona, segundo [NOT99] os seguintes benefícios: 

• O dicionário de dados fornece os serviços de armazenamento. 

• Um dicionário de dados comum permite que ferramentas compartilhem a 
informação e que elas possam trabalhar de maneira integrada. 

• A informação do dicionário de dados está sujeita a um controle de serviços 
comum, o qual torna o conjunto de ferramentas fácil de ser utilizado. Uma vez 
que um dicionário de dados é um banco de dados, ele está sujeito aos controles 
do banco de dados, tais como, restrições de integridade, concorrência e controle 
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de acesso. Além disso, um dicionário de dados pode fornecer cópia de objetos, 
controle de versões e configurações, notificação, gerenciamento de contexto, e 
controle de workflow, entre outros serviços.  

[NOT99] ainda ressalta que promovendo o compartilhamento dos dados através 
de modelos de informação e dados comuns, e, impondo um conjunto comum de 
serviços de controle, um dicionário de dados é o centro de um ambiente integrado, no 
qual uma coleção dinâmica de ferramentas podem trabalhar juntas. 

5.2  DD e Editores Diagramáticos 

De acordo com as informações apresentadas na seção anterior, podemos concluir 
que os dicionários de dados provêem o suporte necessário para o compartilhamento de 
informações entre os diversos aplicativos utilizados em um determinado processo. 
Quando este processo trata especificamente de atividades relacionadas a construção de 
software, estas aplicações podem ser editores de diagramas e as informações trocadas 
podem estar relacionadas à estrutura desses diagramas. 

Neste contexto, um dicionário de dados deve armazenar não apenas os 
elementos léxicos existentes nas notações diagramáticas e seu relacionamentos, mas 
também um conjunto de regras que mantém a consistência entre diferentes diagramas. O 
problema citado no início do capítulo sobre a garantia de integridade entre diagramas da 
notação UML é um exemplo de aplicação na qual uma solução baseada em dicionário 
de dados se aplica perfeitamente. As regras referentes a validação semântica entre 
diferentes diagramas podem ser armazenadas no dicionário de dados, garantindo assim a 
sua consistência. 

Por outro lado através do uso de dicionários de dados pode-se utilizar uma outra 
abordagem para construção de editores diagramáticos. Uma vez que o dicionário de 
dados é o repositório único das informações manipuladas pelos vários aplicativos de um 
determinado sistema, pode-se encarar os diversos diagramas e seus editores como 
diferentes visões sobre os dados contidos no dicionário. Nesta abordagem, um editor de 
diagrama torna-se uma ferramenta que manipula informações sobre dicionário de dados 
e apresenta uma determinada visão destes dados. A figura 5.3 mostra os diagramas de 
seqüência e classe da notação UML manipulando informações de um DD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicionário 
de 

Dados

FIGURA 5.3 – Diagramas da UML compartilhando dados através de um DD. 
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Nesta abordagem a consistência entre diagramas pode ser obtida através do 
seguinte mecanismo: 

1. Os dados manipulados por um editor ficam armazenados no dicionário e não no 
respectivo editor. 

2. Um determinado editor é capaz de manipular somente um conjunto restrito de 
dados do dicionário. 

3. Um mecanismo como a arquitetura MVC, ou o padrão Observer [GAM94] pode 
ser utilizado para garantir que as atualizações dos dados no dicionário sejam 
propagadas para os diversos editores exibem visões destes dados. 

Quando um editor permite ao usuário remover um elemento de um diagrama, 
este elemento será removido do dicionário de dados. Outro diagrama que possua uma 
referência a este elemento será obrigado a recriar a sua visão sobre os dados 
armazenados no dicionário. As regras de integridade entre diagramas neste caso, podem 
ser construídas a partir da definição de quais operações sobre os dados cada editor de 
diagrama é capaz de realizar.  

Nessa abordagem os problemas relacionados a construção de editores genéricos 
tornam-se ainda mais graves. Digamos, por exemplo, que um determinado framework 
faça uso de gramática formal como especificação de entrada para geração de um editor 
de diagramas. A informação contida na gramática não é suficiente para alimentar uma 
solução que faz uso de dicionários de dados para compartilhamento de informações 
entre diversos editores. Neste caso poderiam ser utilizadas pelo menos duas técnicas: o 
enriquecimento da gramática com as informações necessárias ao dicionário de dados ou 
a utilização de uma outra especificação de entrada, associada a gramática que seja capaz 
de conter informações sobre o armazenamento e utilização dos dados.  

Alternativa seria o armazenamento no próprio dicionário de dados das 
informações sobre as estruturas de visualização e edição de seus dados. Neste caso a 
representação gráfica dos elementos nos editores, bem como as regras semânticas que 
validam a criação de diagramas, fariam parte dos dados do dicionário. Cada dado do 
dicionário poderia conter informações sobre suas várias representações visuais. A 
construção de um novo editor de diagramas neste caso consistiria em: 

• Se um elemento da notação que um novo editor de diagramas deseja manipular 
não existir no dicionário de dados deve ser incluído junto com a respectiva 
representação visual para a notação desejada. 

• Se o elemento já existir no dicionário mas não possuir uma representação visual 
para a nova notação, esta deve ser inserida. 

• Uma vez que o elemento desejado e sua representação visual já estiverem 
inseridos no dicionário de dados o editor deve apenas criar uma referência a este 
elemento em sua estrutura. 

Além das informações sobre visualização e semântica de validação, outras 
informações podem ser armazenadas no dicionário de dados. Numa situação onde, por 
exemplo, se queiram construir editores com funcionalidade de execução, a lógica de 
simulação dos elementos pode também ficar armazenada em um DD e ser ativada 
quanto um editor/visualizador específico seja acionado. Em editores dirigidos por 
sintaxe, árvores de sintaxe abstrata poderiam, da mesma forma, serem armazenadas no 
dicionário de dados para prover um feedback ao usuário durante a edição de diagramas. 
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6 JavaBeans 
Este capítulo se propõe a descrever os principais tópicos da arquitetura de 

componentes JavaBeans. Esta descrição se faz necessária uma vez que o protótipo da 
arquitetura proposta para editores de diagramas com funcionalidade de execução foi 
construído por meio de um conjunto componentes JavaBeans e está em diversos 
aspectos intimamente ligado aos recursos providos por este modelo de componentes. 

O principal objetivo das APIs JavaBeans é definir um modelo de componente de 
software para Java, de tal modo que terceiros possam criar e comercializar componentes 
que podem ser agrupados em aplicações pelos usuários finais. 

Genericamente um JavaBean pode ser descrito como um componente reusável 
de software que pode ser manipulado visualmente em uma ferramenta de construção 
[HAM97]. 

Abaixo são descritas as principais idéias sobre as quais está fundamentado o 
modelo JavaBeans: 

 
• Granularidade de componentes: Os componentes JavaBeans podem variar 

livremente no que diz respeito a sua granularidade. Um JavaBean pode tanto ser 
simples botão utilizado em uma interface gráfica, quanto uma complexa planilha 
de cálculo inserida em um browser. 

• Portabilidade: Uma vez que o modelo utiliza como base a máquina vrtual Java, 
podem ser utilizados JavaBeans em qualquer plataforma que possua uma 
implementação da JVM. 

• API uniforme e de Alta qualidade: As APIs criadas para o modelo JavaBeans 
são uniformes para todas as versões da JVM. O desenvolvedor não deve se 
preocupar em escrever código diferente para cada ambiente que o componente 
que irá rodar. O mesmo código de um componente deve funcionar, por exemplo, 
tanto em um browser de um microcomputador quanto sobre um Java Embutido 
em um microcontrolador. 

• Simplicidade: Uma das razões pelas quais a SUN decidiu criar seu próprio 
modelo de componente ao invés de utilizar algum já existente no mercado (p. ex: 
CORBA, DCOM) é a busca por um formato simples de componente. Segundo a 
SUN os formatos existentes no mercado não foram criados originalmente para 
prover a componentização de aplicações, e por isso são complexos demais. Os 
API JavaBeans de ser simples e permitir a construção de componentes “leves”. 

6.1  Arquitetura JavaBeans 
Aqui serão abordados os elementos fundamentais sobre os quais esta baseada a 

arquitetura JavaBeans. São eles: 
 

6.1.1 Design time x Run-time 
Um componente JavaBean deve ser capaz de rodar em um diverso número de 

ambientes sendo que os mais importantes são: 

• Dentro de uma ferramenta de construção (design-time) 

• Em run-time inserido em uma aplicação (run-time) 
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Quando esta sendo utilizado dentro de uma ferramenta de construção de 
aplicações o componente JavaBean deve prover a informação que a ferramenta 
necessita para realizar a sua customização, por outro lado, quando está rodando dentro 
de uma aplicação este tipo de informação não é necessária. 

De maneira a não tornar o formato do componente pesado, obrigando que sejam 
carregadas para run-time informações necessárias apenas durante a construção da 
aplicação, a arquitetura JavaBeans permite que o desenvolvedor separe o código de 
customização do componente, do código referente a suas funcionalidades propriamente 
ditas. 

6.1.2 Aspectos de segurança 

JavaBeans são sujeitos ao modelo de segurança padrão de Java. Os recursos 
existentes neste modelo não foram estendidos ou suprimidos para os JavaBeans. Em 
geral a orientação dada aos desenvolvedores é para que eles projetem seus componentes 
de tal modo que estes possam rodar como partes de applets não confiáveis. 

6.1.3 Ativação local 

O modelo básico de run-time dos JavaBeans prevê que eles deverão rodar no mesmo 
espaço de endereçamento do seu container. Se por exemplo o container for uma 
aplicação Java então o componente rodará na mesma máquina virtual do container. Se o 
container não for uma aplicação Java então o componente rodará na máquina virtual 
associada à aplicação 

6.1.4 Links para estado remoto 

A arquitetura JavaBeans foi projetada para trabalhar de maneira eficaz em um 
ambiente distribuído. Os três mecanismos primários de acesso remoto disponibilizados 
aos desenvolvedores de JavaBeans são: 

• Java RMI 

• Java IDL 

• JDBC 

A figura 6.1 ilustra os mecanismos de acesso a estados remotos disponíveis na 
arquitetura JavaBeans. 
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FIGURA 6.1 – Mecanismos de acesso a estados remotos da arquitetura JavaBeans 

Outra opção para computação distribuída é a migração de objetos através da 
rede. Por exemplo: um componente JavaBean para cálculo de despesas é criado em uma 
estação cliente, migrado para outras estações para atualização e finalmente movido para 
um servidor para efetuar o cálculo. 

6.1.5 JavaBeans Invisíveis 

É possível se implementar JavaBeans sem representação visual. Este JavaBean 
invisível possui as mesmas funcionalidades de um JavaBean com representação visual. 
Podem ser criados também componentes que rodam com ou sem representação visual, 
dependendo de onde são instanciados. Por exemplo: um JavaBean que quando roda em 
um servidor é invisível mas quando roda no lado cliente torna-se visível. 

6.1.6 Multi-Threading 

JavaBeans devem assumir que eles estão rodando em um ambiente multi-
threading e que várias threads podem estar simultaneamente disparando eventos, 
chamando métodos ou setando propriedades. É responsabilidade de cada desenvolvedor 
garantir o funcionamento correto de seus JavaBeans diante de um acesso multi-
threading. 

6.1.7 Diferentes visões de um componente JavaBean 

Na primeira versão da arquitetura JavaBeans cada componente é apenas um 
objeto Java. Em futuras versões serão suportados JavaBeans implementados através de 
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um conjunto de objetos que cooperam entre si. Como o objetivo de suprir esta limitação 
é sugerida a utilização de type-views que representam a visão de um JavaBean como um 
determinado tipo. 

Para garantir a compatibilidade com novas versões do JDK orienta-se os 
desenvolvedores de JavaBeans a não utilizar casts para acesso as diferentes visões de 
um componente, devem ser utilizados neste caso métodos específicos da API JavaBeans 
(Beans.getInstanceOf e Beans.isInstanceOf). 

6.2  Funcionalidades 

As funcionalidades de um JavaBean podem variar, mas de um modo geral um 
JavaBean provê suporte as seguintes características: 

6.2.1 Introspecção 

Em run-time o ambiente de construção deve ser capaz de descobrir quais 
propriedades, eventos e métodos um JavaBean suporta. Para permitir que distintas 
ferramentas analisem componentes JavaBeans é fornecida uma classe de introspecção, 
que faz uso da API de reflexão disponibilizada pela linguagem Java para descobrir os 
métodos, eventos e atributos que um determinado componente JavaBean implementa. 
Além disso, esta classe entende os diferentes padrões de design adotados pela 
arquitetura JavaBeans para possibilitar a introspecção. Estes padrões nada mais são que 
formalismos sintáticos que permitem à ferramenta descobrir as características dos 
componentes. Quando uma ferramenta encontra os métodos do exemplo abaixo, get e 
set, ela automaticamente deduz que o JavaBean contém uma propriedade do tipo dos 
métodos. 

Exemplo: 

public <PropertyType> get<PropertyName> (); 

public void set<PropertyType> (<PropertyType> a); 

Obs: Ferramenta cria uma propriedade com chamada <PropertyName> do tipo 
<PropertyType> 

Outra opção para prover a introspecção é a construção de uma classe BeanInfo, 
que explicita quais propriedades, métodos e eventos um componente JavaBean suporta. 

6.2.2 Customização 

Um dos pontos fortes da arquitetura JavaBeans diz respeito a customização de 
componentes. Em linhas gerais são fornecidas ao desenvolvedor duas maneiras de 
prover a customização: 

• Editores de propriedades 

• Customizadores 

Cada uma destas técnicas é direcionada a um tipo específico de componente 
JavaBean. Em função da granularidade do componente o desenvolvedor vai optar por 
um ou outro método. 

Editores de propriedades são indicados para componentes mais simples. Um 
editor de propriedades é uma classe que existe para permitir uma edição visual do valor 
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de uma propriedade. São fornecidos pelas API JavaBeans editores para os tipos padrão 
tais como os tipos: string, color ,int. Fica sob a responsabilidade do desenvolvedor o 
fornecimento de editores de propriedades para novos tipos que fazem parte do 
JavaBean. Estes novos tipos de editores devem ser registrados por meio da classe 
PropertyEditorManager 

Por outro lado, quando o componente possui uma complexidade maior e por 
conseqüência um maior número de propriedades a serem configuradas, é mais indicado 
o uso de um customizador. Na maioria dos casos um customizador é um assistente que 
guia o usuário na tarefa de atribuir valores as propriedades do componente. Um 
customizador deve herdar da classe awt.Component e normalmente roda em uma janela 
separada. Se um JavaBean desejar utilizar seu próprio customizador obrigatoriamente 
deve prover a classe BeanInfo 

6.3  Eventos 

Suporte a eventos compõe uma característica fundamental da arquitetura 
JavaBeans. O modelo de eventos utilizado pelos JavaBeans pode ser descrito 
sucintamente da seguinte forma: 

• Notificações de eventos são propagadas de suas fontes para listeners 

• Cada tipo distinto de notificação de evento é definida através de um método Java 
diferente. Estes eventos são agrupados interfaces do tipo EventListener que 
herdam de java.util.EventListener 

• Cada classe de EventListener se identifica como interessada em um conjunto 
particular de eventos implementando as interfaces de EventListener 

• Geradores de eventos assim se identificam por meio de métodos de registro que 
seguem um padrão específico 

A figura 6.2 apresenta em detalhes o modelo de eventos na arquitetura 
JavaBeans. 
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FIGURA 6.2 – Modelo de eventos da arquitetura JavaBeans 

6.3.1 Propriedades 

As propriedades dos componentes JavaBeans são sempre acessadas via chamada 
de métodos de seus próprios objetos. Algumas propriedades possuem características 
especiais, são elas: 

• Indexed properties: neste tipo particular de propriedade os valores editados 
devem obedecer a um intervalo predeterminado de valores. 

• Bound properties: o valor de uma propriedade do tipo Bound depende de outros 
objetos inseridos no mesmo container de seu JavaBean. Deste modo uma 
alteração destes objetos deve se propagar no valor da propriedade, esta 
propagação é implementada através do mecanismo de eventos. 

• Constrained properties: possuem um método de validação associado a entrada 
de valores, com o objetivo de garantir a sua consistência. 

6.3.2 Persistência 

A persistência de um JavaBean é feita através dos mecanismos de serialização 
do Java. Externalização é uma opção inserida na serialização que permite um total 
controle da classe sobre a escrita do seu estado. 

Fica sob a responsabilidade do construtor da ferramenta visual garantir que o 
estado de um componente JavaBean seja persistido ao final de uma customização, para 
que este possa ser carregado novamente em run-time para a efetiva utilização do 
componente. 
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7 BML 
Em virtude da forte correlação entre BML e a linguagem na qual esta é baseada, 

XML, é necessário primeiro que seja feita uma introdução sobre XML e seus conceitos. 

 

7.1  XML 

XML (Extensible Markup Language) [BRA98] é um padrão aprovado pelo 
W3C, que vem se firmando como formato universal para troca de dados na WEB. A 
linguagem XML foi criada a partir da SGML, e tem como objetivos fornecer alguns 
benefícios da SGML em uma linguagem mais fácil de utilizar. Quando comparada com 
HTML, percebem-se os diferentes propósitos das duas linguagens, enquanto HTML é 
direcionada para elaboração e troca de informações entre agentes humanos, XML 
destina-se ao intercâmbio de informações entre máquinas. Além disso, XML é 
considerada por [BRA98] mais poderosa do que HTML em três principais aspectos: 

• Permite ao usuário definir novos tags 

• As estruturas dos documentos podem ser aninhadas em qualquer nível 

• Qualquer documento XML pode conter uma descrição precisa de sua gramática 
para que outras aplicações possam executar uma validação estruturalOs dados 

em XML são agrupados em elementos delimitados por tags. A figura 7.1 contém um 
exemplo de dados em XML no qual os strings que se encontram entre < e >, tais como 
author, title e paper, são tags do documento. Cada tag inicial <abc> deve possuir um 
tag final </abc>. 

 
<Bib> 
    <paper id="o12" references="o24"> 
        <author> 
            <firstname> Serge </firstname> 
            <lastname> Abiteboul </lastname> 
        </author> 
        <title> Querying ss data </title> 
    </paper> 
    <book id="o24"> 
        <author> Abiteboul </author> 
        <author> Hull </author> 
        <author> Vianu </author> 
        <title> Foundations of Data Bases </title> 
        <publisher> Addison Wesley </publisher> 
    </book> 
    <paper id="o29", references = "o12,o24"> 
          … 
    </paper> 
</Bib> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.1 – Exemplo de documento XML. 
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7.1.1 XML x Semi-Estruturado 

[SUC98] define os dados em XML como autodescritivos e apresenta algumas 
similaridades destes com os dados semi-estruturados. Na tabela 7.1 é mostrado um 
quadro comparativo destas similaridades. 

TABELA 7.1 – Comparação entre XML e o modelo Semi-Estruturado. 

Modelo Semi-estruturado XML 

Atributo Tag 

Objeto Elemento 

Valor atômico, string, int, 
float, vídeo, etc. 

Character Data (CDATA), 
Apenas strings 

Ainda em [SUC98] é ressaltado que XML é apenas uma linguagem de marcação 
e não possui um modelo de dados associado. A analogia entre XML e o modelo de 
dados semi-estruturado possui alguns pontos de divergência descritos a seguir. 

• Ordem: Documentos em XML são por definição ordenados enquanto o modelo 
de dados semi-estruturados não possui relação de ordem 

• Atributos: Documentos em XML podem conter atributos como no seguinte 
exemplo:  

<paper> 

    <title textheight = "12pt"> 

        This title is large 

    </title> 

... 

</paper> 

FIGURA 7.2 – Exemplo de atributos em XML. 

• Referência: Podem ser atribuídos oid’s a elementos. Elementos podem se referir 
a oid’s de outros elementos por meio de atributos- XML reservados 

• Links: Documentos XML podem conter links para elementos contidos em outros 
documentos XML. Os autores consideram 3 tipos de links, Intra-documentos, 
Intra documentos mas Intra-Site, Inter-Sites 

 

7.1.2 Mecanismos de Validação de documentos 

XML dispõe de dois mecanismos para validação de documentos, são eles: DTD 
(Document Type Definition) e XML Schema. 

Um DTD especifica por meio de gramáticas regulares o modo que os elementos 
podem ser aninhados, este conceito, herdado do SGML é atualmente a forma mais 
utilizada para se definir classes de documentos em XML. De acordo com [WAN99] os 
principais aspectos positivos das DTDs como ferramenta para definição de tipos de 
documentos XML são os seguintes: 
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• Grande disponibilidade de ferramentas que a suportam, tais como os 
processadores SGML e boa parte dos processadores XML; 

• Grande número de tipos de documentos já definidos, tais como HTML, 
XHTML, DocBook, TEI, J2008, CALS, etc.; 

• Conhecimento bem difundido e muitos anos de aplicação prática.  

A figura 7.3 ilustra a estrutura de um DTD para os dados bibliográficos 
apresentada anteriormente. Por meio do exemplo é possível notar que a estrutura de um 
DTD é simples e concisa, suas declarações são classificadas em quatro tipos: elementos, 
lista de atributos, entidades e notações.  

 <!ELEMENT Bib (paper|book)*> 
<!ELEMENT paper (author+,title,year?,page?,http?)> 
<!ELEMENT book (author+,title,publisher?,year?) 
<!ELEMENT author (\#PCDATA|firstname|lastname)*> 
<!ELEMENT firstname (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT lastname (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT title (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT year (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT page (first,last)> 
<!ELEMENT http (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT publisher (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT first (\#PCDATA)> 
<!ELEMENT last (\#PCDATA)> 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.3 – Exemplo de DTD para um documento de dados bibliográficos. 

Uma declaração de elemento define o nome e o tipo do conteúdo que este pode 
armazenar. As declarações de elemento seguem o seguinte formato <!ELEMENT nome 
modelo-de-conteúdo>. O modelo de conteúdo especifica que tipo de conteúdo o 
elemento pode conter. As declarações de atributos, por sua vez, identificam quais 
elementos podem assumir atributos, os atributos que estes podem assumir, seus valores 
e tipos. No exemplo anterior somente o elemento book possui um atributo, chamado 
year, enquanto que o elemento article possui um atributo chamado type. Esse atributo 
pode receber valores do tipo CDATA, ou seja, qualquer seqüência de caracteres. Além 
disso, o atributo é #required, o que indica ser sempre necessário atribuir-lhe algum 
valor. Declarações de entidades possibilitam que um nome seja associado a qualquer 
fragmento de um documento XML sendo que este pode conter um texto, um pedaço de 
um DTD ou uma referência a um arquivo externo como uma figura ou dado binário. As 
entidades podem ser classificadas em três tipos: internas, externas ou de parâmetro. O 
último tipo de declaração são as notações, que são utilizadas para identificar os tipos de 
arquivos binários utilizados pelo documento. Por exemplo: pode ser declarada uma 
notação para identificar um tipo de arquivo como GIF: <!NOTATION GIF87A SYSTEM 

“GIF”>. 

No entanto os DTD possuem algumas deficiências, em função das quais o W3C 
propôs o XML Schema [BEE99] como ferramenta para definição de tipos de 
documentos em XML. O XML Schema é uma ferramenta para definição de documentos 
em XML que dispõe das seguintes características segundo [WAN99]: 

• Tipos de dados mais ricos. Podem-se utilizar valores booleanos, números, datas 
e horas, URIs, inteiros, números decimais, números reais, intervalos de tempo, 
etc.; 
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• Recursos para criar outros tipos de dados e tipos agregados; 

• Tipos definidos pelos usuários, chamados de Arquétipos. Por exemplo: pode-se 
definir um tipo chamado “EndereçoPostal” e a partir dele definir dois elementos, 
“EndereçoEnvio” e “EndereçoCobrança”, como sendo deste tipo; 

• Agrupamento de atributos, que podem ser aplicados a todos os elementos; 

• Arquétipos refináveis ou “herança”. Segundo o autor, essa é provavelmente a 
mais significativa das novas características de XML Schema; 

• Um modelo de conteúdo em uma DTD pode ser descrito como “fechado”, 
considerando-se que ele descreve exatamente o que pode aparecer no conteúdo 
do elemento. XML Schema admite duas outras possibilidades: open e refinable. 
Em um modelo de conteúdo do tipo open todos os elementos requeridos devem 
estar presentes, embora não seja considerado um erro se elementos adicionais 
forem inseridos. Já, um modelo de conteúdo refinable admite que elementos 
adicionais estejam presentes, desde que o esquema defina o que eles são. 

• Suporte a namespaces. Documentos que utilizam namespaces são muito mais 
difíceis de validar e, até que XML Schema esteja completo, simplesmente não é 
prático validar documentos que utilizam namespaces. XML Schema define 
mecanismos para composição de esquemas, o que permite que esquemas para 
múltiplos namespaces sejam combinados, a fim de validar esses documentos. 

Com relação a sintaxe uma definição em XML é completamente diferente de 
uma elaborada em DTD, isso acorre principalmente porque os esquemas são 
documentos XML, possuindo elementos e atributos que são definidos por uma DTD. 

A base de XML Schema são as definições de elementos e atributos. A figura 7.4 
apresenta o esquema do elemento title. 

 
<elementType name= “title”> 
 <mixed/> 
</elementType> 

FIGURA 7.4 – Definição do elemento title em XML Schema. 

A figura 7.5 apresenta uma definição em XML Schema para o DTD apresentado 
na figura 7.3. 

 
<elementType name=”book”> 
 <sequence> 
  <elementTypeRef name=”author” minOccur=”1”> 
  <elementTypeRef name=”title” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
  <elementTypeRef name=”publisher” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
 </sequence> 
</elementType> 
 
<elementType name=”author”> 
 <sequence> 
  <elementTypeRef name=”firstname” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
  <elementTypeRef name=”lastname” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
 </sequence> 
</elementType> 
 
<elementType name=”article”> 
 <sequence> 
  <elementTypeRef name=”author” minOccur=”1”> 
  <elementTypeRef name=”title” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
  <elementTypeRef name=”year” minOccur=”0” maxOccur=”1”> 
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  <elementTypeRef name=”eachArticleType” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
 </sequence> 
</elementType> 
 
<elementType=”publisher”> 
 <sequence> 
  <elementTypeRef name=”name” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
  <elementTypeRef name=”address” minOccur=”1” maxOccur=”1”> 
 </sequence> 
</elementType> 
 
<elementType name=”firstname”> 
 <mixed/> 
</elementType> 
 
<elementType name=”lastname”> 
 <mixed/> 
</elementType> 
 
<elementType name=”title”> 
 <mixed/> 
</elementType> 
 
<elementType name=”year”> 
 <dataTypeRef name=”dateTime”/> 
</elementType> 
 
<elementType name=”name”> 
 <mixed/> 
</elementType> 
 
<elementType name=”address”> 
 <mixed/> 
</elementType> 
 
<elementType name=”eachArticleType”> 
 <datatypeRef name=”articleType/> 
</elementType> 
 
<datatype name=”articleType”> 
 <enumeration> 
  <literal>shortversion</literal> 
  <literal>longversion</literal> 
 </enumeration> 
</datatype> 

 

FIGURA 7.6 – Exemplo de XML Schema. 

 

7.2  Visão Geral de BML 

BML ou Bean Markup Language é uma linguagem baseada em XML e DTD 
para descrever a criação, configuração e estrutura de interconexão de um conjunto de 
componentes JavaBeans [EPS2000]. É importante ressaltar que BML não é uma 
linguagem de programação, ela não suporta fluxo ou estruturas de controle. Sua 
principal função é descrever como componentes JavaBeans relacionam-se entre si e 
como tais componentes são configurados [JOH99]. Durante o projeto da linguagem 
BML alguns objetivos foram assumidos: 

• A linguagem deveria definir um conjunto de básico de elementos capaz de 
configurar quaisquer componentes JavaBeans. 

• Nenhuma suposição poderia ser feita sobre o tipo de componente que seria 
configurado, os tipos de eventos que seriam disparados, os tipos de dados das 
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propriedades manipuladas ou o tipo de containers usados para criação de 
hierarquias. 

• As implementações de BML deveriam ser compactas e facilmente acopláveis a 
outros softwares 

• Objetos criados e configurados por meio de BML deveriam ser capazes de 
interagir facilmente com objetos criados e configurados por outros meios 

BML provê um meio de instanciar JavaBeans de maneira hierárquica , conectá-
los através do relacionamento de seus eventos, atribuir valores a seus campos e 
propriedades e efetuar chamadas a seus métodos. Seu propósito não é a criação de novas 
classes Java e sim conexão de instancias de classes já existentes, buscando com isso a 
composição de novas funcionalidades. BML suporta três formas de interconexão entre 
componentes JavaBeans, são elas: 

• Referência: Um campo ou propriedade de um JavaBean pode conter uma 
referência a outro JavaBean, em outras palavras o valor contido em uma 
propriedade de um JavaBean é outro JavaBean; 

• Agregação: Algumas vezes o valor de um JavaBean é também um JavaBean, 
mas não é acessível de fora deste bean. O bean contido como valor do campo 
pode então ser considerado um agregado do bean superior. Por exemplo, um 
bean do tipo frame contém um bean do tipo panel; 

• Ligação de eventos: Um Javabean pode ser um event listener para outro 
Javabean. Quando um determinado evento ocorre este receberá uma chamada 
contendo o Javabean gerador do evento como parâmetro; 

Ainda que seja uma linguagem declarativa, BML possui a capacidade de ser 
executada. Existe, portanto, a figura de um processador BML, um componente capaz de 
processar documentos BML de acordo com a especificação BML DTD. Atualmente 
estão disponíveis dois tipos de processadores BML. O primeiro chamado de BML 
Player é composto por um núcleo executável muito pequeno, um arquivo .jar de 
aproximadamente 35K que processa documentos BML e dinamicamente cria, acessa e 
configura as classes. Após a interpretação do arquivo BML o player é desabilitado 
permitindo que os componentes operem de maneira independente sem penalidades a sua 
performance. O segundo tipo de processador é um compilador BML que converte a 
especificação BML em um código Java livre de reflexão. 

7.3  Exemplos de aplicação 

Um exemplo de aplicação BML extraído de [KES99] é apresentado a seguir. 

 
FIGURA 7.7 – Exemplo de aplicação BML 
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No lado esquerdo são apresentados os componentes: um frame que contém um 
panel e um panel que contém um componente da classe juggler. Além disso, a aplicação 
contém também dois botões, start e stop. Os botões são conectados ao elemento juggler 
por meio de eventos. O lado direito da figura mostra a aplicação resultante. Todos os 
componentes foram combinados de maneira declarativa em um documento BML, e o 
resultado é uma aplicação executável. 

O documento BML que descreve a aplicação acima é apresentado na figura 7.8. 

 
<?xml version="1.0"?> 
 
<bean class="java.awt.Frame" id="topFrame"> 
  <property name="title" value="IBM Juggler"/> 
  <property name="background" value="0xeeeeee"/> 
  <property name="layout"> 
    <bean class="java.awt.BorderLayout"/> 
  </property> 
 
  <add> 
    <bean class="demos.juggler.Juggler" id="Juggler"> 
      <property name="animationRate" value="110"/> 
      <call-method name="start"/> 
    </bean> 
    <string value="Center"/> 
  </add> 
 
  <add> 
    <bean class="java.awt.Panel"> 
      <add> 
        <bean class="java.awt.Button"> 
          <property name="label" value="Start"/> 
          <event-binding name="action"> 
            <script> 
              <call-method target="Juggler" 
                           name="start"/> 
            </script> 
          </event-binding> 
        </bean> 
      </add> 
 
      <add> 
        <bean class="java.awt.Button"> 
          <property name="label" value="Stop"/> 
          <event-binding name="action"> 
            <script> 
              <call-method target="Juggler" 
                           name="stop"/> 
            </script> 
          </event-binding> 
        </bean> 
      </add> 
    </bean> 
    <string value="North"/> 
  </add> 
</bean> 

FIGURA 7.8 – Documento BML que descreve a aplicação exemplo 
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A figura abaixo apresenta o processo de execução de um documento BML por 
meio de um BML player  

 
FIGURA 7.9 – Execução de um documento BML por meio de um BML player. 

Alternativa seria a utilização de um processador BML que converte o documento 
original em um programa Java sem reflexão. A figura abaixo mostra o processo de 
conversão de um documento BML em um programa Java. 

 
FIGURA 7.10 – Transformação de um arquivo BML em um programa Java 

7.4  Elementos da linguagem BML 

A linguagem BML foi projetada de modo a permitir que seu código seja 
facilmente gerado tanto por construtores automáticos quanto por programadores 
humanos. Além disso, uma vez que BML é uma instancia de XML quaisquer editores 
de XML podem ser utilizados para escrita de código BML. A tabela abaixo apresenta o 
conjunto básico dos elementos que compõem a linguagem, cada um destes elementos 
será descrito em detalhes a seguir. 

TABELA 7.2 – Elementos da linguagem BML. 

Elemento Descrição 
<bean> Cria um novo bean o referencia um já criado 
<args> Especifica os argumentos para o construtor 
<string> Cria um novo bean string ou referencia um já criado 
<property> Seta ou retorna o valor de uma propriedade 
<field> Seta ou retorna o valor de um campo 
<event-binding> Conecta um evento de um bean a outro bean 
<call-method> Chama um método de um bean 
<add> Cria um hieraquia de bean adicionando um a outro 
<script> Definine um script para ser utiliziado por um bean 



 63

7.4.1 Criação e acesso de beans 

O elemento <bean> é utilizado primariamente para criar novos beans, 
especificados pelo nome de sua classe. Uma vez que o componente é criado seus 
elementos filhos são processados e o resultado deste processamento é a configuração 
dos elementos do componente. A criação de um bean pode ser resultado tanto da carga 
de um bean previamente serializado quanto da criação de uma nova instancia da classe. 
Opcionalmente pode ser atribuído ao bean recém criado um identificador, por meio do 
atributo id, que serve para referenciá-lo em qualquer ponto posterior do script BML, 
deste modo o elemento <bean> pode ser utilizada para fazer referência a JavaBeans 
previamente criados. Este identificador é armazenado em uma estrutura chamada 
registro de objetos. O registro de objetos é um dicionário que associa os JavaBeans 
criados em BML com os identificadores especificados no argumento id O exemplo a 
seguir mostra a definição de um elemento <bean>: 

 
<bean class="java.awt.Frame" id="topFrame"> 
</bean> 

FIGURA 7.11 – Elemento <bean> 

Por meio do elemento <args> é possível a criação de objetos nos quais o 
construtor possui um número variado de argumentos. O exemplo abaixo demonstra a 
criação de um componente font que faz uso do elemento <args>. 

 
<bean class="java.awt.Font" 
    <args><string>Sans-Serif</string> 
</bean> 

FIGURA 7.12 – Elemento <args> 

Outro elemento que aparece no exemplo da tabela 7.4 é o elemento <string>. O 
elemento <string> é utilizado para a criação de string beans. Este elemento se faz 
necessário em virtude da maneira com que XML trata strings com espaços vazios, 
consumindo-os. Deste modo o elemento <string> possibilita a criação de strings com 
espaços em branco. O elemento <string> suporta as duas sintaxes descritas na figura 
7.13. 

 
<string>Sans-Serif</string> 
<string value="Sans-Serif"/> 
 

FIGURA 7.13 – Elemento <string>. 

 

7.4.2 Configuração de campos e propriedades 

O elemento <property> é utilizado tanto para acessar quanto para atribuir valores 
de propriedades associadas a um componente JavaBean. Quando utilizado para atribuir, 
o valor atribuído pode tratar-se tanto de um valor imediato declarado explicitamente 
quanto do resultado obtido através de um outro elemento BML. Exemplo: 
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<bean class="java.awt.Frame" id="topFrame"> 
  <property name="title" value="IBM Juggler"/> 
  <property name="background" value="0xeeeeee"/> 
  <property name="layout"> 
  </property> 
</bean> 

FIGURA 7.14 – Elemento <property>. 

Uma vez que BML foi projetada para ser utilizada com quaisquer objetos Java, 
não apenas com JavaBeans, ela possibilita o acesso direto a atributos públicos de 
objetos. Este acesso é possível por meio do elemento <field> que funciona basicamente 
do mesmo modo que o atributo <property>. 

 

7.4.3 Ligação de eventos 

É possível definir a ligação de eventos entre componentes em um documento 
BML por meio do elemento <event-binding>. Esta ligação é feita através do atributo 
name que permite especificar o nome do evento que será acionado. As ações que serão 
executadas durante a chamada de um evento podem ser descritas por através do 
elemento <script>. Além disso, um evento pode disparar métodos de seu componente 
associado, por meio do elemento <call-method>. 

7.4.4 Chamada de métodos 

Ainda que BML seja primariamente uma linguagem declarativa ela proporciona 
um mecanismo para chamada de métodos por meio do elemento <call-method>. Este 
elemento permite a invocação direta de quaisquer métodos públicos implementados pelo 
componente referenciado. Os elementos filhos do elemento <call-method> são 
utilizados como parâmetros para invocação do método. A versão específica do método 
que será invocado é determinada por meio da resolução do tipo dos argumentos 
enviados. O mecanismo de invocação de métodos permite ainda que sejam invocados 
métodos de classe. 

7.4.5 Conversão explícita de tipos 

Os elementos <property> e <field> podem implicitamente invocar um conversor 
de tipos que converte um tipo em outro, afim de que a atribuição de um elemento a 
outro possa ser realizada. Além disso, um mecanismo de conversão explícita de tipo é 
implementado por meio do elemento <cast>. Dependendo da conversão de tipo a ser 
executada, o efeito da chamada <cast> pode ser puramente declarativo. A simples 
atribuição da classe a uma de suas superclasses ou interfaces, ou real, quando uma 
verdadeira ação de conversão de tipo é realizada.Caso o elemento <cast> não possua 
nenhum conteúdo um objeto nulo da classe especificada é retornado. 

7.4.6 Hierarquia de criação 

Hierarquias e coleções de beans podem ser construídas através do elemento 
<add>. Este elemento proporciona uma abstração para o processo de criação de 
hierarquias de beans e permite o uso de um elemento único para a adição de um 
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elemento a outro sem o conhecimento prévio do tipo dos componentes envolvidos nesta 
operação. A motivação original para criação do elemento <add> resulta da importância 
da criação hierárquica no desenvolvimento de interfaces para o usuário e o desejo de 
facilmente possibilitar a construção dessas hierarquias. Entretanto o conceito é bem 
definido para qualquer componente que sirva como container para outros componentes, 
como vetores ou tabelas hash. 

7.4.7 Definição de scripts em BML 

O elemento <script> é utilizado para definição de seqüência de elementos de 
script em BML ou em uma linguagem que será posteriormente executada. A versão 2.4 
de BML suporta o uso do próprio BML, de Javascript e de NetRexx como linguagens de 
script. O atributo <language> é utilizado para determinar a linguagem em particular que 
será utilizada em um determinado script. O atributo <src> pode ser utilizado para 
especificar uma URL da qual o script pode ser carregado. A avaliação de um script 
resulta no retorno de um bean. Quando o script é escrito diretamente em BML o bean 
retornado é o último elemento do script. O valor de retorno para outras linguagens de 
script é intimamente relacionado a linguagem em si, ainda que tipicamente seja 
resultado da avaliação do último elemento do script. Elementos de script que são 
definidos no contexto de um elemento do tipo <event-binding> são executados quando 
do momento do disparo do evento, quaisquer outros elementos de script são executados 
imediatamente. O exemplo abaixo apresenta a definição de um elemento <event-
binding> que faz uso de um elemento <script> descrito em BML para invocar a 
chamada de um método. 

 
<event-binding name="action"> 
            <script> 
              <call-method target="Juggler" 
                           name="stop"/> 
  script>           </
</event-binding> 

FIGURA 7.15 – Exemplo de script. 

O exemplo a seguir faz uso de scripts escritos em linguagem Javascript para 
construir uma calculadora com quatro operações. A figura 7.16 apresenta a arquitetura 
geral da aplicação. 
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FIGURA 7.16 – Exemplo de calculadora escrita em BML. 

Quando um actionEvent é disparado pelo controle de texto tf1 ou quando um 
textEvent é acionado pelo controle tf2 a função doMath() escrita na linguagem 
Javascript é invocada. As figuras 7.17 e 7.18 apresentam o código BML que efetua o 
acoplamento entre os eventos disparados e a chamada da função Javascript. 

 
FIGURA 7.17 – Ligação do evento disparado por tf1 e a função Javascript. 

 
FIGURA 7.18 – Ligação do evento disparado por tf2 e a função Javascript. 

Finalmente a figura 7.19 apresenta a definição da função doMath(), responsável 
pela lógica de funcionamento da calculadora. 



 67

 
FIGURA 7.19 – Função doMath(). 
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8 Arquitetura Proposta 
Editores de diagramas com funcionalidade de execução possuem aplicabilidade 

na maioria dos contextos nos quais editores de diagramas podem ser utilizados. Sua 
aplicação mais direta é relacionada à notações diagramáticas que abstraem esquemas 
elétricos, mecânicos, eletrônicos ou pneumáticos. Nestes contextos a criação de um 
diagrama está intimamente ligada a execução do mesmo. Um diagrama de um esquema 
elétrico, por exemplo, pode ser executado por meio de técnicas de animação que 
transmitem ao usuário noções relativas ao funcionamento do sistema. Entretanto a 
execução de diagramas pode também ser aplicada a modelos de software, um exemplo 
clássico é a execução de uma rede de Petri [MUR89], na qual a alteração de lugares e 
transições é exibida por meio de recursos de animação, o que possibilita um melhor 
entendimento da rede. Diagramas dinâmicos de UML, tais como diagramas de 
seqüência ou atividade, também podem ser executados segundo o mesmo princípio de 
execução de uma rede de Petri. Por outro lado existem outros contextos nos quais a 
execução de diagramas não é apresentada de maneira tão explícita. Além de estar 
associada a animação visual de diagramas, a execução de diagramas pode contemplar 
outras tarefas, tais como geração de código ou avaliação semântica. Sendo assim sua 
aplicabilidade se torna ainda maior podendo ser utilizada para geração de código a partir 
de diagramas de classe, ou construção de esquemas de bancos de dados com base em 
diagramas E/R. 

Entretanto, as abordagens para construção de editores de diagramas descritas na 
literatura não tratam especificamente de tópicos relacionados à execução de diagramas. 

Formalismos gramaticais constituem-se em uma excelente ferramenta para 
construção de editores diagramáticos genéricos. Entre as vantagens da utilização de tal 
abordagem pode-se citar as observações de [REK94] com relação ao emprego de 
gramáticas de grafo em particular: 

• A definição dos elementos gráficos e de seus relacionamentos é feita através de 
um formalismo que permite a criação de sub-classes de elementos, o que gera 
uma especificação pequena e expressiva. 

• A definição das estruturas de entrada/saída do grafo é feita no mesmo 
formalismo, o que reduz o número de formalismos que devem ser aprendidos e 
manipulados. 

• O fato das regras de uma gramática de grafo poderem ser definidas de maneira 
gráfica pode facilitar em situações nas quais existem regras complexas a serem 
tratadas. 

• As regras de transformação são muito poderosas em termos das estruturas que 
são capazes de combinar e das transformações que podem realizar. 

Uma atenção especial deve ser tomada em relação a escolha do formalismo 
adotado. Formalismos com maior poder de expressão geralmente fornecem aos editores 
criados uma maior flexibilidade quanto as notações que pode ser utilizadas, em 
contrapartida a especificação necessária para a construção destes editores tende a ser 
maior e mais complexa. Formalismos mais simples normalmente resultam em 
especificações de entrada mais simples, porém em alguns casos esta simplicidade pode 
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resultar em dificuldade para representar certos tipos de notações diagramáticas como, 
por exemplo, aquelas que possibilitam relações do tipo arco-arco. Outro ponto a ser 
considerado diz respeito ao desempenho. Editores de diagramas construídos a partir da 
especificação formal de linguagens tendem a ser mais lentos do que os editores 
construídos sobre outra abordagem, sendo que em alguns casos este fator pode 
inviabilizar a sua utilização. 

Independente do formalismo utilizado, o uso de frameworks para construção de 
editores diagramáticos parece indispensável. Uma arquitetura para editores de 
diagramas baseada em frameworks simplifica sua construção, pois apresenta abstrações 
que são comuns entre os diferentes domínios de aplicação[VLI90]. Algumas vezes o 
próprio framework encapsula, por meio dos relacionamentos de suas classes, um 
formalismo gramatical. É o caso de [BUR94] que afirma que a estrutura de classes do 
framework Unidraw [VLI90] foi a base de implementação que permitiu a construção de 
um editor gráfico que explora o uso da teoria dos grafos conceituais como linguagem 
visual. Ainda que primeiramente direcionados para a construção de editores de desenho, 
os frameworks analisados mostraram que podem ser estendidos sem grandes 
dificuldades e utilizados para o contexto dos editores diagramáticos. 

Deste modo, a integração de uma estrutura baseada em frameworks de edição de 
diagramas com um mecanismo para especificação de notações diagramáticas, seja ele 
formal ou não, parece ser a solução mais eficaz para a construção de editores 
diagramáticos genéricos. No entanto, nenhuma das abordagens apresentadas na 
literatura visa especificamente a inclusão da funcionalidade de execução em editores de 
diagramas. Ainda que a utilização de gramáticas formais para descrição de notações 
diagramáticas apresente vantagens para a avaliação sintática e semântica das mesmas, e 
possa ser utilizada como uma ferramenta para auxílio à execução visual de diagramas, 
ela não se constitui por si só em uma solução satisfatória. Entende-se, neste caso, por 
solução satisfatória uma solução que possibilite o reuso independente das lógicas que 
descrevem a execução dos elementos. Por outro lado, as abordagens que fazem uso de 
frameworks descritas na literatura, as quais a principal vantagem é justamente a 
reutilização, não abordam, assim como as baseadas em formalismo gramaticais, o reuso 
de lógicas de execução. 

Com vistas a solucionar principalmente o problema do reuso de lógicas de 
execução em editores diagramáticos com funcionalidade de execução, mas também a 
fim de propor alternativas para outros problemas, tais como avaliação semântica de 
diagramas e mecanismos interação entre as lógicas de execução e elementos de edição, 
esta arquitetura é proposta.  

8.1  Visão geral da arquitetura 

De um modo geral a arquitetura proposta é composta pelos elementos descritos 
na figura 8.1. 
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FIGURA 8.1 – Visão geral da arquitetura proposta. 

Uma biblioteca de elementos de edição diagramática foi construída como parte 
da arquitetura. Esta biblioteca possui classes básicas para a construção de editores de 
diagramas para diversas notações e visa simplificar a tarefa de construção de editores de 
diagramas. No entanto, esta biblioteca não contempla elementos relacionados a uma 
notação diagramática em particular, ao invés disso é possível configurar seus elementos 
afim de estes sejam utilizados para representação de uma notação específica. Neste 
ponto a arquitetura segue a abordagem de construção de editores de diagramas baseada 
em frameworks, na qual uma estrutura de classes inacabada é estendida a fim de que 
possa ser aplicada a um domínio específico. No entanto a diferença principal entre a 
solução proposta e a abordagem de frameworks se dá na maneira com a qual a 
configuração é realizada. Enquanto um framework é configurado e estendido para um 
domínio específico através de codificação, na arquitetura proposta esta configuração é 
realizada por meio de um script BML[EPS2000]. 

Uma especificação de entrada descrita em linguagem BML é analisada por um 
Reconhecedor/Construtor responsável pela configuração do conjunto de elementos da 
biblioteca para uma determinada notação diagramática. É importante salientar que a 
linguagem BML dispõe de recursos que vão muito além da simples configuração de 
elementos, tarefa que poderia ser facilmente realizada por meio de um arquivo de 
configuração em formato texto. Os recursos disponibilizados em BML possibilitam a 
configuração de propriedades, invocação de métodos, definição de hierarquias e redes 
de conexões entre elementos, bem como a declaração de scripts que serão utilizados 
posteriormente para descrever as lógicas de execução. Sendo assim, os elementos 
construídos a partir do módulo Reconhecedor/Construtor estão configurados para 
representar uma notação diagramática em particular. Estes elementos possuem ainda 
scripts que descrevem seus comportamentos quando do momento de sua execução. Tais 
scripts são descritos em linguagem VbScript e declarados na especificação BML da 
notação diagramática. O mecanismo de interpretação das lógicas de execução de 
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diagramas, por sua vez, foi adaptado do COCOA, um interpretador da linguagem Basic 
descrito em [MCM97]. 

Finalmente, conforme apresentado na figura 8.1 um editor de diagramas é 
constituído por um conjunto de elementos da biblioteca de elementos de edição, 
configurados a partir de um script BML para representar uma notação diagramática em 
particular. O script BML descreve a maneira com a qual os elementos disponibilizados 
pela biblioteca são agrupados e configurados para uma determinada notação. 

Uma visão do processo de construção de um editor de diagramas com 
funcionalidade de execução para uma determinada notação diagramática é descrita no 
diagrama de atividades da figura 8.2. 

Especificação 
BML

<<Script>>

Especifica notacao 
diagramática

Constroi script 
BML

Especifica logicas 
de execução

Reconhece 
BML

Instancia e Configura 
elementos

Constroi editor

Biblioteca de Elementos
<<Componentes JavaBeans>>

Modulo de ReconhecimentoProj etista

 
FIGURA 8.2 – Construção de um editor de diagramas na arquitetura proposta. 

Algumas tecnologias chave atuam como suporte à arquitetura proposta. Essas 
tecnologias não apenas serviram como opções para implementação das funcionalidades 
requeridas pela arquitetura como, em alguns casos, acabaram por influenciar decisões 
relacionadas a ela própria. As principais tecnologias aplicadas na arquitetura proposta 
são descritas abaixo: 
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• Componentes JavaBeans: A biblioteca de elementos de edição diagramática foi 
construída através de um conjunto de componentes JavaBeans. Além de 
apresentarem todos os recursos e vantagens inerentes a plataforma Java, tais 
como portabilidade e padronização [HAM97], os componentes JavaBeans 
dispõem da funcionalidade de reflexão computacional passiva, fundamental para 
o funcionamento de alguns elementos da arquitetura. 

• BML: É a linguagem utilizada para descrever a especificação de entrada que 
serve como base para configuração dos elementos da biblioteca de edição 
diagramática. A linguagem BML [JOH99] é uma linguagem derivada de XML 
[BRA98] que, por sua vez, possui ampla utilização atualmente e está se tornando 
a língua franca para troca de dados entre aplicativos. Um exemplo disso é o 
formato XMI, um idioma de XML para troca de dados entre ferramentas CASE. 
BML apresenta inúmeras vantagens enquanto linguagem de configuração, dentre 
as quais pode-se citar a facilidade para construção de reconhecedores para a 
linguagem, uma vez que podem ser utilizados reconhecedores de XML padrão 
largamente difundidos tais com DOM [HOR00] ou SAX [DOR2001]. Entretanto 
a principal vantagem de BML como linguagem de configuração diz respeito ao 
seu suporte a descrição de eventos, um mecanismo que pode ser utilizado para o 
armazenamento das lógicas de execução de diagramas. É por meio deste 
mecanismo que são descritas as lógicas de funcionamento dos elementos durante 
a execução dos diagramas. 

• Reflexão computacional: Através da reflexão computacional passiva 
disponibilizada na linguagem Java o mecanismo de reconhecimento dos scripts 
BML é capaz de configurar os elementos da biblioteca de edição diagramática. 
Além disso, a reflexão computacional é utilizada também para possibilitar ao 
executor de diagramas acesso aos métodos e propriedades das classes de edição 
diagramática. Durante o processo de execução de diagramas o interpretador de 
scripts de execução efetua chamadas a métodos disponíveis nas classes da 
biblioteca de elementos de edição, estes métodos são invocados por meio do uso 
de reflexão uma vez que o interpretador não conhece previamente a estrutura das 
classes que compõem a biblioteca. 

A seguir serão descritos os elementos que compõe a arquitetura e as 
características de suas implementações no protótipo. 

 

8.2  Biblioteca de Elementos de Edição Diagramática 

Afim de que a arquitetura proposta pudesse ser avaliada com base na construção 
de um protótipo foi implementada uma biblioteca de elementos de edição diagramática. 
Esta biblioteca pode ser configurada para representar diversas notações de diagramas 
esquemáticos, sendo seu foco principal notações que suportam funcionalidade de 
execução, tais como diagramas de eletricidade predial e industrial, hidráulica e 
pneumática. Outra aplicação dos elementos desta biblioteca seria a construção de alguns 
diagramas dinâmicos existentes na notação UML [RUM98], tais como diagramas de 
estado e atividade. Estes diagramas de UML em particular, representam interações entre 
elementos ao longo do tempo, característica que pode ser aproveitada para criação de 
uma sintaxe para execução visual dos mesmos. Por outro lado, diagramas estáticos de 
UML também podem se beneficiar de recursos de execução diagramática, neste caso a 
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execução de um diagrama não está necessariamente associada a animação visual do 
mesmo. Exemplos da aplicabilidade da execução diagramática para diagramas estáticos 
de UML são a execução de tarefas como geração de código ou validação semântica. 
Seja para a construção de diagramas dinâmicos ou estáticos de UML ou para a 
representação de notações esquemáticas, a biblioteca de elementos foi construída de 
modo que possa ser configurada sem grande esforço por parte do projetista. Além disso, 
seus elementos foram projetados prevendo, caso necessário, uma extensão via código, 
com o objetivo de aumentar sua flexibilidade e poder de expressão. 

Os principais elementos que compõem a biblioteca são elementos de edição de 
diagramas que suportam uma configuração por meio BML, de tal modo que o módulo 
de Reconhecimento/Geração seja capaz de configurar um conjunto de elementos e 
disponibilizá-los em uma ferramenta de edição de diagramas. Vale lembrar que a tarefa 
de construção de uma biblioteca de elementos de edição diagramática não é o principal 
objetivo deste trabalho, sua construção deve-se apenas ao fato de não existirem, no 
momento da elaboração do protótipo, alternativas já implementadas que atendessem aos 
requisitos da arquitetura proposta. 

Antes, porém, de abordar os elementos que compõem a biblioteca de edição 
diagramática é importante que sejam apresentados os casos de uso para os quais a 
biblioteca foi projetada. A descrição dos casos de uso serve ainda para ressaltar o papel 
do script de configuração BML na arquitetura proposta. A figura 8.3 apresenta os casos 
de uso de negócio da biblioteca de elementos de edição diagramática. 

Cria di agrama

Adiciona Ele mento a D i agramaUs uário

Executa D iagram a

 
FIGURA 8.3 – Casos de Uso de Negócio da Biblioteca de Elementos. 

A biblioteca de elementos deve ser capaz de executar pelo menos os casos de 
uso de negócio apresentados na figura 8.3. Uma característica dos casos de uso 
apresentados é o fato de não estarem amarrados a uma notação diagramática em 
particular. Uma vez que os elementos da biblioteca sejam configurados por meio do 
script BML para representação de uma determinada notação diagramática, os casos de 
uso de negócio podem ser transpostos para casos de uso de sistema, sendo desta forma 
amarrados a uma notação diagramática específica. A figura 8.4 apresenta um exemplo 
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de transposição dos casos de uso de negócio da biblioteca de elementos para os casos de 
uso de sistema. O exemplo apresenta os casos de uso de um editor de diagrama de 
classes.  

Executa D iagram a

Adi ci ona Elem ento a D i agrama

Cria d iagram aC ria Dia gram a de Cl as s e s

<<re ali ze> >

Adiciona Clas s e a D iagram a

< <reali ze>>

Cria As s ociação entre C las s es

<<realize>>
Analis ta de 

Sis tem as

Gera  Código

<<realize>>

 
FIGURA 8.4 – Casos de Uso de Sistema para um editor de diagramas de classes. 

No exemplo da figura 8.4 os casos de uso de sistema para um editor de classes 
são a realização dos casos de uso de negócio sobre os quais a biblioteca de elementos 
foi construída. Neste caso particular, o caso de uso “Cria Diagrama” é mapeado para o 
caso de uso “Cria Diagrama de Classes”. Os casos de uso “Adiciona Classe a 
Diagrama” e “Cria Associação entre Classe”, por sua vez, realizam o caso de uso de 
negócio “Adiciona Elemento a Diagrama”. E finalmente o caso de uso “Gera Código” 
realiza o caso de uso de negócio “Executa Diagrama”. É interessante observar que um 
conjunto de casos de uso de sistema deve ser construído para cada editor diagramático 
gerado sobre a arquitetura, uma vez que seus elementos demandam configuração a fim 
de sejam associados a uma determinada notação diagramática. 

A biblioteca de elementos foi implementada por meio de um conjunto de 
componentes JavaBeans, é importante ressaltar que o conceito de componente 
empregado aqui é o mesmo descrito na especificação da API de JavaBeans [HAM97], 
ou seja, um componente reutilizável de software que pode ser manipulado visualmente 
em uma ferramenta de construção. Talvez a maior divergência entre o conceito de 
componente JavaBean e os demais conceitos de componentes resida no fato dos 
componentes JavaBeans tratarem-se de componentes caixa-branca, ou seja, 
componentes nos quais o código fonte pode ser alterado. A figura 8.5 apresenta de que 
maneira os pacotes que compõem a biblioteca de elementos de edição diagramática 
estão organizados. 
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FIGURA 8.5 – Pacotes que compõem a biblioteca de elementos de edição. 

O pacote de Edição de Diagramas contém as classes básicas necessárias para 
construção de editores de diagrama. O pacote de Reconhecimento e Instanciação é 
responsável pelo reconhecimento de scripts BML e a configuração das classes do pacote 
de Edição de Diagramas para uma determinada notação diagramática. Este pacote 
contém também um componente designado browser, responsável pela instanciação dos 
elementos configurados. O pacote de Execução de Diagramas agrupa as classes de 
interpretação dos scripts que descrevem o funcionamento dos elementos diagramáticos 
durante a execução de diagramas. Finalmente, o pacote de Armazenamento de Atributos 
contém as classes que permitem que novos atributos sejam adicionados aos elementos 
diagramáticos, afim de que estes possam ser configurados para uma notação em 
particular. A seguir será descrito o conjunto de classes que compõe cada pacote, bem 
como a funcionalidade e provida por ele. 

 

8.2.1 Pacote de Edição de Diagramas 

O pacote de Edição de Diagramas encapsula as classes básicas que provêem os 
serviços de edição diagramática na biblioteca de elementos. Este pacote contém classes 
que representam grandes abstrações de edição diagramática, tais como nodos e 
conexões. As classes que compõem este pacote são responsáveis principalmente pelos 
aspectos relacionados com criação e visualização de diagramas. A figura 8.6 apresenta o 
diagrama de classes do pacote de Edição de Diagramas. 
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FIGURA 8.6 – Diagrama de classes do pacote de Edição de Diagramas. 

A estrutura de classes da biblioteca de elementos faz uso de alguns dos padrões 
de design descritos em [GAM94], deste modo procura-se facilitar o entendimento do 
mesmo por meio da utilização de soluções amplamente conhecidas e comprovada 
validade. Procura-se também, através do uso de padrões de design, incrementar o reuso 
e facilitar a extensão dos elementos que compõem a biblioteca. A seguir são descritos os 
papéis e as principais responsabilidades das classes que compõem o pacote de edição 
diagramática: 

• ELEMENTOABSTRATO: Esta classe é a classe pai da hierarquia de elementos 
de edição diagramática da biblioteca. A classe ELEMENTOABSTRATO 
implementa em conjunto com as classes COMPOSITEABSTRATO, NODO, 
CONEXAO, PONTODECONEXAO e DIAGRAMA o padrão Composite 
descrito em [GAM94]. Procura-se, por meio da utilização deste padrão, definir 
uma hierarquia de objetos consistente, composta de objetos simples e objetos 
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compostos e, deste modo, simplificar a estrutura de utilização das classes 
herdadas. Outra vantagem obtida pela utilização do padrão Composite é o fato 
dele tornar simples a adição de novas classes à hierarquia de componentes. 
Sendo assim, os elementos do tipo Composite existentes na biblioteca serão 
habilitados a conter quaisquer elementos descendentes da hierarquia de 
ELEMENTOABSTRATO, sejam eles elementos folha como CONEXAO e 
PONTODECONEXAO ou elementos compostos como elementos das classes 
DIAGRAMA ou NODO. 

• COMPOSITEABSTRATO: Pelo fato de ambas as classes, DIAGRAMA e 
NODO, se valerem da agregação gerada pelo padrão Composite, se fez 
necessária a criação de um terceira classe para representação das características 
comuns entre elas, esta classe chama-se COMPOSITEABSTRATO. Uma 
abordagem semelhante esta é apresentada em [GRA98] e é indicada justamente 
para situações onde duas ou mais classes herdam de uma classe do tipo 
Composite. 

• DIAGRAMA: Esta classe representa um diagrama capaz de conter inúmeros 
elementos diagramáticos de uma determinada notação. Suas principais 
funcionalidades são a adição e remoção de elementos à diagramas e o tratamento 
dos eventos que são disparados sobre estes diagramas como, por exemplo, a 
movimentação de elementos e seu acionamento por meio de ações do mouse. 
Uma classe do tipo DIAGRAMA também é um Composite, desta forma ela tem 
a capacidade de agregar quaisquer elementos derivados da hierarquia de 
ELEMENTOABSTRATO. 

• NODO: Esta classe é utilizada para representação dos elementos nós de uma 
determinada notação diagramática, para tanto, ela faz uso de imagens do tipo gif 
para representar os diversos estados e representações que um determinado 
elemento diagramático pode assumir. A adoção do padrão de imagem .gif deve-
se ao fato deste padrão possuir a capacidade de conter pequenas animações 
compostas por seqüências de imagens, estas animações servem perfeitamente ao 
propósito de animar visualmente um determinado elemento diagramático 
durante uma execução de diagramas. Um objeto da classe NODO usualmente 
possui alguns elementos agregados, na maioria dos casos classes do tipo 
PONTODECONEXAO. Esta agregação é mais uma vez suportada pelo fato da 
classe NODO derivar também de COMPOSITEABSTRATO, possuindo assim a 
habilidade de agregar elementos. A ligação entre elementos do tipo NODO e 
elementos do tipo CONEXAO é feita através de seus elementos agregados, neste 
caso elementos da classe PONTODECONEXAO. 

• CONEXAO: Esta classe é uma abstração dos elementos do tipo arco sendo 
responsável pelo gerenciamento das conexões que podem ser construídas entre 
os elementos do editor de diagramas. Assim como a classe NODO pode ser 
configurada para suportar determinada notação diagramática, a classe 
CONEXAO também suporta tal configuração. Na versão implementada da 
biblioteca de elementos, as únicas características que podem ser configuradas na 
classe CONEXAO são a sua cor e espessura. Pretende-se para futuras versões 
prover a configuração de atributos tais como: sentido, roteamento e alinhamento. 

• PONTODECONEXAO: É através da classe PONTODECONEXAO que um 
NODO é conectado a uma CONEXAO. Pontos de conexão podem ser descritos 
como áreas sensíveis que possibilitam a criação de conexões. Normalmente os 



 78

elementos da classe PONTODECONEXAO são contidos por elementos da 
classe NODO, sendo assim, de acordo com o padrão Composite um NODO pode 
conter inúmeros elementos da classe PONTODECONEXAO. 

 

8.2.2 Pacote de Reconhecimento e Instanciação 

O pacote de Reconhecimento e Instanciação é composto pelas classes de 
reconhecimento dos scripts BML, bem como pelos elementos responsáveis pela 
instanciação dos objetos da biblioteca de elementos de edição diagramática. A figura 8.7 
apresenta o diagrama de classes do pacote de reconhecimento e instanciação. 

BMLHandler

doParse()
parseBean()
parseProperty()
parseAttribute()
addImage()

Diagrama

tagElement : ElementoAbstrato

selectElement()
moveElement()

(from Edição de Diagramas)

Browser
tagElement : ElementoAbstrato
browserList : Vector

fatoryMethod()
getElement()

bmlHandlerRef

ElementoAbstrato

pos : Point

isElement()
draw()

(f rom Edição de Diagramas)

prototype

browserRef

Cloneable

clone()

 
FIGURA 8.7 – Classes do pacote de Reconhecimento e Instanciação. 

A seguir são descritas as classes do pacote de Reconhecimento e Instanciação: 

• BMLHANDLER: Esta classe é responsável pelo reconhecimento de um script 
descrito na linguagem BML e também pela configuração dos elementos da 
biblioteca de elementos para uma determinada notação diagramática. Apesar da 
implementação da linguagem BML prover ferramentas específicas para o 
reconhecimento e construção de aplicações, estas ferramentas não são facilmente 
integradas a outras arquiteturas. Sendo assim, optou-se pela construção de um 
reconhecedor BML específico para a biblioteca de elementos, este reconhecedor 
é representado pela classe BMLHANDLER. Os detalhes relacionados com 
funcionalidades providas pelo reconhecedor serão descritos mais adiante quando 
este elemento da arquitetura é apresentado em mais detalhes. 

• BROWSER: A classe BROWSER é responsável pelo armazenamento, em 
tempo de execução, da biblioteca de elementos configurados para a edição de 
uma determinada notação diagramática. Os elementos da biblioteca, 
configurados por meio de um script BML, são armazenados pela classe 
BROWSER, que provê estes elementos para a classe DIAGRAMA, permitindo 
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assim a construção de diagramas. Sob esta ótica a classe DIAGRAMA atua 
como a classe Client do padrão Prototype [GAM94]. Cada vez que um elemento 
da biblioteca é requisitado pela classe DIAGRAMA, este é clonado e sua cópia 
retornada. A aplicação do padrão Prototype se faz necessária, neste caso, em 
função da natureza particular dos elementos sobre os quais um determinado 
diagrama está operando. Um diagrama na biblioteca de elementos opera sobre 
elementos previamente configurados para uma determinada notação 
diagramática. Esta configuração ocorre durante o reconhecimento do script 
BML, quando os elementos da biblioteca são ajustados para representação de 
uma notação diagramática específica. A classe BROWSER armazena o conjunto 
de elementos configurados e os provê, por meio da operação de clonagem 
sugerida pelo padrão Prototype para o seu cliente, neste caso a classe 
DIAGRAMA. A figura 8.8 apresenta o padrão Prototype. 

 
FIGURA 8.8 – Diagrama de classes do padrão Prototype. 

8.2.3 Pacote de Armazenamento de Atributos 

O pacote de Armazenamento de Atributos contempla as classes que contém os 
estados dos elementos da biblioteca de edição diagramática. Estes estados foram 
propositalmente separados da visualização dos elementos, implementada pelo pacote de 
Edição de Diagramas, com o objetivo de incrementar o reuso da arquitetura. Busca-se, 
deste modo, um desacoplamento entre a representação e a visualização dos elementos 
diagramáticos, de modo que ambos possam variar livremente. Uma situação na qual tal 
abordagem seria interessante consiste na construção, por exemplo, de um outro pacote 
de edição de diagramas, nos quais os diagramas são editados com recursos de três 
dimensões. 

A figura 8.9 apresenta o diagrama de classes do pacote de armazenamento de 
atributos. 
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Atributo
name
type
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pos : Point
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attributeList
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0..*1 0..*1

container
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FIGURA 8.9 – Diagrama de classes do pacote de armazenamento de atributos. 

Este pacote é responsável por prover as classes necessárias para associação de 
novos atributos aos elementos da biblioteca, desta forma estes atributos podem ser 
configurados em função das necessidades da notação diagramática que se deseja 
representar. 

• LOGICA: A classe lógica implementa em conjunto com a classe 
ELEMENTOABSTRATO o padrão Observer descrito em [GAM94]. Busca-se 
por meio da utilização deste design um desacoplamento entre os elementos de 
visualização, representados pelas classes concretas herdadas da hierarquia de 
ELEMENTOABSTRATO, e os elementos de representação dos dados, neste 
caso representados pela classe LOGICA. A classe LOGICA é responsável pelo 
gerenciamento dos atributos que um determinado elemento da notação 
diagramática possui. Além disso, possui uma ligação com a classe 
INTERPRETER, responsável pela interpretação dos scripts que descrevem a 
execução dos elementos. Outro padrão de design implementado, tanto pela 
classe Lógica quanto pela classe ELEMENTOABSTRATO, é o padrão 
Prototype [GAM94]. A biblioteca de elementos de edição diagramática é 
configurada por meio de um script de BML, sendo assim, o padrão Prototype 
proporciona uma maneira elegante de garantir que os elementos configurados 
serão copiados, gerando instâncias manipuladas no editor de diagramas. 

•  ATRIBUTO: A classe ATRIBUTO armazena os elementos que podem ser 
configurados por meio da classe EDITORDEATRIBUTOS. Conforme veremos 
mais adiante, a especificação de entrada é capaz de configurar os elementos da 
biblioteca afim de que esta seja adaptada à edição de uma determinada notação 
diagramática. Além disso, por meio da especificação de entrada, é possível a 
adição de atributos que dizem respeito apenas ao contexto de uma notação 
diagramática em particular. Neste caso a classe ATRIBUTO é responsável pelo 
armazenamento desses atributos particulares a cada notação diagramática. 
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• EDITORDEATRIBUTOS: A classe EDITORDEATRIBUTOS, assim como as 
classes derivadas de ELEMENTOABSTRATO, atua como elemento subject 
para um elemento Observer, neste caso representado pela classe LOGICA. 
Fazendo uso da funcionalidade de reflexão passiva, provida pela linguagem Java 
aos componentes JavaBeans, a classe EDITORDEATRIBUTOS é capaz de 
descobrir os métodos e propriedades publicadas por um elemento da biblioteca, 
permitindo, deste modo, a edição de propriedades em tempo de execução. Ainda 
que possa ser utilizada para configuração de todo o conjunto de atributos de um 
elemento da biblioteca, a classe EDITORDEATRIBUTOS tem como por 
objetivo principal prover a edição dos atributos da classe LOGICA, ou seja, os 
atributos relacionados ao contexto de execução dos diagramas.  

8.2.4 Pacote de Execução de Diagramas 

Este pacote é composto pelas classes de interpretação dos scripts que descrevem 
o comportamento dos elementos durante a execução dos diagramas. Estes scripts podem 
ser escritos em qualquer linguagem suportada por BML como, por exemplo, REXX, 
VbScript ou JavaScript. A versão atual da biblioteca implementa apenas o interpretador 
VbScript. A figura 8.10 apresenta o diagrama de classes do pacote de execução de 
diagramas. 

BasicInterpreter JavaInterpreter RexxInterpreter

Logica

viewState

execute()
addAttribute()
getAttribute()

(f rom Armazenamento de Atributos)

Interpreter

interpret()

interpreterRef

 
FIGURA 8.10 – Diagrama de classes do pacote de execução de Diagramas. 

• INTERPRETER: A classe raiz do pacote de execução de diagramas é uma classe 
abstrata que implementa o padrão Interpreter [GAM94]. Abaixo dela podem ser 
implementadas inúmeras classes para interpretação de diferentes linguagens. 

• BASICINTERPRETER: Esta classe, bem como todo o núcleo de interpretação 
de scripts VbScript foi adaptada do interpretador COCOA [MCM97], sua 
estrutura é apresentada mais adiante quando o mecanismo de execução de scripts 
é descrito em detalhes. 

8.3  Especificação de entrada 

A especificação de entrada possui duas atribuições importantes. A primeira é a 
configuração das classes da biblioteca, afim de que essas sejam adequadas a notação 
diagramática que o editor construído pretende editar. A segunda atribuição é a descrição 
das lógicas de execução que dos elementos. Deste modo, a linguagem ou notação na 
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qual a especificação de entrada deve ser descrita deve prover mecanismos para estes 
requisitos. 

BML foi a linguagem escolhida para descrever a especificação de entrada. 
Conforme apresentado no capítulo 7, a linguagem BML possui algumas características 
que a torna uma atraente opção para configuração de frameworks e conjuntos de 
componentes, dentre elas pode-se citar novamente: 

• Possibilidade de configuração de propriedades e atributos 

• Possibilidade de invocação de métodos e eventos 

• Facilidade para construção de uma hierarquia entre os elementos configurados 

Além disso, BML possui a importante característica de possibilitar a criação de 
scripts em inúmeras linguagens capazes de descrever as lógicas de execução dos 
elementos. 

A figura 8.11 apresenta um exemplo de script BML para configuração dos 
elementos de edição diagramática para um editor de eletricidade predial. 
<bean class = “NODO"> 
      <property name = "Hint" value = “Lampada Incandescente"/> 
      <property name = "Kind" value = "IN_K"/> 
      <property name = "BrowserType" value = "Entrada"/> 
      <add viewstate = “Lamp00.WMF"/> 
      <add viewstate = "Lamp01.WMF"/> 
      <bean class = "PONTODECONEXAO"> 
         <property name = "Px" value = "25"/> 
         <property name = "Py" value = "100"/> 
         <property name = "Kind" value = "IN_K"/> 
      </bean> 
      <bean class = " PONTODECONEXAO "> 
         <property name = "Px" value = "50"/> 
         <property name = "Py" value = "100"/> 
         <property name = "Kind" value = "IN_K"/> 
      </bean> 
      <bean class = “ATRIBUTO"> 
         <property name = "Name" value = “Tensao"/> 
         <property name = “Type" value = “float"/> 
         <property name = “DefVal" value = “0"/> 
      </bean> 
   </bean> 

FIGURA 8.11 – Script BML para configuração da biblioteca de elementos. 

No exemplo apresentado na tabela acima, o script BML contém os dados para 
configuração de um elemento da biblioteca, afim de que este seja capaz de representar 
uma lâmpada incandescente. No primeiro tag do script, o tag <bean class> determina a 
classe da biblioteca de edição diagramática que o reconhecedor da especificação deverá 
instanciar para representar o elemento. A seguir são configurados alguns atributos do 
elemento instanciado, tais como hint, kind, e browsertype. Então são adicionadas, por 
meio do tag <add viewstate>, duas imagens que vão estar associadas a representação 
visual do elemento. O próximo passo consiste na adição de dois outros elementos ao 
elemento que está sendo criado, deste modo o elemento configurado para representar 
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uma lâmpada incandescente passara a conter dois outros elementos do tipo 
PONTODECONEXAO. Através desses elementos será habilitada a criação de conexões 
ao elemento. Os tags para a configuração das propriedades dos elementos agregados ao 
elemento principal são os mesmos utilizados para configuração do elemento. Neste caso 
particular os elementos da classe PONTODECONEXAO tem a propriedades Px, Py e 
Kind configuradas. Finalmente é adicionado um elemento da classe ATRIBUTO ao 
elemento que está sendo configurado. Enquanto os atributos genéricos dos elementos de 
edição são configurados através do tag <property name>, alguns atributos, referentes ao 
contexto de uma notação diagramática em particular, podem ser adicionados e editados 
por meio da utilização de um elemento da classe ATRIBUTO. A figura 8.12 apresenta 
as imagens utilizadas para a representação do elemento configurado pelo script anterior. 

 

FIGURA 8.12 – Imagens que representam o elemento Lâmpada incandescente. 

Outra característica da linguagem BML, que a torna uma atraente opção para 
configuração de componentes, é a possibilidade de inserção de scripts escritos em 
linguagens como VbScript, JavaScript ou NetRexx para tratamento de eventos 
associados aos componentes configurados. A figura 8.13 apresenta um exemplo de 
script escrito na linguagem para tratamento de alguns eventos associados ao 
componente configurado no exemplo anterior. 
<event = “on_activate"> 
      if getAttribute(“tensao”)= 5 then setDrawState(1) 
      else setDrawState(0) 
</event> 
 

FIGURA 8.13 – Script que descreve a ativação de um elemento lâmpada 

O script descreve a lógica de funcionamento do elemento Lâmpada 
Incandescente para o seu evento de acionamento, sendo assim, quando o elemento é 
acionado o seu atributo tensão é analisado, caso este possua o valor necessário para que 
seja efetuado um acionamento, seu estado de visualização é alterado para 1. O estado de 
visualização de um elemento(drawState) determina a imagem .gif que será apresentada 
pelo elemento, no caso do elemento Lâmpada Incandescente o estado de visualização 0 
apresenta uma imagem com a lâmpada apagada, enquanto o estado de visualização 1 
apresenta uma imagem com a lâmpada acesa. As operações setDrawState e getAttribute 
fazem parte do conjunto de operações disponibilizado pela biblioteca de elementos, 
sendo comuns a quaisquer notações diagramáticas nela representadas, no entanto o 
atributo tensão manipulado no script diz respeito apenas ao contexto da notação que se 
pretende editar. 
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Outro exemplo de script é apresentado na figura 8.14 e descreve os eventos de 
acionamento e mouse_down para uma chave do tipo ON/OFF. Uma chave desse tipo só 
deve propagar corrente no circuito quando se encontra em seu estado fechado, caso 
contrário a corrente não deve se propagar. Sendo assim, o evento de mouse sobre a 
chave ocasiona a abertura ou fechamento da mesma, da mesma maneira o evento de 
acionamento confere o estado em que a chave se encontra e só então dispara a operação 
que se encarrega de propagar a tensão pelo circuito. A figura 8.15 contém as imagens 
que representam a chave. 

 
<event = “on_activate"> 
      if getDrawState()= 1 then  
        activateConnections() 
      end if 
</event> 
 
<event = “on_mouse_down"> 
      if getDrawState()= 1 then  
        setDrawState(0) 
      else  
        setDrawState(1) 
      end if 
</event> 
 

FIGURA 8.14 – Scripts para eventos  

 

 

FIGURA 8.15 – Imagens que representam o elemento Chave ON/OFF. 

É possível ainda o acionamento de funções escritas na linguagem de script a 
partir dos eventos atribuídos aos componentes, deste modo pode-se incrementar o reuso 
das lógicas de execução dos elementos, uma vez que uma mesma função pode ser 
disparada para eventos e elementos distintos. Essas funções podem ainda estar contidas 
em outros scripts BML sem que isso impeça a sua utilização. A figura 8.16 apresenta 
uma versão do script descrito anteriormente para o elemento Chave ON/OFF que faz 
uso da invocação de funções escritas na linguagem VbScript. 
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<event = “on_activate"> 
      call onActivate() 
</event> 
<event = “on_mouse_down"> 
      call onMouseDown() 
</event> 
 
<script language=”vbscript”> 
  sub onActivate() 
      if getDrawState()= 1 then  
        activateConnections() 
      end if 
  end sub 
 
  sub onMouseDown() 
      if getDrawState()= 1 then  
        setDrawState(0) 
      else  
        setDrawState(1) 
      end if 
  end sub 
</script> 
 

FIGURA 8.16 – Script que faz uso de funções vbscript. 

8.4  Reconhecedor da Especificação 

Ainda que existam ferramentas capazes de reconhecer scripts da linguagem 
BML e instanciar aplicações baseadas nestes scripts, estas não apresentam uma gama de 
recursos satisfatória para a construção de aplicações mais complexas. Os editores de 
diagramas com funcionalidade de execução enquadram-se na categoria de aplicações 
sobre as quais a construção, baseada exclusivamente nas ferramentas de reconhecimento 
da linguagem BML, tornar-se-ia demasiado complexa. Deste modo optou-se por 
implementar, como parte adicional a biblioteca de elementos, um mecanismo de 
reconhecimento dos elementos da linguagem BML. Esse mecanismo é representado por 
uma classe Java, que faz a leitura de um arquivo do tipo BML, instancia e configura os 
elementos da biblioteca de edição de diagramas e armazena os scripts que contém a 
lógica de execução dos elementos. 

A classe que implementa o reconhecimento dos scripts de BML é chamada de 
BMLHANDLER e também é parte integrante da biblioteca de elementos construída, 
fazendo parte do pacote de Reconhecimento e Instanciação. 

BMLHANDLER faz uso de um reconhecedor do tipo DOM [HOR00]. O 
reconhecedor da especificação trabalha de maneira conjunta com a classe responsável 
pela instanciação dos elementos da biblioteca, neste caso representada pela classe 
BROWSER. Além disso, uma vez configurados os elementos, passam a fazer parte da 
biblioteca de elementos de edição, mantida em memória pela classe BROWSER. 
Conforme visto anteriormente, os elementos utilizados na construção de diagramas 
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serão criados a partir da clonagem dos elementos da biblioteca mantida pela classe 
BROWSER. 

8.5  Mecanismo de execução de diagramas 

Uma vez que mecanismo de reconhecimento da linguagem BML foi totalmente 
implementado, a fim de que pudesse ser utilizado em ferramentas de edição 
diagramática, se fez necessária também a implementação do mecanismo de execução de 
diagramas, isto é uma estrutura capaz de reconhecer scripts escritos em linguagens 
como VbScript, Javascript ou NetRexx e acionar as operações disponibilizadas pela 
biblioteca de elementos. Tendo em vista que os scripts responsáveis pela descrição da 
lógica de execução dos elementos seriam avaliados durante o disparo de um evento 
sobre o mesmo, ou seja, seriam interpretados e não compilados, optou-se pela utilização 
de um interpretador para os scripts de execução de diagramas. No entanto, a construção 
de um interpretador para uma linguagem de script, mesmo sendo ela considerada uma 
linguagem simples com um conjunto pequeno de estruturas, não é uma tarefa trivial. 
Adiciona-se ainda à tarefa de construção de um interpretador, a dificuldade de integrá-lo 
a arquitetura proposta de modo que os scripts interpretados sejam capazes de acionar 
ações semânticas disponibilizadas pela biblioteca de elementos de edição, nesse caso 
representadas pelas operações publicadas pelos componentes que compõem a biblioteca. 
Sendo assim, optou-se pela utilização de um interpretador preexistente que possuísse os 
seguintes requisitos: 

• Interpretar uma das seguintes linguagens de script: VbScript, Javascript 
ou NetRexx; 

• Capacidade de ser adaptado e inserido no contexto de execução dos 
scripts BML; 

• Ser preferencialmente implementado em linguagem Java; 

O interpretador adotado foi o COCOA, descrito em [MCM97]. O COCOA é um 
interpretador de linguagem BASIC, escrito totalmente em Java, e, apesar de tratar-se de 
um interpretador de BASIC, o fato da linguagem VbScript tratar-se de um subconjunto 
da linguagem BASIC facilitou a sua adaptação. É importante ressaltar que a versão 2.4 
da linguagem BML não oferece suporte a execução de scripts escritos em VbScript, no 
entanto a linguagem possui praticamente a mesma gama de recursos das demais 
linguagens de script atualmente suportadas por BML, Javascript e NetRexx. Além disso, 
uma vez que seria utilizado um o interpretador externo ao interpretador padrão de BML, 
nada impede o este interpretador proveja suporte a outra linguagem de script. 

De maneira geral o COCOA implementa o padrão Interpreter descrito em 
[GAM94] para implementação da interpretação do código BASIC. A tarefa de 
adaptação do COCOA para o propósito de interpretação de scripts contidos em 
documentos BML, consistiu principalmente na alteração do seu mecanismo de 
reconhecimento de funções e sub-rotinas. Com o objetivo de servir os propósitos da 
execução de diagramas foi adicionada ao COCOA a capacidade de acionamento de 
métodos assinalados a componentes JavaBean. Sendo assim, é atribuído ao contexto de 
interpretação do COCOA uma referência ao componente que contém o script. Cada vez 
que o mecanismo de interpretação não reconhece uma determinada função ou sub-rotina 
ele recorre, fazendo uso de reflexão computacional, ao conjunto de métodos que este 
componente publica, se o componente possuir um método com a mesma assinatura da 
função ou sub-rotina procurada o conflito está resolvido. 
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8.6  Persistência e Avaliação Semântica de diagramas 

Afim de que os diagramas editados possam ter seus estados salvos e 
reconstruídos posteriormente se faz necessário que os elementos de edição diagramática 
sejam capazes de persistir o seu estado. Uma vez que a arquitetura proposta está 
fortemente baseada na linguagem BML, que é uma instancia da linguagem XML, uma 
solução natural seria a adoção de uma sintaxe, também baseada em XML, para 
descrever os elementos diagramáticos persistidos. Sendo assim, foi criada uma sintaxe 
baseada em XML que descreve os estados persistidos dos diagramas editados pelos 
elementos da arquitetura proposta. Esta sintaxe utiliza basicamente os as mesmas tags 
da linguagem BML. Os atributos de cada elemento de edição diagramática são varridos 
e seus valores são armazenados em um arquivo. O mesmo mecanismo reflexivo 
utilizado para configuração dos elementos da biblioteca de edição diagramática é 
utilizado para restauração do estado de um diagrama armazenado. A figura 8.17 
apresenta um pequeno diagrama de eletricidade predial que contém os seguintes 
elementos: Fonte Geradora, Chave On/Off, Lâmpada Incandescente e Terra. A figura 
8.18 contém o arquivo XML gerado com os dados referentes a persistência desse 
diagrama. 

 
FIGURA 8.17 – Diagrama de Eletricidade predial construído na arquitetura. 

 
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?> 
 
<Elementos> 
   <bean class = "NODO"> 
      <property name = "Name" value = "Elemento0"/> 
      <property name = "Hint" value = "Fonte5V"/> 
      <property name = "BrowserType" value = "Geradores"/> 
      <property name = "Px" value = "228"/> 
      <property name = "Py" value = "116"/> 
   </bean> 
   <bean class = "NODO"> 
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      <property name = "Name" value = "Elemento1"/> 
      <property name = "Hint" value = "Chave On/Off"/> 
      <property name = "BrowserType" value = "Acionadores"/> 
      <property name = "Px" value = "184"/> 
      <property name = "Py" value = "252"/> 
   <bean class = "NODO"> 
         <property name = "Name" value = "Elemento2"/> 
         <property name = "Hint" value = "Lampada Incandescente"/> 
         <property name = "BrowserType" value = "Consumidores"/> 
         <property name = "Px" value = "-30"/> 
         <property name = "Py" value = "0"/> 
      </bean> 
      <bean class = "NODO"> 
         <property name = "Name" value = "Elemento3"/> 
         <property name = "Hint" value = "Terra"/> 
         <property name = "BrowserType" value = "Geradores"/> 
         <property name = "Px" value = "76"/> 
         <property name = "Py" value = "0"/> 
      </bean> 
   </bean> 
   <bean class = "CONEXAO"> 
      <property name = "Name" value = "Elemento4"/> 
      <property name = "Hint" value = "CONEXAO"/> 
      <property name = "Origem" value = "Elemento0"/> 
      <property name = "Destino" value = "Elemento1"/> 
   </bean> 
   <bean class = "CONEXAO"> 
      <property name = "Name" value = "Elemento5"/> 
      <property name = "Hint" value = "CONEXAO"/> 
      <property name = "Origem" value = "Elemento1"/> 
      <property name = "Destino" value = "Elemento2"/> 
   </bean> 
   <bean class = "CONEXAO"> 
      <property name = "Name" value = "Elemento6"/> 
      <property name = "Hint" value = "CONEXAO"/> 
      <property name = "Origem" value = "Elemento2"/> 
      <property name = "Destino" value = "Elemento3"/> 
   </bean> 
</Elementos> 
  

FIGURA 8.18 – Exemplo de Diagrama salvo em XML. 

A carga de um diagrama persistido ocorre da seguinte forma: 

 

1. Um a um os elementos são reconhecidos do arquivo e instanciados a 
partir da classe BROWSER. 

2. Cada elemento é então configurado, ou seja, seu estado persistido no 
arquivo é restaurado. 
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3. Por fim são efetuadas as ligações dos elementos do tipo conexão. Os 
elementos do tipo conexão são propositalmente salvos no fim do arquivo, 
a fim de garantir que no momento da sua carga suas referências já 
tenham sido previamente restauradas. 

Ainda que não seja o alvo principal da arquitetura proposta, a avaliação 
semântica de diagramas apresenta problemas também relacionados ao reuso de suas 
estruturas quando aplicadas a diferentes notações diagramáticas. Uma forte 
característica da arquitetura proposta é o fato desta se basear em scripts da linguagem 
BML, que por sua vez é uma instância de XML. A linguagem XML dispõe de 
poderosos mecanismos de validação de documentos sobre os quais pode ser 
implementada avaliação semântica, dentre esses mecanismos pode-se citar o XML 
Schema [BEE99], apresentado no capítulo 7. 

Por meio dos recursos disponibilizados pelo XML Schema, é possível a 
construção de um mecanismo de validação semântica para diagramas, uma vez que sua 
persistência seja realizada por meio de um idioma de XML. É importante ressaltar que 
este mecanismo considera apenas a validade das conexões elemento a elemento, e não 
contempla a validação semântica de um diagrama como um todo. Isso significa dizer 
que o mecanismo de avaliação semântica implementado por meio de XML Schema é 
capaz de detectar a validade semântica de uma conexão realizada entre dois elementos, 
no entanto se inúmeros elementos estiverem interconectados esta avaliação não pode ser 
efetuada.  

Um exemplo desse tipo de validação pode ser realizado no contexto dos 
diagramas elétricos. Em um diagrama elétrico os elementos podem ser classificados de 
maneira geram em três categorias: Geradores, Consumidores e Intermediários. Os 
elementos geradores são aqueles dos quais uma determinada tensão é gerada, os 
elementos consumidores são aqueles que consomem tensão, e finalmente os elementos 
intermediários simplesmente repassam ou transformam a tensão do sistema de acordo 
com os seus estados. Com base nesta classificação pode então ser construído um 
documento em XML Schema que descreve quais tipos de conexão entre elementos são 
considerados válidos para a notação. Este schema pode então ser aplicado sobre um 
arquivo XML gerado a partir da operação de salvamento de um diagrama, validando a 
conformidade do diagrama com a semântica suportada pela notação. A figura 8.19 
apresenta um diagrama que contém uma conexão elemento-a-elemento considerada 
semanticamente inválida na notação diagramática para eletricidade, esta conexão 
consiste na ligação direta entre dois elementos do tipo gerador. 
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FIGURA 8.19 – Ligação elétrica semanticamente inválida: Gerador-Gerador. 

Um arquivo auxiliar é então construído afim de que possa ser efetuada a 
avaliação semântica sobre o diagrama. De um modo geral, este arquivo em formato 
XML possui informações sobre o tipo de cada elemento contido no diagrama segundo a 
classificação descrita anteriormente, que os organiza em Geradores, Intermediários e 
Consumidores. Além disso, este arquivo armazena o tipo dos elementos com os quais 
cada elemento está conectado diretamente. O mapeamento entre as conexões existentes 
e os elementos dos diagramas é representado neste arquivo auxiliar por meio de 
aninhamentos. Ou seja, os elementos com os quais cada elemento está conectado 
diretamente no diagrama são descritos como elementos aninhados a ele no arquivo 
auxiliar. Posteriormente, este arquivo é validado através de um XML Schema. O 
arquivo gerado para avaliação do diagrama da figura 8.19 é apresentado na figura 8.20. 
O diagrama em questão contém dois elementos FONTE, do tipo Gerador conectados 
entre si. 

 
<Gerador hint=”FONTE”> 
    <Gerador hint=”FONTE”> 
</Gerador > 
<Gerador  hint=”FONTE”> 
    <Gerador  hint=”FONTE”> 
</Gerador >  

FIGURA 8.20 – Persistência em XML de um diagrama elétrico. 

A informação apresentada na tabela 8.20 descreve o diagrama da figura 8.19 
contendo apenas os dados necessários para a avaliação semântica do mesmo. Os dados, 
neste caso, dizem respeito apenas aos elementos com os quais cada elemento do 
diagrama encontra-se conectado diretamente. Sendo assim, de acordo com o diagrama 
apresentado na figura 8.20, sob o ponto de vista das conexões que cada elemento possui, 
temos um elemento do tipo gerador conectado com um elemento do tipo gerador, e 
vice-versa. A seguir a figura 8.21 contém um exemplo de XML Schema que pode ser 
utilizado para a validação do diagrama. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"> 
 
<xsd:element name="Gerador"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element name="Consumidor"/> 
   <xsd:element name="Intemediario"/> 
  <xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element>  
 
<xsd:element name="Consumidor"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element name="Gerador"/> 
   <xsd:element name="Consumidor"/> 
   <xsd:element name="Intemediario"/> 
  <xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element>  
 
<xsd:element name="Intermediario"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:all> 
    <xsd:choice> 
     <xsd:element name="Gerador"/> 
     <xsd:element name="Consumidor"/> 
     <xsd:element name="Intemediario"/> 
    </xsd:choice> 
    <xsd:choice> 
     <xsd:element name="Gerador"/> 
     <xsd:element name="Consumidor"/> 
     <xsd:element name="Intemediario"/> 
    </xsd:choice> 
  </xsd:all> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element>  
 
</xsd:schema> 
 

FIGURA 8.21 – XML Schema para validação semântica de diagramas elétricos. 

O XML Schema apresentado pela figura 8.21 descreve os aninhamentos válidos 
para um documento XML gerado como resultado da persistência de um diagrama 
elétrico. Segundo o schema, é válido para um elemento do tipo Gerador possuir apenas 
elementos filhos do tipo Consumidor ou do tipo Intermediário. Para os elementos do 
tipo Consumidor, conexões com quaisquer outros tipos de elementos são válidas uma 
vez que a notação aceita a conexão entre dois elementos consumidores. Os elementos do 
tipo Intermediário também podem ser conectados a todos os tipos de elementos, no 
entanto seu schema de validação é um pouco mais complexo por ele possuir dois pontos 
de conexão. Sendo assim, de acordo com este schema, a construção apresentada na 
figura 8.20 que representa as conexões entre elementos descritas na figura 8.19 não é 
considerada válida. O schema de validação não descreve como válido o aninhamento 
entre elementos do tipo Gerador. 
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O exemplo apresentado tenta apenas ilustrar as potencialidades do uso de 
estruturas baseadas em XML Schema como ferramenta para validação semântica de 
diagramas. Ainda que a validação apresentada possa ser considerada simples, acredita-
se que é possível a construção de documentos capazes de validar estruturas mais 
complexas, uma vez que o XML Schema provê uma larga gama de recursos para tal 
fim. 
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9 Avaliação da Arquitetura 
Com o objetivo de validar a arquitetura proposta, foi implementado um 

editor/simulador de diagramas de eletricidade predial.Este editor possui apenas quatro 
elementos, os elementos básicos necessários para a execução de um pequeno diagrama 
elétrico predial. Os elementos implementados no protótipo são os seguintes: Fonte de 
geração de energia, Chave On/Off, Lâmpada Incandescente e Elemento Terra. A figura 
9.1 apresenta as imagens utilizadas para representar os elementos. 

 

  

 

 

  

FIGURA 9.1 – Imagens utilizadas para representar os elementos no protótipo. 
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As lógicas de funcionamento dos elementos do protótipo implementado são 
relativamente simples. Enquanto os elementos geradores de tensão, representados pelo 
elemento TERRA e o elemento fonte, propagam uma tensão de 5 volts para suas 
conexões quando são acionados, o elemento lâmpada efetua uma troca de estado, caso 
possua tensão 5 e tensão 0 em seus pontos de conexão quando é acionado. O elemento 
chave on/off, por sua vez, é o único que responde a eventos do mouse trocando de 
estado a cada evento de MOUSE_DOWN. Quando é acionado, o elemento chave 
propaga a tensão submetida a ele, caso encontre-se no estado 1, ou seja, o estado 
fechado. As figuras de 9.2 a 9.5 contêm o script BML utilizado para a configuração dos 
elementos de edição que foi particionado a fim de facilitar o entendimento. 

 
<bean class = “NODO"> 
    <property name = "Hint" value = “Fonte 
    <property name = "BrowserType" value = "Geradores"/> 
    <add viewstate = “Fonte00.GIF"/> 
    <add viewstate = "Fonte01.GIF"/> 
    <bean class = "PONTODECONEXAO"> 
       <property name = "Px" value = "100"/> 
       <property name = "Py" value = "30"/> 
    </bean> 
    <bean class = “ATRIBUTO"> 
       <property name = "Name" value = “Tensao"/> 
       <property name = “Type" value = “float"/> 
       <property name = “DefVal" value = “5"/> 
    </bean> 
    <event = “on_activate"> 
      activateConnections(getAttribute(“tensao”)) 
    </event> 
</bean> 

FIGURA 9.2 – Script BML para configuração do elemento FONTE. 

 
<bean class = “NODO"> 
      <property name = "Hint" value = “Lampada Incandescente"/> 
      <property name = "BrowserType" value = "Consumidores 
      <add viewstate = “Lamp00.GIF"/> 
      <add viewstate = "Lamp01.GIF"/> 
      <bean class = "PONTODECONEXAO"> 
         <property name = "Px" value = "25"/> 
         <property name = "Py" value = "100"/> 
      </bean> 
      <bean class = " PONTODECONEXAO "> 
         <property name = "Px" value = "50"/> 
         <property name = "Py" value = "100"/> 
      </bean> 
      <bean class = “ATRIBUTO"> 
         <property name = "Name" value = “Tensao"/> 
         <property name = “Type" value = “float"/> 
         <property name = “DefVal" value = “0"/> 
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      </bean> 
      <event = “on_activate"> 
            if getAttribute(“tensao”)= 5 then setDrawState(1) 
            else setDrawState(0) 
      </event> 
</bean> 

FIGURA 9.3 – Script BML para configuração do elemento LÂMPADA 

 
<bean class = “NODO"> 
      <property name = "Hint" value = “Chave On/Off 
      <property name = "BrowserType" value = "Intermediarios"/> 
      <add viewstate = “Chave00.GIF"/> 
      <add viewstate = "Chave01. GIF "/> 
      <bean class = "PONTODECONEXAO"> 
         <property name = "Px" value = "25"/> 
         <property name = "Py" value = "100"/> 
      </bean> 
      <bean class = " PONTODECONEXAO "> 
         <property name = "Px" value = "50"/> 
         <property name = "Py" value = "100"/> 
      </bean> 
      <bean class = “ATRIBUTO"> 
         <property name = "Name" value = “Tensao"/> 
         <property name = “Type" value = “float"/> 
         <property name = “DefVal" value = “0"/> 
      </bean> 
      <event = “on_activate"> 
            if getDrawState()= 1 then  
              activateConnections() 
            end if 
      </event> 
      <event = “on_mouse_down"> 
            if getDrawState()= 1 then  
              setDrawState(0) 
            else  
              setDrawState(1) 
            end if 
      </event> 
</bean> 

FIGURA 9.4 – Script BML para configuração do elemento LÂMPADA. 
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<bean class = “NODO"> 
    <property name = "Hint" value = “TERRA"/> 
    <property name = "Kind" value = "OUT_K"/> 
    <property name = "BrowserType" value = "Geradores"/> 
    <add viewstate = “Terra00.gif"/> 
    <add viewstate = " Terra01.gif"/> 
    <bean class = "PONTODECONEXAO"> 
       <property name = "Px" value = "25"/> 
       <property name = "Py" value = "100"/> 
       <property name = "Kind" value = "IN_K"/> 
    </bean> 
    <bean class = “ATRIBUTO"> 
       <property name = "Name" value = “Tensao"/> 
       <property name = “Type" value = “float"/> 
       <property name = “DefVal" value = “0"/> 
    </bean> 
    <event = “on_activate"> 
        activateConnections(getAttribute(“tensao”)) 
    </event> 
</bean> 

FIGURA 9.5 – Script BML para configuração do elemento TERRA. 

A construção do protótipo serviu principalmente para a avaliação dos aspectos 
relacionados à performance e complexidade dos scripts construídos. Os resultados 
obtidos foram satisfatórios quando relacionados a ambos os tópicos, no entanto foi 
possível perceber que a arquitetura não se presta à construção de editores nos quais a 
notação diagramática seja considerada complexa, neste caso acredita-se que tanto a 
performance quanto a complexidade das lógicas fiquem aquém do desejado. 

Um exemplo de notação diagramática que demanda uma maior complexidade 
dos scripts necessários para a sua execução é a notação para diagramas pneumáticos. 
Nessa notação os elementos podem ser agrupados de tal forma que as novas 
composições acarretem em diferentes funcionalidades aos elementos, o que dificulta a 
construção dos scripts de execução dos mesmos. Por exemplo, um elemento do tipo 
válvula pneumática possui apenas dois estados que podem ser simulados, o estado 
fechado e o estado aberto. No entanto este mesmo elemento válvula pode ser combinado 
com inúmeros acionadores diferentes, cada um dos quais resultando em uma lógica de 
funcionamento diferente para o elemento. A figura 9.6 apresenta um conjunto de 
válvulas combinadas com alguns acionadores possíveis, neste caso cada acionador faz 
com que o funcionamento da válvula ocorra de maneira diferente. 
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FIGURA 9.6 – Válvulas pneumáticas. 

A arquitetura mostrou-se limitada em sua capacidade de representar este tipo de 
agrupamento entre elementos uma vez que os scripts de execução de cada elemento não 
levam em conta a sua composição com outros elementos, apenas a conexão entre 
elementos. Por outro lado, a arquitetura proposta pode ser aplicada para a construção de 
um editor para a notação pneumática modelando-se cada composição de elementos com 
um elemento diferente, com um script de execução particular. No entanto, esta 
abordagem acarreta um aumento da complexidade do script de configuração criado, 
uma vez que quaisquer combinações entre elementos gera um novo elemento a ser 
modelado, penalizando, desta forma, o reuso das lógicas de execução.  

Após a construção do protótipo foi possível avaliar que a arquitetura proposta 
apresenta algumas vantagens para a construção de editores de diagramas com 
funcionalidade de execução, dentre elas: 

• Possibilita o reuso independente das lógicas de execução de diagramas, 
uma vez que o script BML possibilita a separação da descrição visual dos 
elementos diagramáticos de sua lógica de execução. 

• Possibilita a criação de diagramas para notações diagramáticas sem que 
seja necessária a codificação direta ou extensão de um framework via 
código. 

• Possibilita a construção de avaliadores semânticos de diagramas através 
de XML Schema. 

No entanto algumas desvantagens também foram constatadas: 

• A capacidade de representação da arquitetura está também limitada ao 
conjunto de funcionalidades providas pela biblioteca de elementos de 
edição diagramática utilizada. 
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• Não é adequada a notações diagramáticas complexas, fato que 
acarretariam em uma complexidade não gerenciável dos scripts BML. 

• Possui um limitador de desempenho, uma vez que a execução dos 
diagramas é implementada por meio de interpretação de scripts. 
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10 Conclusão 
A inclusão da funcionalidade de execução em ferramentas de edição 

diagramática acarreta na inserção de novos problemas relacionados à construção dessas 
ferramentas. Dentre esse problemas o principal diz respeito ao reuso das lógicas que 
descrevem a execução dos elementos diagramáticos. 

Foram apresentadas duas abordagens distintas para construção de editores de 
diagramas, a utilização de formalismos gramaticais para descrever notações 
diagramáticas e sobre elas construir editores de diagramas, e a construção de 
frameworks para edição diagramática capazes de serem estendidos para representação 
de inúmeras notações diferentes. 

Formalismos gramaticais constituem-se em uma excelente ferramenta para 
construção de editores diagramáticos genéricos. Entre as vantagens da utilização de tal 
abordagem pode-se citar [REK94]: 

• A definição dos elementos gráficos e de seus relacionamentos é feita através de 
um formalismo que permite a criação de sub-classes de elementos, o que gera 
uma especificação pequena e expressiva. 

• A definição das estruturas de entrada/saída do grafo é feita no mesmo 
formalismo, o que reduz o número de formalismos que devem ser aprendidos e 
manipulados. 

• O fato das regras de uma gramática de grafo poderem ser definidas de maneira 
gráfica pode facilitar em situações nas quais existem regras complexas a serem 
tratadas. 

• As regras de transformação são muito poderosas em termos das estruturas que 
são capazes de combinar e das transformações que podem realizar. 

Uma arquitetura para editores de diagramas baseada em frameworks, por sua 
vez, simplifica sua construção, pois apresenta abstrações que são comuns entre os 
diferentes domínios de aplicação[VLI90]. Ainda que primeiramente direcionados para a 
construção de editores de desenho, os frameworks analisados mostraram que podem ser 
estendidos sem grandes dificuldades e utilizados para o contexto dos editores 
diagramáticos. 

Ambas as abordagens possuem vantagens e desvantagens para construção de 
editores de diagramas, e apontam para possíveis caminhos em busca de soluções para os 
problemas relacionados à execução. Ao se descrever uma notação diagramática como 
uma linguagem formal, construímos um poderoso mecanismo para execução dos 
diagramas elaborados na mesma.. No entanto o reuso ainda fica comprometido, pois a 
semântica de execução fica amarrada a própria definição da linguagem. Por outro lado, 
as abordagens que baseiam a construção de editores de diagramas na utilização de 
frameworks assumem que a estrutura que descreve a notação diagramática encontra-se 
implícita no próprio framework. Apesar de ser menos flexível do ponto de vista do tipo 
de notação diagramática que se pode representar, uma vez que o modelo formal da 
notação encontra-se representado na estrutura de classes do framework, esta abordagem 
provê justamente o reuso. O problema, neste caso, reside na necessidade de estender o 
código do framework para qualquer nova notação que se queira representar. 
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Com base nessa avaliação a arquitetura proposta buscou combinar uma estrutura 
que faz uso frameworks de edição de diagramas, representados pela biblioteca de 
elementos de edição diagramática, com um mecanismo para especificação de notações 
diagramáticas baseado em BML. 

A arquitetura proposta demonstrou ser uma alternativa aceitável para minimizar 
o problema de reuso de lógicas de execução de diagramas, uma vez que permite que 
essas sejam escritas por meio de linguagens de script que fazem uso de ações 
semânticas disponibilizadas por uma biblioteca de elementos de edição. Outros aspectos 
positivos encontrados na arquitetura estão relacionados a adoção de idiomas de XML 
direcionados a edição diagramática. A linguagem BML revelou-se uma ferramenta 
poderosa para extensão e configuração de frameworks, podendo inclusive ser aplicada a 
contextos alheios a edição de diagramas. A representação de diagramas em XML, por 
sua vez, abre caminho para um estudo mais aprofundado das potencialidades da 
utilização de XML Schema como ferramenta de avaliação semântica de digramas. 

Finalmente a implementação de um protótipo proporcionou a avaliação de 
aspectos relacionados à performance, tópico considerado crítico em soluções que 
utilizam mecanismos de interpretação. Ainda que a performance do protótipo tenha sido 
considerada satisfatória, acredita-se que seria necessário melhorar os mecanismos de 
interpretação para prover uma performance aceitável para execução de diagramas 
maiores ou notações mais complexas. Mesmo assim é importante ressaltar que a 
arquitetura proposta é aplicável, primariamente, a notações diagramáticas nas quais as 
lógicas que descrevem o funcionamento dos elementos não sejam consideradas 
demasiado complexas, nestes casos é mais indicada a descrição das notações por meio 
de linguagens formais e a posterior execução destas linguagens. 

10.1  Trabalhos futuros 

Com o objetivo de tornar a arquitetura proposta uma alternativa viável 
comercialmente para a construção de editores de diagramas, é necessário, 
principalmente, que sejam construídas ferramentas de software que auxiliem o processo 
de criação de novos editores. Essas ferramentas devem conter funcionalidades que 
possibilitem ao desenvolvedor configurar visualmente as características dos elementos 
do framework de edição para uma determinada notação diagramática. Além disso, estas 
ferramentas devem possibilitar ao desenvolvedor a elaboração e teste dos scripts de 
funcionamento dos elementos dentro de um mesmo ambiente. Deste modo, todo o 
trabalho de configuração do framework de edição e construção de lógicas de execução 
pode ser automatizado, permitindo ao desenvolvedor se concentrar primariamente nos 
aspectos relacionados à notação que se deseja executar. No contexto da edição de 
diagramas mais diretamente voltado para ferramentas CASE, um avanço importante 
seria a implementação de um protótipo voltado para edição de diagramas UML e a 
posterior validação dos recursos de execução de diagramas na geração de código ou 
validação de modelos. 

Outro ponto de melhorias consiste no suporte a linguagens de script, hoje restrito 
a Vbscript, poderia ser estendido a outras linguagens como Javascript, NetRexx e Perl. 

Por fim a migração da arquitetura proposta para um ambiente WEB acabaria por 
trazer todos os benefícios que essa abordagem proporciona, ainda que no momento seja 
difícil avaliar seu custo de migração. 
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